Κε Πρόεδρε τθσ ΚΕΕΕ,
Κφριοι Πρόεδροι και μζλθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ ΚΕΕΕ
Κυρίεσ και Κφριοι Πρόεδροι και μζλθ των Δ των Επιμελθτθρίων,
Κυρίεσ και Κφριοι υνάδελφοι ,
Από τθν νζα ΔΕ τθσ ΚΕΕ, μου ανατζκθκε ο ςυντονιςμόσ τθσ Κεντρικισ
Τπθρεςίασ Γ.Ε.ΜΗ τθσ ΚΕΕ και είναι ςιμερα ιδιαίτερθ τιμι για μζνα,
να ςασ παρουςιάςω τθ διαδικαςία τθσ πλιρουσ καταχώριςθσ και των
λοιπών επιχειριςεων (που ζχουν ςυςτακεί και πριν τθν 4-4-2011) ςτο
ΓΕΜΗ, με τθν επιλεγείςα διαδικαςία τθσ αυτοαπογραφισ, ζτςι ώςτε
να ενταχκεί και να ζχει πλιρθ μερίδα ςτο ΓΕΜΗ, το ςφνολο των
Ελλθνικών Επιχειριςεων.
τόχοσ τθσ παρουςίαςισ μου είναι θ κατά το δυνατόν πλθρζςτερθ
ενθμζρωςι ςασ, θ επίλυςθ τυχόν αποριών και θ απάντθςθ ςε τυχόν
ερωτιματά ςασ.
Πριν προχωριςω κα ικελα να ευχαριςτιςω τουσ ςυνεργάτεσ τθσ ΚΕΕ,
κ.κ ουρμελι και Σςιρόπουλο για τθν ςυνειςφορά τουσ ςτθνν
υλοποίθςθ τθσ παρουςίαςθσ αυτισ.

Αρχικά κα ικελα να ςασ ενθμερώςω για το Νομικό Πλαίςιο που διζπει τθν αυτοαπογραφι
και το οποίο είναι :
• ο N. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α’), «Περί Γ.Ε.ΜΗ», εδάφια 3 & 4, παρ. 4, άρκ. 18, όπωσ
τροποποιικθκαν με άρκρο 15 Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’), όπου ορίηεται ότι :
“Με απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ κακορίηονται ο τρόποσ, θ
διαδικαςία και ο χρόνοσ τθσ μεταφοράσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότθτα, του περιεχομζνου των Ειδικών και
Νομαρχιακών Μθτρώων Ανωνφμων Εταιρειών, του Κεντρικοφ Μθτρώου Ανωνφμων Εταιρειών, των
Μθτρώων ι Βιβλίων Προςωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ, των Μθτρώων Αςτικών
υνεταιριςμών και των Μθτρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικοφ κοποφ. ε κάκε περίπτωςθ, οι
υπόχρεοι που αναφζρονται ςτισ περιπτώςεισ β`, η` και θ` τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1, οι οποίοι δεν ζχουν
εγγραφεί ςτο Γ.Ε.ΜΗ., οφείλουν με αίτθςθ τουσ, να ηθτιςουν τθν εγγραφι τουσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλοντασ
τισ πράξεισ και τα ςτοιχεία που κα οριςκοφν με απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και
Ναυτιλίασ κατά περίπτωςθ, ενώ για τουσ λοιποφσ υπόχρεουσ του άρκρου 1 θ κατάκεςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ
κακίςταται προαιρετικι. Με τθν ίδια απόφαςθ κακορίηονται ο τρόποσ, θ διαδικαςία και θ προκεςμία μζςα
ςτθν οποία πρζπει να ολοκλθρωκεί θ καταχώριςθ κατά το προθγοφμενο εδάφιο. Οι υπθρεςίεσ καταχώρθςθσ
ςτο Γ.Ε.ΜΗ. μποροφν να ελζγχουν τα ςτοιχεία που μεταφζρονται ι καταχωρίηονται ςφμφωνα με τα
προθγοφμενα εδάφια και να καλοφν τουσ υπόχρεουσ να προβαίνουν ςτισ αναγκαίεσ διευκρινίςεισ, διορκώςεισ
και ςυμπλθρώςεισ”.

