ΑΔΑ: Β432Φ-ΒΛ1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
Υπόδειγμα 1
Υπόδειγμα Εγγράφου προς Εταιρεία για την Οριστικοποίηση της Εγγραφής στο ΓΕΜΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ………..
ΥΠΗΡΕΣΊΑ Γ.Ε.ΜΗ. ……………………………………
………………….., .. - .. - ….
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
TELEFAX

:
:
:
:
:

Αριθμ. Πρωτ. :
ΠΡΟΣ: -

(Εταιρεία)

ΚΟΙΝ. : -

(Δ/ΝΣΗ Εμπορίου Περ. Ενότητας ……
σε περίπτωση ΑΕ μόνο)
(Πρωτοδικείο …….
σε περίπτωση οε, εε, επε)
(Ειρηνοδικείο…..
Σε περίπτωση αστικού συνεταιρισμού)

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρία σας με την επωνυμία «………………………….» (και ΑΡΜΑΕ ……../…/…/…/… σε
περίπτωση ΑΕ, ή Αριθμό Πρωτοδικείου στις περιπτώσεις οε, εε, επε ,ή Αριθμό Ειρηνοδικείου για Αστικούς
Συν/μούς) απογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την …/…./2012 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 (ή 3 σε
περίπτωση που δεν έγινε αυτοαπογραφή ηλεκτρονικά) του άρθρου 1 της Υ.Α. Κ1-941/2012 (ΦΕΚ Β
1468/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ……………………….
Η Υπηρεσία μας την …/…/2012 προέβη στην οριστική καταχώριση των στοιχείων σας στην μερίδα σας
στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της ως άνω Υ.Α.
Πλέον αρμόδια για τις καταχωρίσεις της εταιρίας σας, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (ή τον ν.
4072/2012 για οε και εε ή τον ν. 3190/1955 για επε), τον ν. 3419/2005 ως και την Κ1-884/2012
Υπουργική Απόφαση είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου………..
Οι προθεσμίες για την υποβολή των πράξεων και στοιχείων ορίζονται στο άρθρο 3 της Υπουργικής
Απόφασης Κ1-941/2012.
Επισημαίνουμε επίσης ότι:
Α) Η καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή
από τον υπόχρεο σχετικού τέλους στην αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Β) Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις χορηγούνται μετά την καταβολή σχετικού τέλους που έχει ορισθεί σε 3
ευρώ ανά πιστοποιητικό ή βεβαίωση, σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α., το οποίο καταβάλλεται στην αρμόδια
υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Γ) Η εταιρία πρέπει να αναγράφει τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που της έχει αποδοθεί α) σε κάθε έγγραφο που
υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. και β) σε κάθε έντυπο που την αφορά.
Δ) Βεβαιώσεις, αντίγραφα και αποσπάσματα για πράξεις που προηγούνται της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
χορηγούνται από τις αρχές που τηρούσαν το οικείο μητρώο πριν την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ..
Μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον υπόχρεο, οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να ζητούν από τις
Αρχές που τηρούν τα Μητρώα και Βιβλία της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 να ανακαλούν και
να διαβιβάζουν τα δεδομένα που αφορούν στις καταχωρίσεις του υπόχρεου, προκειμένου αυτά να
εισαχθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. Μετά την εισαγωγή των δεδομένων στο Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά αρμόδια για την
χορήγηση βεβαιώσεων στον υπόχρεο καθίσταται η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
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ΑΔΑ: Β432Φ-ΒΛ1
Υπόδειγμα 2
Υπόδειγμα Εγγράφου προς Εταιρεία με προσωρινό αρΓΕΜΗ της μορφής ………99000 για την
Οριστικοποίηση της Εγγραφής στο ΓΕΜΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ………..
ΥΠΗΡΕΣΊΑ Γ.Ε.ΜΗ. ……………………………………
………………….., .. - .. - ….
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
TELEFAX

:
:
:
:
:

Αριθμ. Πρωτ. :
ΠΡΟΣ: -

(Εταιρεία)

ΚΟΙΝ. : -

(Δ/ΝΣΗ Εμπορίου Περ. Ενότητας ……
σε περίπτωση ΑΕ μόνο)
(Πρωτοδικείο …….
σε περίπτωση οε, εε, επε)
(Ειρηνοδικείο…..
Σε περίπτωση αστικού συνεταιρισμού)

