ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΣΑΗ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ
ΤΣΗΝΟΝΣΑΙ ΜΔ ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ
1. ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΗ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΣΑΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Α/Α
1

2.

3

4.

5.

Αηηώλ
ΥΜΣ
Εάλ δελ πξνζέξρνληαη νη
ηδξπηέο απηνπξνζώπωο, ν
εμνπζηνδνηεκέλνο
εθπξόζωπνο απηώλ
πξνζθνκίδεη
εμνπζηνδόηεζε
ππνγεγξακκέλε από
απηνύο, κε ζεωξεκέλν ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο
ηνπο.
Εάλ νη ηδξπηέο
πξνζέξρνληαη
απηνπξνζώπωο, νξίδεηαη
κε εηδηθό έληππν ν
αληίθιεηνο απηώλ θαη ηα
ζηνηρεία επηθνηλωλίαο ηνπ,
πξνθεηκέλνπ ν
Σπκβνιαηνγξάθνο λα
επηθνηλωλεί κε απηόλ θαη
λα δεηάεη πξόζζεηεο
δηεπθξηλίζεηο θαη
δηθαηνινγεηηθά
Οη ηδξπηέο ή ν
εθπξόζωπνο απηώλ
ππνβάιινπλ έγγξαθε
εληνιή πξνο ην
Σπκβνιαηνγξάθν γηα λα
πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ
απαηηνύληαη γηα ηε
ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο
Οη ηδξπηέο ή ν
εθπξόζωπνο απηώλ,
ππνβάιιεη ηα ινηπά
έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη
θαηά πεξίπηωζε
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο
ειέγρεη όιεο ηηο
πξνζθνκηδόκελεο αηηήζεηο
ωο πξνο ηελ πιεξόηεηα
ηωλ ζηνηρείωλ ηνπο θαη ηα
ζπλππνβαιιόκελα
έγγξαθα ωο πξνο ηελ
πιεξόηεηά ηνπο. Σε
πεξίπηωζε πνπ θάπνην
έγγξαθν ιείπεη, ηάζζεη
πξνζεζκία γηα ηελ
πξνζθόκηζή ηνπ.

Σρόιηα
Υπόδεηγκα 1
Παξαξηήκαηνο I

Υπόδεηγκα 5
Παξαξηήκαηνο I

Υπόδεηγκα 4
Παξαξηήκαηνο I

Υπόδεηγκα 2
Παξαξηήκαηνο I θαη άξζξν
4 ΚΥΑ

Υπόδεηγκα 2
Παξαξηήκαηνο I

2. ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΣΑΗ
Α/Α
1

2.

3

4.

Αηηώλ
ΥΜΣ
Σρόιηα
Καηάζεζε πνζνύ 50€ γηα
Ο Υπόρξενο πξνβαίλεη
ΟΕ, ΕΕ θαη 70€ γηα ΑΕ,
ζηελ πιεξωκή ηνπ πνζνύ
ΕΠΕ πνπ απνδίδεηαη
είηε ηνηο κεηξεηνίο, είηε
αληαπνδνηηθά ζην
πξνζθνκίδνληαο
Σπκβνιαηνγξάθν άπαμ, θαη
απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζε
δελ αλαδεηείηαη ζε
Τξάπεδα, είηε κέζω
πεξίπηωζε πνπ ε
ειεθηξνληθώλ ή
δηαδηθαζία ζύζηαζεο δελ
ηειεθωληθώλ ηξαπεδηθώλ
νινθιεξωζεί.
ππεξεζηώλ.
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο
εηζπξάηηεη ην πνζό ή
παξαιακβάλεη ηελ
απόδεημε πιεξωκήο ηεο
ηξάπεδαο
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο, κέζω
ηεο ζρεηηθήο νζόλεο ηεο
εθαξκνγήο ΥΜΣ επηιέγεη
ηνλ ηξόπν πιεξωκήο,
ζπκπιεξώλεη ηα ζρεηηθά
πεδία, επηβεβαηώλεη ηελ
είζπξαμε ηνπ πνζνύ θαη
εθδίδεη απόδεημε
Εθόζνλ ην πνζό
εηζπξάηηεηαη ηεο
κεηξεηνίο, ν
Σπκβνιαηνγξάθνο
θαηαζέηεη ζηνλ θεληξηθό
ινγαξηαζκό ηνπ ΓΕΜΗ ηελ
ίδηα, ή ην αξγόηεξν ηελ
επόκελε εξγάζηκε κέξα

3. ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΡΟΔΛΔΓΥΟΤ- ΠΡΟΔΓΚΡΙΗ ΥΡΗΗ
Α/Α
1

2.