Με βάςθ τθν εξουςιοδοτικι αυτι διάταξθ, εκδόκθκαν :
• θ Y.A. Κ1-941 (ΦΕΚ 1468 Β’) - Κακοριςμόσ τρόπου, διαδικαςίασ και προκεςμίασ υποβολισ
αιτιςεων εγγραφισ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρώο
• θ Y.A. Κ1-1136 (ΦΕΚ 1766 Β’), που τροποποίθςε τθν απόφαςθ Κ1-941/2012 ωσ προσ τισ
προκεςμίεσ και
• θ Εγκφκλιοσ Κ1-1184/2012 για παροχι διευκρινίςεων επί των Τπουργικών αποφάςεων
αυτοαπογραφισ.
Κατόπιν αυτών, οι υπόχρεοι που αναφζρονται ςτισ διατάξεισ του Νόμου για το ΓΕΜΗ
(περιπτώςεισ β, η και θ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 3419/2005) των οποίων κατά
περίπτωςθ θ ςφςταςθ ι θ ζναρξθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ζγινε πριν τισ 4/4/11 και δεν
ζχουν εγγραφεί ςτο Γ.Ε.ΜΗ, οφείλουν με αίτθςι τουσ να ηθτιςουν τθν εγγραφι τουσ ςτο
Γ.Ε.ΜΗ., που μπορεί να γίνει με δφο τρόπουσ ι με τθ διαδικαςία αυτοαπογραφισ των ι με τθ
διαδικαςία απογραφισ των μζςω των Τπθρεςιών ΓΕΜΗ των Επιμελθτθρίων).

τθ διαφάνεια αυτι παρίςταται ςχθματικά θ διαδικαςία που επελζγθ για τθν αυτοαπογραφι
Αρχικά λιφκθκαν δεδομζνα των εταιρειών από το ΣΑΧΙ και υλοποιικθκαν εφαρμογζσ για να
μεταπζςουν ςτο φςτθμα αυτοαπογραφισ του Γ.Ε.ΜΗ., ζτςι ώςτε κατά τθν αυτοαπογραφι να
παρουςιάηονται ςτο χριςτθ, ςε φόρμεσ με προςυπλθρωμζνα πεδία και να ηθτείται θ
επιβεβαίωςθ ι και θ τυχόν διόρκωςι των, ωσ και θ ςυμπλιρωςθ των τυχόν κενών πεδίων.
Από πλευράσ εταιρειών (υπόχρεων) θ αυτοαπογραφι γίνεται με ευκφνθ των νομίμων
εκπροςώπων μζςω ενόσ εκ των δφο τρόπων που φαίνονται ςτο ςχιμα με ςτακερζσ πράςινεσ
και κόκκινεσ γραμμζσ και ειδικότερα :
Ο Α’ Σρόποσ (πράςινθ γραμμι), αφορά ςτθν διενζργεια τθσ αυτοαπογραφισ από τθν ίδια τθν
επιχείρθςθ, ατελώσ θλεκτρονικά δια μζςου του διαδικτυακοφ τόπου του Γ.Ε.ΜΗ., με τθν
επιλογι του εικονιδίου «ΑΤΣΟΑΠΟΓΡΑΦΗ» όπωσ αναλυτικότερα κα ςασ παρουςιάςουμε
παρακάτω.
Ο Β’ Σρόποσ (κόκκινθ γραμμι), αφορά ςτθν διενζργεια τθσ απογραφισ, όχι από τθν ίδια τθν
επιχείρθςθ και με δικά τθσ μζςα, αλλά με προςζλευςθ ςτα γραφεία τθσ κατά περίπτωςθ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελθτθρίου (ςτθν οποία υποβάλλει τθν αίτθςι του για
τθν απογραφι/ εγγραφι τθσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ.) και θ οποία διενεργεί τθν εγγραφι, εφόςον
προθγουμζνωσ καταβλθκεί το ςχετικό τζλοσ (που ανζρχεται ςε 10 € για κάκε καταχώριςθ
νομιμοποιθτικοφ εγγράφου τθσ εταιρείασ).
Ενώ οι διακοπτόμενεσ κόκκινεσ γραμμζσ αφοροφν ςε ελζγχουσ που κα πρζπει να κάνει θ κάκε
Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ., ωσ και ςε τυχόν κυρώςεισ που κα πρζπει να επιβάλλει ςε όςουσ δεν
απογραφοφν μζςα ςτισ προκεςμίεσ, δεδομζνου ότι (ςφμφωνα με τθν Τπ. Απόφαςθ) : Αν
υπόχρεοσ παραλείψει την εγγραφή του ςτο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή ςτοιχεία (εγγραφή)
εντόσ τησ ταςςόμενησ κατά περίπτωςη προθεςμίασ, επιβάλλονται ςε αυτόν οι διοικητικζσ
κυρϊςεισ του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπωσ ζχει τροποποιηθεί και ιςχφει, με την
επιφφλαξη περαιτζρω κυρϊςεων