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρία σας με την επωνυμία «………………………….» (και ΑΡΜΑΕ ……../…/…/…/… σε
περίπτωση ΑΕ, ή Αριθμό Πρωτοδικείου στις περιπτώσεις οε, εε, επε ,ή Αριθμό Ειρηνοδικείου για Αστικούς
Συν/μούς) απογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την …/…./2012 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 (ή 3 σε
περίπτωση που δεν έγινε αυτοαπογραφή ηλεκτρονικά) του άρθρου 1 της Υ.Α. Κ1-941/2012 (ΦΕΚ Β
1468/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έλαβε προσωρινό αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
………………99000.
Η Υπηρεσία μας την …/…/2012 προέβη στην οριστική καταχώριση των στοιχείων σας στην μερίδα σας
στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της ως άνω Υ.Α. με οριστικό αριθμό
Γ.Ε.ΜΗ. ………………...
Πλέον αρμόδια για τις καταχωρίσεις της εταιρίας σας, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (ή τον ν.
4072/2012 για οε και εε ή τον ν. 3190/1955 για επε), τον ν. 3419/2005 ως και την Κ1-884/2012
Υπουργική Απόφαση είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου………..
Οι προθεσμίες για την υποβολή των πράξεων και στοιχείων ορίζονται στο άρθρο 3 της Υπουργικής
Απόφασης Κ1-941/2012.
Επισημαίνουμε επίσης ότι:
Α) Η καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή
από τον υπόχρεο σχετικού τέλους στην αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Β) Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις χορηγούνται μετά την καταβολή σχετικού τέλους που έχει ορισθεί σε 3
ευρώ ανά πιστοποιητικό ή βεβαίωση, σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α., το οποίο καταβάλλεται στην αρμόδια
υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Γ) Η εταιρία πρέπει να αναγράφει τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που της έχει αποδοθεί α) σε κάθε έγγραφο που
υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. και β) σε κάθε έντυπο που την αφορά.
Δ) Βεβαιώσεις, αντίγραφα και αποσπάσματα για πράξεις που προηγούνται της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
χορηγούνται από τις αρχές που τηρούσαν το οικείο μητρώο πριν την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ..
Μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον υπόχρεο, οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να ζητούν από τις
Αρχές που τηρούν τα Μητρώα και Βιβλία της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 να ανακαλούν και
να διαβιβάζουν τα δεδομένα που αφορούν στις καταχωρίσεις του υπόχρεου, προκειμένου αυτά να
εισαχθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. Μετά την εισαγωγή των δεδομένων στο Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά αρμόδια για την
χορήγηση βεβαιώσεων στον υπόχρεο καθίσταται η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
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ΑΔΑ: Β432Φ-ΒΛ1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
Υπόδειγμα 1
Υπόδειγμα Εγγράφου προς Αρχή τήρησης προηγούμενου μητρώου για την Οριστικοποίηση της
Εγγραφής στο ΓΕΜΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ………..
ΥΠΗΡΕΣΊΑ Γ.Ε.ΜΗ. ……………………………………
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
TELEFAX

:
:
:
:
:

Αθήνα,

-

- 2012

Αριθμ. Πρωτ. :
ΠΡΟΣ: -

Δ/ΝΣΗ Εμπορίου Περ. Ενότητας ……
(ή Πρωτοδικείο για οε, εε, επε)
(ή Ειρηνοδικείο για συν/μους)

ΚΟΙΝ. :-

εταιρία

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
Σας γνωρίζουμε ότι η ανώνυμη εταιρία εποπτείας σας με την επωνυμία «……………………………………..»
και ΑΡΜΑΕ ……../…/…/…./… απογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την ../../2012 σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 (ή 3 σε περίπτωση που δεν έγινε αυτοαπογραφή ηλεκτρονικά) του άρθρου 1 της Υ.Α. Κ1-941/2012
(ΦΕΚ Β 1468/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. …………………... (Σας
γνωρίζουμε ότι η ομόρρυθμη/ετερόρρυθμη/περιορισμένης ευθύνης εταιρία με την επωνυμία
«……………………………………..» και αριθμό μητρώου……….. απογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την ../../2012
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της Υ.Α. Κ1-941/2012 (ΦΕΚ Β 1468/2012) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. …………………...)
Η Υπηρεσία μας την …/…/2012 προέβη στην οριστική καταχώριση των στοιχείων του υπόχρεου στην
μερίδα του στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της ως άνω Υ.Α. όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 της ως άνω Υ.Α., βεβαιώσεις, αντίγραφα και αποσπάσματα
για πράξεις που προηγούνται της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., ήτοι για πράξεις που καταχωρίσθηκαν στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών/Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης/Βιβλίο Εταιριών πριν την ../../2012,
ημερομηνία εγγραφής αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., εξακολουθούν να χορηγούνται από την υπηρεσία σας. Μετά από
υποβολή σχετικού αιτήματος από τον υπόχρεο, η αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ μπορεί να ζητήσει από την
υπηρεσία σας να ανακαλέσει και να διαβιβάσει τα δεδομένα που αφορούν στις καταχωρίσεις του υπόχρεου,
προκειμένου αυτά να εισαχθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. Μετά την εισαγωγή των δεδομένων στο Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά
αρμόδια για την χορήγηση βεβαιώσεων στον υπόχρεο καθίσταται η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Επισημαίνουμε τέλος ότι από τούδε και στο εξής η ανωτέρω εταιρία, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν
πρέπει να αναγράφει τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που της έχει αποδοθεί α) σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. και β) σε κάθε έντυπο που την αφορά.
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ΑΔΑ: Β432Φ-ΒΛ1
Υπόδειγμα 2
Υπόδειγμα Εγγράφου προς Αρχή τήρησης προηγούμενου μητρώου για την Οριστικοποίηση της
Εγγραφής στο ΓΕΜΗ για εταιρεία με προσωρινό αρΓΕΜΗ της μορφής ……….99000

