
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ Α.Ε.   

(ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ)  
  
α) Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση-δήλωση είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου 

του Γ.Ε.ΜΗ.(www.businessportal.gr) είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου της 

βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr ).  

  

β) Την σχετική δήλωση θα την υποβάλλουν τα πρόσωπα που έχουν για την 

εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis, που διαθέτουν δηλαδή τους 

σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis για λογαριασμό της εταιρείας. Η ευθύνη 

ωστόσο για την υποβολή της σχετικής δήλωσης βαρύνει τους νόμιμους 

εκπροσώπους της εταιρείας, οι οποίοι και πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και να πληροφορήσουν το πρόσωπο το οποίο θα 

υποβάλλει την δήλωση για τα στοιχεία της εταιρείας (πχ για τον ΑΦΜ του μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας). Οι υπόχρεοι 

αυτοαπογραφής δεν είναι υποχρεωμένοι πριν την έναρξη της διαδικασίας να 

αναζητήσουν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που τυχόν τους έχει αποδοθεί παλαιότερα από 

εσωτερικές διαδικασίες των Υπηρεσιών, αν και για διευκόλυνσή τους, μπορούν να 

πληροφορηθούν τον ΑρΓ.Ε.ΜΗ. τους από την ιστοσελίδα της βάσης δεδομένων 

του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr), εισάγοντας τον Α.Φ.Μ. τους στη σελίδα 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, χωρίς να χρειάζονται κωδικό χρήστη και συνθηματικό εισόδου.  

  

Ωστόσο, ο ΑρΓ.Ε.ΜΗ. δεν είναι στοιχείο-κλειδί για τη διαδικασία αυτοαπογραφής 

επομένως είτε τους έχει αποδοθεί είτε όχι, θα ακολουθήσουν κανονικά την 

διαδικασία αυτοαπογραφής, εισάγοντας τα σχετικά στοιχεία. Στο τέλος της 

διαδικασίας εκδίδεται βεβαίωση για το συγκεκριμένο υπόχρεο στην οποία 

αναγράφονται ο οριστικός αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και η καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδια 

για την τήρηση του Μητρώου του Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..  

  

γ) Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:  

γα) Ο υποβάλλων την αίτηση (εφεξής χρήστης) μπαίνει στην ιστοσελίδα του 

Γ.Ε.ΜΗ., επιλέγει το εικονίδιο «αυτοαπογραφή επιχειρήσεων» και στην οθόνη 

που ακολουθεί πληκτρολογεί τους σχετικούς κωδικούς TAXIS.  

γβ) Το πληροφοριακό σύστημα τον αναγνωρίζει και τον ανακατευθύνει στις 

σχετικές φόρμες, ανάλογα με την νομική μορφή του απογραφόμενου νομικού 

προσώπου. Εκεί ορισμένα από τα πεδία θα είναι προσυμπληρωμένα. Ο χρήστης τα 

ελέγχει, διορθώνει τυχόν ανακριβή και συμπληρώνει όσα από αυτά είναι κενά. Σε 

ορισμένα από τα πεδία, όπως πχ την επωνυμία της εταιρείας, ο χρήστης δεν θα 

έχει δικαίωμα παρεμβολής. Εάν ωστόσο πεδίο από τα μη επιδεχόμενα διόρθωσης 

πάσχει, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει το πρόβλημα στην 

Υπηρεσία και κατόπιν να προχωρεί κανονικά στην υπόλοιπη διαδικασία της 

αυτοαπογραφής.  

  

γγ) Ο χρήστης οφείλει επίσης να αναρτήσει τα έγγραφα που απαιτούνται κατά 

περίπτωση (βλ. παρακάτω ενότητα «Παραρτήματα» της παρούσας εγκυκλίου). Για 

παράδειγμα, για τις ανώνυμες εταιρίες απαιτείται το ισχύον καταστατικό, όπως 

αυτό είναι καταχωρισμένο στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Τα σχετικά 

έγγραφα θα πρέπει να αναρτώνται σε μορφή κειμένου (.doc, χωρίς εικόνες), και 

όχι ως σκαναρισμένα αντίγραφα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή pdf, εκτός από 