3

Αηηώλ

ΥΜΣ
Σρόιηα
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο
πξνβαίλεη ειεθηξνληθά
κέζω ηεο ζρεηηθήο νζόλεο
ζε πξνέιεγρν θαη
πξνέγθξηζε ρξήζεο ηεο
επωλπκίαο θαη ηνπ
δηαθξηηηθνύ ηίηινπ
ν Σπκβνιαηνγξάθνο
πξνβαίλεη ζε δέζκεπζε
ηεο επωλπκίαο εθόζνλ
απηή δελ πξνζθξνύεη ζε
πξνγελέζηεξε θαηαρώξηζε
Σε πεξίπηωζε πνπ από ηε
βάζε ηνπ ΓΕΜΗ πξνθύπηεη
ε ύπαξμε πξνγελέζηεξεο

4

όκνηαο επωλπκίαο ή
δηαθξηηηθνύ ηίηινπ, ν
Σπκβνιαηνγξάθνο
ελεκεξώλεη ηνλ αηηνύληα
γηα ηελ ύπαξμε ηεο
πξνγελέζηεξεο
θαηαρώξηζεο θαη δεηά ηελ
αιιαγή ηεο επωλπκίαο ή
ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ
εληόο ζπγθεθξηκέλεο
πξνζεζκίαο
Εθόζνλ νη ηδξπηέο είλαη
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο
παξόληεο, πξνβαίλνπλ ζε πξνβαίλεη εθ λένπ ζε
αιιαγή ηεο επωλπκίαο
πξνέιεγρν επωλπκίαο θαη
επηηόπνπ, ή, εθόζνλ αληί δηαθξηηηθνύ ηίηινπ θαη
ηωλ ηδξπηώλ έρεη
εθόζνλ ε λέα επωλπκία/
πξνζέιζεη εθπξόζωπόο
δη δελ πξνζθξνύεη ζε
ηνπο, απηόο πξνβαίλεη
πξνγελέζηεξε
κεηά από επηθνηλωλία κε θαηαρώξηζε, ζπκπιεξώλεη
απηνύο ζε αιιαγή ηεο
ηελ αληίζηνηρε νζόλε.
επωλπκίαο θαη ηνπ δ.η ηεο
εηαηξείαο

4. ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ ΟΑΔΔ
Α/Α
1

2.

3

Αηηώλ

ΥΜΣ
Σρόιηα
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο, κέζω Η αζθαιηζηηθή
ηεο ζρεηηθήο νζόλεο
ελεκεξόηεηα γηα ηηο ΟΕ,
απνζηέιιεη αίηεκα πξνο ην ΕΕ, ΕΠΕ ρνξεγείηαη γηα
κεηξών ηνπ ΟΑΕΕ γηα ηε ηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο.
ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο
Γηα ΑΕ ε ελεκεξόηεηα
ελεκεξόηεηαο όπνπ
ρνξεγείηαη γηα κέιε ΔΣ κε
απαηηείηαη. Η
πνζνζηό ζπκκεηνρήο άλω
αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ 3% ηνπ ΜΚ.
ρνξεγείηαη ακέζωο από ην
ζύζηεκα.
Σηελ πεξίπηωζε πνπ γηα Τν αξκόδην Πεξηθεξεηαθό
ηερληθνύο ιόγνπο ε
Τκήκα είλαη ην ηκήκα ηεο
ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπ έδξαο ηεο ππό ζύζηαζεο
αηηήκαηνο δελ είλαη
επηρείξεζεο. Υπόδεηγκα
εθηθηή, ν
1 Παξαξηήκαηνο II
Σπκβνιαηνγξάθνο
ζπκπιεξώλεη εγγξάθωο
ηελ αίηεζε γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο
ελεκεξόηεηαο θαη ηελ
απνζηέιιεη πξνο ην
αξκόδην πεξηθεξεηαθό
γξαθείν ηνπ ΟΑΕΕ.
Τν αξκόδην Πεξηθεξεηαθό Υπόδεηγκα 2, 3
ηκήκα, απζεκεξόλ ή ην
Παξαξηήκαηνο II
αξγόηεξν ηελ επόκελε
εξγάζηκε κέξα, απαληά
ζην αίηεκα ζεηηθά αλ νη