Από τισ κείμενεσ διατάξεισ του νομικοφ πλαιςίου προκφπτει ότι υπάρχουν δφο
κατθγορίεσ απογραφόμενων (οι Τποχρεωτικά αυτοαπογραφόμενοι και οι
Δυνθτικά απογραφόμενοι)
• Τποχρζωςθ αυτοαπογραφισ, ζχουν ςυγκεκριμζνα νομικά πρόςωπα και ςε
ςυγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ, ωσ εξισ:
α) Οι ανώνυμεσ εταιρίεσ και εταιρίεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, των οποίων θ
ςφςταςθ ζχει γίνει ΠΡΙΝ τισ 4/4/2011, πρζπει υποχρεωτικά να απογραφοφν
από 2/7/2012 ζωσ και 30/9/2012.
β) Οι ομόρρυκμεσ εταιρίεσ και οι ετερόρρυκμεσ εταιρίεσ, των οποίων θ
ςφςταςθ ζχει γίνει ΠΡΙΝ τισ 4/4/2011, πρζπει υποχρεωτικά να απογραφοφν
από 23/7/2012 ζωσ και 11/10/2012.
γ) Οι ςυνεταιριςμοί (αςτικοί, πιςτωτικοί και αλλθλαςφαλιςτικοί), των οποίων
θ ςφςταςθ ζχει γίνει ΠΡΙΝ τισ 4/4/2011, πρζπει υποχρεωτικά να
απογραφοφν από 12/10/2012 ζωσ και 31/10/2012.
δ) Σα υποκαταςτιματα αλλοδαπών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. των οποίων θ ζναρξθ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ ζχει γίνει ΠΡΙΝ τισ 4/4/2011, πρζπει
υποχρεωτικά να απογραφοφν από 12/10/2012 ζωσ και 31/10/2012.

2. Οι Δυνθτικά υπόχρεοι απογραφισ (που ορίηονται ςτθν περ. 5 του άρκρ. 1
τθσ Κ1-941 οικ./2012 Τ.Α.) μποροφν να απογραφοφν από 01/11/2012 ζωσ και
31/12/2012
τθν κατθγορά αυτι ανικουν :
τα φυςικά πρόςωπα που είναι ζμποροι και διακζτουν επαγγελματικι
κατοικία ι εγκατάςταςθ ι αςκοφν εμπορία μζςω κφριασ ι δευτερεφουςασ
εγκατάςταςθσ ςτθν θμεδαπι,
οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικοφ ςκοποφ, που προβλζπονται από τον
Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχουν τθν ζδρα
τουσ ςτθν θμεδαπι,
οι ευρωπαϊκζσ εταιρείεσ που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ
(ΕΕΕΚ L.294) και ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν θμεδαπι,
οι ευρωπαϊκζσ ςυνεταιριςτικζσ εταιρείεσ που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό
1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν θμεδαπι,