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ………..
ΥΠΗΡΕΣΊΑ Γ.Ε.ΜΗ. ……………………………………
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
TELEFAX

:
:
:
:
:

Αθήνα,

-

- 2012

Αριθμ. Πρωτ. :
ΠΡΟΣ: -

Δ/ΝΣΗ Εμπορίου Περ. Ενότητας ……
(ή Πρωτοδικείο για οε, εε, επε)
(ή Ειρηνοδικείο για συν/μους)

ΚΟΙΝ. :-

εταιρία

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
Σας γνωρίζουμε ότι η ανώνυμη εταιρία εποπτείας σας με την επωνυμία «……………………………………..»
και ΑΡΜΑΕ ……../…/…/…./… (η ομόρρυθμη/ετερόρρυθμη/περιορισμένης ευθύνης εταιρία με την
επωνυμία «……………………………………..» και αριθμό μητρώου……….) απογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την
../../2012 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 (ή 3 σε περίπτωση που δεν έγινε αυτοαπογραφή
ηλεκτρονικά) του άρθρου 1 της Υ.Α. Κ1-941/2012 (ΦΕΚ Β 1468/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
και έλαβε προσωρινό αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ……………99000
Η Υπηρεσία μας την …./…./2012 προέβη στην οριστική καταχώριση των στοιχείων του υπόχρεου στην
μερίδα του στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της ως άνω Υ.Α. όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με οριστικό αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. …………..
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 της ως άνω Υ.Α., βεβαιώσεις, αντίγραφα και αποσπάσματα
για πράξεις που προηγούνται της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., ήτοι για πράξεις που καταχωρίσθηκαν στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών/Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης/Βιβλίο Εταιριών πριν την ../../2012,
ημερομηνία εγγραφής αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., εξακολουθούν να χορηγούνται από την υπηρεσία σας. Μετά από
υποβολή σχετικού αιτήματος από τον υπόχρεο, η αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ μπορεί να ζητήσει από την
υπηρεσία σας να ανακαλέσει και να διαβιβάσει τα δεδομένα που αφορούν στις καταχωρίσεις του υπόχρεου,
προκειμένου αυτά να εισαχθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. Μετά την εισαγωγή των δεδομένων στο Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά
αρμόδια για την χορήγηση βεβαιώσεων στον υπόχρεο καθίσταται η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Επισημαίνουμε τέλος ότι από τούδε και στο εξής η ανωτέρω εταιρία, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν
πρέπει να αναγράφει τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που της έχει αποδοθεί α) σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. και β) σε κάθε έντυπο που την αφορά.
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ΑΔΑ: Β432Φ-ΒΛ1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
Υπόδειγμα Εγγράφου Αιτήματος για ανάκληση και διαβίβαση δεδομένων στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΠΟ : Εταιρεία
………………….., .. - .. - ….
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
TELEFAX

:
:
:
:
:

ΠΡΟΣ: -

ΥΠΗΡΕΣΊΑ Γ.Ε.ΜΗ. ……………………………………

ΚΟΙΝ. : -

(Δ/ΝΣΗ Εμπορίου Περ. Ενότητας ……
σε περίπτωση ΑΕ μόνο)
(Πρωτοδικείο …….., σε περίπτωση ΟΕ, ΕΕ,
ΕΠΕ)
(Ειρηνοδικείο….. , σε περίπτωση αστ.
συνεταιρισμών)

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε ανάκληση των δεδομένων της εταιρείας μας με την επωνυμία
………………………………………. (και ΑΡΜΑΕ …… σε περίπτωση ΑΕ/ Αριθμό Πρωτοδικείου …… σε περίπτωση οε,εε,
επε/ Αριθμό Μητρώου Αστικών Συν/μών) που τηρούνται στο μητρώο της .......................... (αρμόδια
υπηρεσία τήρησης προηγούμενου μητρώου) και διαβίβαση αυτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο που
τηρείται από την Υπηρεσία σας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης
Κ1-941/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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