εγγεγξακκέλνη είλαη
αζθαιηζηηθά ελήκεξνη θαη
απνζηέιιεη βεβαίωζε
αζθαιηζηηθήο
ελεκεξόηεηαο
Σε πεξίπηωζε πνπ δελ
είλαη αζθαιηζηηθά
ελήκεξνη, απνζηέιιεηαη
αξλεηηθή απάληεζε θαη ν
Σπκβνιαηνγξάθνο
ελεκεξώλεη ηνλ/ ηνπο
ππόρξενπο γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε ηωλ
εθθξεκώλ ηνπο ππνζέζεωλ
ε νπνία πξέπεη λα
νινθιεξωζεί εληόο 2 ή ην
αξγόηεξν 10 εκεξώλ από
ηελ εκέξα πνπ ζα ιάβνπλ
ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε.
Σε πεξίπηωζε
Υπόδεηγκα 1
αλαπόγξαθνπ ζηνλ ΟΑΕΕ, Παξαξηήκαηνο II
ν Σπκβνιαηνγξάθνο
ππνινγίδεη ην πνζό ηνπ
δηθαηώκαηνο εγγξαθήο θαη
απνζηέιιεη αίηεκα
εγγξαθήο ηνπ θαη έθδνζε
ΑΜΚΑ πξνο ην αξκόδην
Πεξηθεξεηαθό Τκήκα. Αλ νη
αλαπόγξαθνη είλαη
πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο,
ππνινγίδεη ην δηθαίωκα
εγγξαθήο θαη απνζηέιιεη
αίηεκα γηα θάζε έλαλ από
απηνύο, εθδίδνληαο θαη ηηο
ζρεηηθέο απνδείμεηο.

4.

5.

5. ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ ΙΚΑ
Α/Α
1

2.

Αηηώλ

ΥΜΣ
Σρόιηα
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο, κέζω Η αζθαιηζηηθή
ηεο ζρεηηθήο νζόλεο
ελεκεξόηεηα γηα ηηο ΟΕ,
απνζηέιιεη αίηεκα πξνο ην ΕΕ, ΕΠΕ ρνξεγείηαη γηα
κεηξών ηνπ ΙΚΑ γηα ηε
ηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο.
ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο
Γηα ΑΕ ε ελεκεξόηεηα
ελεκεξόηεηαο όπνπ
ρνξεγείηαη γηα κέιε ΔΣ κε
απαηηείηαη. Η
πνζνζηό ζπκκεηνρήο άλω
αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ 3% ηνπ ΜΚ.
ρνξεγείηαη ακέζωο από ην
ζύζηεκα.
Σηελ πεξίπηωζε πνπ γηα Υπόδεηγκα 5
ηερληθνύο ιόγνπο ε
Παξαξηήκαηνο II
ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπ
αηηήκαηνο δελ είλαη
εθηθηή, ν

Σπκβνιαηνγξάθνο
ζπκπιεξώλεη εγγξάθωο
ηελ αίηεζε γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο
ελεκεξόηεηαο θαη ηελ
απνζηέιιεη κέζω
πηζηνπνηεκέλνπ fax πξνο
ην θεληξηθό κεηξών ηνπ
ΙΚΑ
Η απάληεζε ιακβάλεηαη
απζεκεξόλ, θαη εθόζνλ νη
εγγεγξακκέλνη είλαη
αζθαιηζηηθά ελήκεξνη,
απνζηέιιεη βεβαίωζε
αζθαιηζηηθήο
ελεκεξόηεηαο
Σε πεξίπηωζε πνπ νη
εγγεγξακκέλνη δελ είλαη
αζθαιηζηηθά ελήκεξνη,
απνζηέιιεηαη αξλεηηθή
απάληεζε θαη ν
Σπκβνιαηνγξάθνο
ελεκεξώλεη ηνλ/ ηνπο
ππόρξενπο γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε ηωλ
εθθξεκώλ ηνπο ππνζέζεωλ
ε νπνία πξέπεη λα
νινθιεξωζεί εληόο 2 ή ην
αξγόηεξν 10 εκεξώλ από
ηελ εκέξα πνπ ζα ιάβνπλ
ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε.

3

4.

6. ΥΟΡΗΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ
Α/Α
1

2.