Επίςθσ δυνθτικά υπόχρεοι αυτοαπογραφισ, που μποροφν να απογραφοφν
από 01/11/2012 ζωσ και 31/12/2012, είναι :
 οι υπόχρεοι που αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ περιπτώςεισ και ζχουν τθν
κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν θμεδαπι ζχουν αυτοτελι υποχρζωςθ
εγγραφισ, ωσ προσ τα υποκαταςτιματα που διατθροφν ςτθν θμεδαπι και
άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενώςεισ προςώπων που ζχουν τθν κφρια
εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ
περιπτώςεισ η’ και θ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 3419/2005, ωσ προσ τα
υποκαταςτιματα ι πρακτορεία μζςω των οποίων αςκοφν εμπορία ςτθν
θμεδαπι.
ΗΜΕΙΩΝΟΤΜΕ Ότι :
Η απογραφι των δυνθτικά υπόχρεων μπορεί να γίνει και με τουσ δφο τρόπουσ
είτε θλεκτρονικά με χριςθ του ςυςτιματοσ αυτοαπογραφισ από τουσ ίδιουσ,
είτε μζςω τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ Τπθρεςίασ Γ.Ε.ΜΗ., των Επιμελθτθρίων.
ε κάκε περίπτωςθ, θ Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελθτθρίου, μπορεί να καλεί
τουσ δυνθτικά υπόχρεουσ ςε απογραφισ, εντόσ πζντε (5) μθνών από τθν
παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ (που ορίηεται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 2 τθσ Κ1941οικ./2012 ΤΑ, όπωσ ιςχφει), δθλαδι από 31-12-2012 και μετά, να
επιβεβαιώςουν τα ςτοιχεία που ζχουν ιδθ καταχωριςτεί ςτθ Μερίδα τουσ.

•
•
•
•
•
•

•

Λίγα λόγια για το ςφςτθμα που αναπτφχκθκε, με δαπάνεσ τθσ ΚΕΕΕ από το Παν/μιο
Πάτρασ και με τθν ενεργό ςυμμετοχι των ςυνεργατών τθσ Κ.Τ. ΓΕΜΗ τθσ ΚΕΕΕ,
Εκπροςώπων από τθ ΓΓΕ και του Εποπτικοφ υμβουλίου.
Πρόκειται για Διαδικτυακό ςφςτθμα με φόρμεσ καταχώρθςθσ που ακολουκοφν μια
ροι εργαςίασ
Κάκε φόρμα αποτελείται από ςυγκεκριμζνα πεδία, ομαδοποιθμζνα ςε κατθγορίεσ,
ζτςι ώςτε να καταχωροφνται τα ςτοιχεία & τα ζγγραφα που απαιτοφνται από τισ Τ.Α.
ε κάκε Φόρμα-Βιμα ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα τθσ αποκικευςθσ και τθσ
μετάβαςθσ ςε επόμενο και ςε προθγοφμενο ςτάδιο
Σο τελικό ςτάδιο είναι & το ςτάδιο του ελζγχου & επιβεβαίωςθσ όλων των ςτοιχείων
Σο ςφςτθμα εκτυπώνει βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ αυτοαπογραφισ,
παρζχοντασ ςτον υπόχρεο/ χριςτθ ςχετικό αρικμό πρωτοκόλλου.
Εκτιμάται ότι θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, από χριςτθ με ςχετικι εξοικείωςθ
ςτθν χριςθ ΙΝΣΕΡΝΕΣ και εφόςον ζχει ςυγκεντρώςει ςε ζναν Η/Τ όλα τα απαραίτθτα
νομιμοποιθτικά ζγγραφα, δεν κα ξεπερνάει τα 20 λεπτά
Σονίηεται ότι, κα πρζπει να ενθμερωκοφν οι επιχειριςεισ ότι, για αποφυγι
κακυςτεριςεων, πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςυμπλιρωςθσ των Φορμών
αυτοαπογραφισ, βαςικό είναι να ζχουν ςυγκεντρωκεί ςε ζναν Η/Τ όλα τα
απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και δικαιολογθτικά (π.χ. καταςτατικά,
πρακτικά Γ , Πρακτικά Δ κλπ), που κα πρζπει να ςυνυποβλθκοφν (ανεβοφν ςτο
ςφςτθμα αυτοαπογραφισ) και που αναλυτικά, κατά νομικι μορφι εταιρείασ,
αναφζρονται ςτθν Κ1-1184/12-6-2012 Εγκφκλιο τθσ ΓΓΕ.