συγκεκριμένες εξαιρέσεις οι οποίες θα πρέπει να αναρτώνται ως Pdf., όπως αυτές 

αναφέρονται κατωτέρω, προκειμένου να προκύπτει ο εκδότης του εγγράφου ή ο 

επικυρώσας αυτό ως ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Εξυπακούεται ότι 

στην περίπτωση ανάρτησης .doc, το αναρτώμενο έγγραφο δεν θα φέρει τις 

υπογραφές ως ακριβές αντίγραφο, ωστόσο δηλώνεται από τον υπόχρεο ότι είναι 

αληθές, ακριβές και όμοιο με το τηρούμενο από την αρμόδια Αρχή. Ο τελικός 

έλεγχος (αντιπαραβολή) θα γίνει από την αρμόδια για τον υπόχρεο υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ., μόλις παραληφθούν τα σχετικά έγγραφα, επικυρωμένα από την αρμόδια 

http://www.businessportal.gr/


μέχρι τότε για τον υπόχρεο Αρχή. Η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ θα 

είναι επίσης αρμόδια για τυχόν έλεγχο και διόρθωση των πεδίων εκείνων που ο 

χρήστης δεν έχει δικαίωμα να μεταβάλει (βλ. αμέσως προηγούμενο βήμα γβ).  

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να αναρτηθούν τα ψηφιακά 

αντίγραφα των εγγράφων, τότε ο υπόχρεος, εκτός από τα πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που αποστέλλει με συστημένη επιστολή ή 

προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός πέντε (5) μηνών, προκειμένου 

να γίνει ο τελικός έλεγχος και να αρχειοθετηθούν στο Φάκελο, συνυποβάλλει 

επίσης και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα αυτών. Προσοχή: Η προθεσμία των 5 μηνών 

άρχεται από την έναρξη ισχύος της Κ1-941 οικ./2012, και άρα από τις 2-7-2012, 

και όχι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής του εκάστοτε 

υποχρέου. Σημειώνεται επίσης ότι εάν πριν την πάροδο της προθεσμίας των 5 

μηνών ο υπόχρεος ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ή θελήσει να 

προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων της εταιρείας του, απαιτείται η άμεση 

προσκόμιση στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

των εγγράφων.  

  

γδ) Επισημαίνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση που η ανάρτηση των ψηφιακών 

αντιγράφων στο σύστημα αυτοαπογραφής ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα 

εξακολουθεί να υπάρχει υποχρέωση για αποστολή ή προσκόμιση των πρωτότυπων 

εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών στην κατά περίπτωση αρμόδια 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε πέντε (5) μήνες (είτε με συστημένη επιστολή είτε από 

τον υπόχρεο). Προσοχή: Και εδώ, η προθεσμία των 5 μηνών άρχεται από την 

έναρξη ισχύος της Κ1-941 οικ./2012, και άρα από τις 2-7-2012, και όχι από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής του εκάστοτε υποχρέου. Και σ’ 

αυτή την περίπτωση εάν πριν την πάροδο της ως άνω προθεσμίας των 5 μηνών, ο 

υπόχρεος ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ή θελήσει να προβεί σε 

οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων της εταιρείας του, απαιτείται η άμεση προσκόμιση 

στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των 

εγγράφων (βλ. και προηγούμενο βήμα γγ)  

  

γε) Στο τέλος της διαδικασίας «ηλεκτρονικής» αυτοαπογραφής, το σύστημα θα 

εκδίδει εκτυπώσιμη βεβαίωση η οποία θα περιλαμβάνει τον ΑρΓ.Ε.ΜΗ. του 

υπόχρεου και την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  

 Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτο-απογραφής ολοκληρώνεται με την 

αποστολή (συστημένη επιστολή) ή την προσκόμιση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

του Ε.Ε.Π. των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων και υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, εντός πέντε (5) μηνών από την 

02/07/2012.  

 

 Εάν επιλεγεί η ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλεται τέλος απογραφής.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eep.gov.gr/Portals/0/pdf/Dhlosh_autoapografhs.pdf
http://www.eep.gov.gr/Portals/0/pdf/Dhlosh_autoapografhs.pdf


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  

(ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ)  

Εάν δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία αυτο-απογραφής, ο υπόχρεος μπορεί να 

υποβάλει την αίτηση προσκομίζοντας και τα έγγραφα τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο 
και πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Ε.Π.  