Αηηώλ

ΥΜΣ
Σρόιηα
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο, κέζω
ηεο ζρεηηθήο νζόλεο,
απνζηέιιεη ειεθηξνληθά, ή
κέζω ηνπ taxisphone,
αίηεκα γηα ρνξήγεζε
θνξνινγηθήο
ελεκεξόηεηαο ζηνπο
ηδξπηέο
Η απνζηνιή ηεο
απάληεζεο νινθιεξώλεηαη
απζεκεξόλ θαη ζε
πεξίπηωζε αξλεηηθήο
απάληεζεο, ν ππόρξενο
εηδνπνηείηαη από ην
Σπκβνιαηνγξάθν λα

πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο εληόο 2 ή ην
αξγόηεξν 10 εκεξώλ.

7. ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΦΜ ΣΟΤ ΙΓΡΤΣΔ
Α/Α
1

Αηηώλ

ΥΜΣ
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο
απνζηέιιεη κε
ηειενκνηνηππία ηα έληππα
θαη ην αίηεκα γηα
ρνξήγεζε ΑΦΜ ζηνπο
ηδξπηέο.

2.

Σρόιηα
Απηό ην βήκα
αθνινπζείηαη εθόζνλ νη
ηδξπηέο (θπζηθά ή λνκηθά
πξόζωπα) δε δηαζέηνπλ
ΑΦΜ. Γηα ηα θπζηθά
πξόζωπα ζπκπιεξώλνληαη
ηα έληππα Μ1 θαη Μ7, ελώ
γηα ηα λνκηθά πξόζωπα ηα
έληππα Μ3 θαη Μ7.

Η απνζηνιή ηεο
βεβαίωζεο απόδνζεο ΑΦΜ
νινθιεξώλεηαη απζεκεξόλ
ή ην αξγόηεξν ηελ
επόκελε εξγάζηκε κέξα

8. ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΚ-ΑΙΣΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΓΟΗ ΑΦΜ
Α/Α
1

Αηηώλ
Υπνβνιή
ΦΣΚ

Δήιωζεο

ΥΜΣ
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο
απνζηέιιεη κε
ηειενκνηνηππία ηε
δήιωζε πξνο ηελ αξκόδηα
ΔΟΥ. Η απνζηνιή ηεο
δήιωζεο δε δηαθόπηεη ηε
δηαδηθαζία ρνξήγεζεο
ΑΦΜ ζηελ εηαηξεία

Σρόιηα
Απηό ην βήκα ζα
απαιεηθζεί εθόζνλ
αλαπηπρζεί ε ζρεηηθή
ειεθηξνληθή δηεπαθή

9. ΠΛΗΡΩΜΔ- ΤΝΣΑΞΗ ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α/Α
1

Αηηώλ
Πιεξωκή ηωλ
απαηηνύκελωλ
πνζώλ Τέινπο
θαηαρώξηζεο ζην
Γ.Ε.ΜΗ Κόζηνπο
εγγξαθήο ζην
Επηκειεηήξην Εηζθνξάο
ππέξ ΤΝ θαη Τακείνπ
Πξνλνίαο Δηθεγόξωλ (γηα
ΕΠΕ, ΟΕ,
ΕΕ) ΦΣΚ Δηθαηώκαηνο

ΥΜΣ
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο
εηζπξάηηεη ην πνζό ή
παξαιακβάλεη ηελ
απόδεημε πιεξωκήο θαη
κέζω ηεο ζρεηηθήο νζόλεο
ηεο εθαξκνγήο ΥΜΣ
επηιέγεη ηνλ ηξόπν
πιεξωκήο, ζπκπιεξώλεη
ηα ζρεηηθά πεδία θαη
επηβεβαηώλεη ηελ είζπξαμε
ηνπ πνζνύ.

Σρόιηα
Ο Υπόρξενο πξνβαίλεη
ζηελ πιεξωκή ηνπ
ζπλνιηθνύ ή ηωλ
επηκέξνπο πνζώλ είηε ηνηο
κεηξεηνίο, είηε κέζω
ηξαπεδηθήο επηηαγήο, είηε
πξνζθνκίδνληαο
απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζε
Τξάπεδα, είηε κέζω
ειεθηξνληθώλ ή
ηειεθωληθώλ ηξαπεδηθώλ

εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΕΕ
(εθόζνλ
απαηηείηαη) Τέινπο ππέξ
ηεο Επηηξνπήο
Αληαγωληζκνύ γηα (ΑΕ)
2

3.