Ενδεικτικά ςασ παρουςιάηουμε κάποιεσ οκόνεσ του υςτιματοσ αυτοαπογραφισ.
Ο υπόχρεοσ υποβάλλει, ατελώσ, αίτθςθ-διλωςθ είτε μζςω του διαδικτυακοφ τόπου
του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr) είτε δια μζςω του διαδικτυακοφ τόπου τθσ
βάςθσ δεδομζνων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr ), με τθν επιλογι του
εικονιδίου «ΑΤΣΟΑΠΟΓΡΑΦΗ», μζςω του οποίου κα οδθγθκεί ςτθν οκόνθ αυτι.
Εδώ με τθν καταχώριςθ των κωδικών TAXISNET, κα γίνεται θ ταυτοποίθςθ τθσ
εταιρείασ και κα επιςτρζφουν ςτο χριςτθ τα ςτοιχεία του ΑΦΜ, τθσ επωνυμίασ και
του διακριτικοφ τίτλου (αν υπάρχει) τθσ εταιρείασ, όπωσ φαίνεται ςτθν επόμενθ
οκόνθ.
Σονίηουμε ότι θ διαδικαςία κα γίνεται από τα πρόςωπα εκείνα των εταιρειών που
ζχουν τθν ευκφνθ υποβολισ ςτοιχείων ςτο TAXIS και που γνωρίηουν τουσ κωδικοφσ
του TAXISNET.

.

τθ οκόνθ αυτι ο αυτοαπογραφόμενοσ είτε επιβεβαιώνει ότι τα
ςτοιχεία τθσ εταιρείασ του (ΑΦΜ, Επωνυμία και Διακριτικόσ τίτλοσ)
είναι ςωςτά, είτε καταχωρεί (ςε επόμενθ οκόνθ για ενθμζρωςθ τθσ
Τπθρεςίασ ΓΕΜΗ) τα ορκά ςτοιχεία όπωσ προκφπτουν από τα
νομιμοποιθτικά ζγγραφα.
τθν ςυνζχεια, με τθν επιλογι «τα παραπάνω ςτοιχεία είναι ορκά»
οδθγείται ςε διαδοχικζσ οκόνεσ, όπου εμφανίηονται διάφορα
προςυμπλθρωμζνα ι κενά πεδία (όπωσ φαίνεται ςτθν επόμενθ
οκόνθ).

ε κάκε οκόνθ / επόμενο βιμα ο υπόχρεοσ ελζγχει και επιβεβαιώνει
τα ορκά ι διορκώνει τα τυχόν ανακριβι ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν
εταιρεία του και ςυμπλθρώνει τα τυχόν κενά πεδία και
Επίςθσ κάνει τισ ίδιεσ ενζργειεσ περνώντασ διαδοχικά από όλα τα
βιματα των οκονών που ζπονται.
Επιςθμαίνεται ότι όλα τα ςτοιχεία που ηθτοφνται ςτα διάφορα πεδία
των οκονών προκφπτουν από τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα.

Σαυτόχρονα και ςτα πεδία όπου ηθτείται, ο αυτοαπογραφόμενοσ υποβάλλει - ανεβάηει θλεκτρονικά, ςε μορφι
κειμζνου (.doc χωρίσ εικόνεσ) - και τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά, δικαιολογθτικά
ζγγραφα (όπωσ αυτά εξειδικεφονται ςτο Παράρτθμα τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ για κάκε νομικι μορφι
εταιρείασ).
Όπωσ (π.χ. για τισ ΑΕ) ανεβάηει θλεκτρονικά :
•

το ιςχφον καταςτατικό τθσ εταιρείασ, όπωσ αυτό ζχει κωδικοποιθκεί ςε ενιαίο κείμενο και ζχει καταχωριςτεί
και τθρείται από τθν αρμόδια αρχι,

•

τα πρακτικά ςυνεδριάςεων του κατά περίπτωςθ αρμοδίου οργάνου (Γ.. ι Δ..) τθσ εταιρείασ από τα οποία
προκφπτουν τα ςτοιχεία που καταχωρίςτθκαν κατά τθν αυτοαπογραφι όπωσ αυτά (τα πρακτικά) ζχουν
καταχωριςκεί και τθροφνται από τθν αρμόδια αρχι (Μθτρώο ΑΕ, των Περιφερειών).