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Στοιχεία δεδομένα    
1.  Τον Αριθμό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ)  

2.  Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο 

του καταστατικού  

3.  Στοιχεία Μετοχικού Κεφαλαίου (ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου - καταβεβλημένο 

Μετοχικό Κεφάλαιο - αριθμός και είδη μετοχών - ονομαστική αξία μετοχής/μετοχών)  

4.  Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)  

5.  Το σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό  

6.  Τη διάρκεια εταιρείας (από - έως) (Ημερομηνία ιδρυτικής καταχώρισης....)  

7.  Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από - έως)  

8.  Τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της (όπως αυτή προβλέπεται 

από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)  

9.  Τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της (όπως αυτός προβλέπεται 

από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)  

10.  Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, τον ΑΦΜ του μοναδικού εταίρου  

11.  Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού 

Συμβουλίου της ή των εκκαθαριστών της εφόσον συντρέχει περίπτωση  

12.  Τον αριθμό των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της.  

13.  Τους Α.Φ.Μ. και την ιδιότητα των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου 

της καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.  

14.  Τους Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως 

εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.  

15.  Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύσης(απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς 

και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της 

απόφασης  

16.  Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως 

αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την 

εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα  

17.  Τους Α.Φ.Μ. των ελεγκτών της χρήσης 2011, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς 

και την ιδιότητα αυτών ως τακτικών ή αναπληρωματικών.  

18.  Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία 

δημοσιεύθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για τα υπό 11-19 στοιχεία  

19.  Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία 

δημοσιεύθηκαν οι ισολογισμοί χρήσης 2010 και 2011.  

20.  Τον αριθμό και την ημερομηνία του ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στο οποίο 

δημοσιεύθηκε η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού.   

 

http://www.eep.gov.gr/Portals/0/pdf/%CE%95.05.01.71.pdf


Τα έγγραφα που συνυποβάλλονται είναι:   

1. Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας (Δηλαδή το καταστατικό σύστασης εάν αυτό δεν 

έχει τροποποιηθεί) και σε περίπτωση που έχει υποστεί τροποποιήσεις:  

  Το πρακτικό της Γ.Σ. (που αποφάσισε την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού) 

μαζί με  

  Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό (στο οποίο έχουν ενσωματωθεί, σε ενιαίο 

κείμενο, όλες οι τροποποιήσεις).   

 2. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Γ.Σ. που εξέλεξε τα μέλη του ισχύοντος 

Διοικητικού Συμβουλίου.   

 3. To πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε σώμα και για τον 

ορισμό νομίμων εκπροσώπων.   

 4. Το πρακτικό του Δ.Σ. για ορισμό των νομίμων εκπροσώπων (εάν ο ορισμός έγινε 

σε διαφορετική από την προηγούμενη συνεδρίαση).  

 5. Το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τον τελευταίο 

Ισολογισμό και εξέλεξε τους ελεγκτές της επόμενης χρήσης.  

 6. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, το σχετικό 

έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο λόγος λύσης (π.χ. τυχόν πρακτικό συνεδρίασης 

Γ.Σ. για τη λύσης της εταιρείας ή απόφαση ανάκλησης αδείας ή δικαστική απόφαση).  

 7. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία συνδιαλλαγής, η σχετική δικαστική απόφαση).  

 

Σημείωση: Οι δικαστικές αποφάσεις και αποφάσεις ανάκλησης ανεβαίνουν σε μορφή 
.pdf, όλες οι άλλες περιπτώσεις ανεβαίνουν σε μορφή .doc  

Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των 

καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι 

αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.(Περιφερειακή 

ενότητα)  

Τέλος, σημειώνεται ότι εάν οι υπόχρεοι  επιλέξουν αυτή την διαδικασία ηλεκτρονικής 

αυτο-απογραφής θα καταβάλλουν τέλος 10€ για κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. 

(π.χ. καταστατικό, πρακτικό Γ.Σ. κ.λπ.).   

Οδηγίες Συμπλήρωσης Φορμών Αυτοαπογραφής   

 

http://www.eep.gov.gr/Portals/0/pdf/manual_AE.pdf