ΗΜΕΙΩΝΟΤΜΕ και πάλι ότι : Αναλυτικά όλα τα, κατά νομικι μορφι εταιρείασ, ζγγραφα (που πρζπει να
ανεβοφν θλεκτρονικά ςε μορφι κειμζνου (.doc, χωρίσ εικόνεσ), αναφζρονται ςτθν Κ1-1184/12-6-2012
Εγκφκλιο τθσ ΓΓΕ.
Επίςθσ τονίηουμε ότι : Σα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα των εγγράφων (που κα ανεβοφν θλεκτρονικά
ςτο ςφςτθμα) πρζπει να αποςταλοφν με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι να προςκομιςκοφν από τον υπόχρεο, ςτθν
αρμόδια υπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ., εντόσ πζντε (5) μθνών (και το αργότερο μζχρι 2-12-2012), προκειμζνου να γίνει
ο τελικόσ ζλεγχοσ και να αρχειοκετθκοφν ςτο Φάκελο ΓΕΜΗ τθσ εταιρείασ.
το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ «θλεκτρονικισ» αυτοαπογραφισ, το ςφςτθμα κα εκδίδει εκτυπώςιμθ βεβαίωςθ θ
οποία κα περιλαμβάνει τον Αρικμό Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου και τθν αρμόδια Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ., ςτθν
αρμοδιότθτα τθσ οποία κα υπάγεται και ςτθν οποία αποκλειςτικά και μόνο κα απευκφνεται ςτο εξισ (για
κάκε μεταγενζςτερθ καταχώριςθ ςτο Γ.Ε.ΜΗ., και για κάκε πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ), δεδομζνου ότι το
ΓΕΜΗ κα είναι πλζον το μόνο επίςθμο Μθτρώο.

1.

Αν ο υπόχρεοσ, για οποιονδιποτε λόγο, δεν μπορεί να αυτοαπογραφεί θλεκτρονικά με δικά του μζςα,
κατά τα ανωτζρω αναφερκζντα, κα πρζπει προςζλκει ςτα γραφεία τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ Γ.Ε.ΜΗ. και να υποβάλλει τθν αίτθςι του για τθν εγγραφι του ςτο Γ.Ε.ΜΗ.

2.

Η Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ., Ελζγχει τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία και διενεργεί τθν εγγραφι, εφόςον προθγουμζνωσ
καταβλθκεί το ςχετικό τζλοσ (που ανζρχεται ςε 10 € για κάκε καταχώριςθ (όπωσ ορίηεται ςτθ Εγκφκλιο Κ11184/2012 με τθν οποία παρζχονται οι ςχετικζσ διευκρινίςεισ).

3.

τθν περίπτωςθ αυτι ςυνυποβάλλονται και τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ πρωτότυπα νομιμοποιθτικά,
ςυνοδευτικά και δικαιολογθτικά ζγγραφα για τθν εγγραφι ςτο Γ.Ε.ΜΗ., ι επικυρωμζνα αντίγραφα αυτών,
όπωσ αυτά ορίηονται για κάκε κατθγορία υπόχρεου. Σα ωσ άνω ζγγραφα υποβάλλονται και ςε θλεκτρονικι
μορφι, προκειμζνου να καταχωριςτοφν (ανεβοφν) ςτο ΓΕΜΗ.

4.

Από το προςωπικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ Τπθρεςίασ Γ.Ε.ΜΗ., διενεργείται θ απογραφι
ακολουκώντασ τα ίδια βιματα (με εξαίρεςθ το βιματα ταυτοποίθςθσ μζςω των κωδικών TAXISNET).

•

Επίςθσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ απογραφισ μζςω τθσ Τπθρεςίασ Γ.Ε.ΜΗ., του Επιμελθτθρίου,
ο απογραφόμενοσ κα εφοδιάηεται με ςχετικι βεβαίωςθ θ οποία κα περιλαμβάνει τον Αρικμό Γ.Ε.ΜΗ.
του, ωσ και τθν Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ., ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποία κα υπάγεται και ςτισ οποίεσ αποκλειςτικά
και μόνο κα απευκφνεται ςτο εξισ (για κάκε μεταγενζςτερθ καταχώριςθ ςτο Γ.Ε.ΜΗ., και για κάκε
πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ), δεδομζνου ότι το ΓΕΜΗ κα είναι πλζον το μόνο επίςθμο Μθτρώο.

•

Οδθγίεσ χριςθσ τθσ εφαρμογισ κα δοκοφν από τθν Κεντρικι Τπθρεςία ΓΕΜΗ τθσ ΚΕΕ ςτα Επιμελθτιρια
και για ενθμζρωςθ των Επιμελθτθριακών ςτελεχών και κα αναρτθκοφν και ςτο Site του ΓΕΜΗ και αν
παραςτεί ανάγκθ κα γίνουν δφο εκπαιδευτικά ςεμινάρια (ζνα ςτθν Ακινα και ζνα ςτθν Θεςςαλονίκθ).

Κλείνοντασ κα ικελα να επιςθμάνω τισ αρμοδιότθτεσ και ενζργειεσ, των Τπθρεςιών ΓΕΜΗ μετά
τθν αυτοαπογραφι :
• Μετά τθν παρζλευςθ των προκεςμιών (ολοκλιρωςθσ αυτοαπογραφισ και υποβολισ των
νομιμοποιθτικών εγγράφων & δικ/κων) αποκλειςτικά αρμόδια για τθν χοριγθςθ
πιςτοποιθτικών και βεβαιώςεων είναι θ Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ., που είναι αρμόδια για τον κάκε
υπόχρεο. Για τον ςκοπό αυτό οι Τπθρεςίεσ Γ.Ε.ΜΗ. μποροφν να ηθτοφν από τισ Αρχζσ, που
τθροφν τα Μθτρώα και Βιβλία (δθλαδι από τισ Περιφζρειεσ και τα Πρωτοδικεία) να
ανακαλοφν και να διαβιβάηουν τα δεδομζνα που αφοροφν ςτισ καταχωρίςεισ του κάκε
υπόχρεου, προκειμζνου αυτά να ειςαχκοφν ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
• Οι Τπθρεςίεσ Γ.Ε.ΜΗ., δεν κα χορθγοφν πιςτοποιθτικά ι βεβαιώςεισ, οφτε κα προβαίνουν ςε
περαιτζρω καταχωρίςεισ ςτθ Μερίδα, εάν δεν ζχουν προςκομιςτεί τα πρωτότυπα ι
επικυρωμζνα αντίγραφα των απαιτοφμενων κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικών εγγράφων
και δικαιολογθτικών, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Τπ. Απόφαςθσ.
• ε περίπτωςθ κατά τθν οποία, μετά τθν παρζλευςθ των προκεςμιών για τθν αυτοαπογραφι,
αλλά πριν τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ των 5 μθνών για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων,
ηθτθκεί από υπόχρεο πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ ι απαιτθκεί μεταγενζςτερθ καταχώριςθ
ςτο Γ.Ε.ΜΗ., πρζπει τα ςχετικά νομιμοποιθτικά ζγγραφα να προςκομιςτοφν άμεςα,
προκειμζνου να γίνει ο ςχετικόσ ζλεγχοσ και να οριςτικοποιθκεί πλζον θ εγγραφι ςτο Γ.Ε.ΜΗ,
για να είναι εφικτζσ τόςο θ χοριγθςθ πιςτοποιθτικών/βεβαιώςεων όςο και οι μεταγενζςτερεσ
καταχωρίςεισ και θ Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ., οφείλει να αντιπαραβάλει και να επικυρώςει
οριςτικά τα ςτοιχεία του υπόχρεου που ζχουν καταχωριςκεί ςτθν Μερίδα του ςτο Γ.Ε.ΜΗ.,
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία αυτοαπογραφισ.
Αφοφ ςασ τονίςω ότι μασ περιμζνει, ωσ Επιμελθτιρια, πολλι δουλειά ςτθν οποία και κα
πρζπει να ανταποκρικοφμε, για τουσ λόγουσ που όλοι γνωρίηετε,
ασ ευχαριςτώ και παραμζνω ςτθ διάκεςι ςασ για τυχόν διευκρινίςεισ.