Υπνγξαθή από ηνπο
ηδξπηέο (ή από ηνλ
εθπξόζωπν απηώλ ν
νπνίνο δηαζέηεη εηδηθό πξνο
ηνύην πιεξεμνύζην) ηεο
ζπκβνιαηνγξαθηθήο
πξάμεο ζύζηαζεο

ππεξεζηώλ.

Εθόζνλ ην πνζό
εηζπξάηηεηαη ηηο
κεηξεηνίο, ν
Σπκβνιαηνγξάθνο
θαηαζέηεη ζηνλ θεληξηθό
ινγαξηαζκό ηνπ ΓΕΜΗ ηελ
ίδηα, ή ην αξγόηεξν ηελ
επόκελε εξγάζηκε κέξα
Υπνγξαθή ηνπ
ζπκβνιαίνπ από ην
Σπκβνιαηνγξάθν

10. ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟ ΓΔΜΗ
Α/Α
1.

Αηηώλ

2.

ΥΜΣ
Σρόιηα
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο
Τν ζύζηεκα ηνπ Γ.Ε.ΜΗ
πξνβαίλεη κέζω ηεο
επηζηξέθεη ειεθηξνληθά
ζρεηηθήο νζόλεο ζε
Αξ. Γ.Ε.ΜΗ θαη Κωδηθό
θαηαρώξηζε ηωλ βαζηθώλ Αξηζκό Καηαρώξηζεο
ζηνηρείωλ ηεο εηαηξείαο
ζηε βάζε δεδνκέλωλ ηνπ
Γ.Ε.ΜΗ
Εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ΑΕ ή Υπόδεηγκα 1
ΕΠΕ, ν Σπκβνιαηνγξάθνο Παξαξηήκαηνο III
ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη
αλαθνίλωζε γηα ηελ
θαηαρώξηζε ηεο εηαηξείαο
ζην Τκήκα ή ζηελ
Υπεξεζία ΓΕΜΗ.

11. ΑΠΟΣΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟ ΔΘΝΙΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΙΟ
Α/Α
1

2.

Αηηώλ

ΥΜΣ
Εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ΑΕ/
ΕΠΕ, ν Σπκβνιαηνγξάθνο
ζπληάζζεη αλαθνίλωζε
ηελ νπνία απνζηέιιεη κε
ηειενκνηνηππία, ή
ειεθηξνληθά πξνο ην
Εζληθό Τππνγξαθείν γηα
ηε δεκνζίεπζε ηεο
ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο
ζην Τεύρνο ΑΕ- ΕΠΕ θαη
Γ.Ε.ΜΗ
Απζεκεξόλ ή ην αξγόηεξν

Σρόιηα
Υπόδεηγκα 2 θαη 3
Παξαξηήκαηνο III

Υπόδεηγκα 4

ηελ επόκελε εξγάζηκε
κέξα ην ΕΤ ρνξεγεί ΚΑΔ
θαη ελεκεξώλεη ην
Σπκβνιαηνγξάθν

Παξαξηήκαηνο III

12. ΑΠΟΣΟΛΗ ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΟΑΔΔ
Α/Α
1.

Αηηώλ

ΥΜΣ
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο
ζπκπιεξώλεη έληππν
αλαγγειίαο εγγξαθήο ή
επαλεγγξαθήο ηωλ
εηαίξωλ/ κεηόρωλ θαη ην
απνζηέιιεη πξνο ην
αξκόδην Πεξηθεξεηαθό
Τκήκα ηνπ ΟΑΕΕ, θαζώο
θαη θ/η ηεο ηαπηόηεηάο
ηνπο αλ πξόθεηηαη λα
δεηεζεί ε ρνξήγεζε
ΑΜΚΑ.

Σρόιηα
Υπόδεηγκα 4
Παξαξηήκαηνο II

13. ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΦΜ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Α/Α
1

Αηηώλ

2.

ΥΜΣ
Σρόιηα
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο
δηαβηβάδεη ειεθηξνληθά ηα
ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη
γηα ηε ρνξήγεζε ΑΦΜ ηεο
εηαηξείαο κέζω ηεο νζόλεο
ηεο ΥΜΣ
Μέζω ηνπ ζπζηήκαηνο
επηζηξέθεη ειεθηξνληθά ε
απόδνζε ηνπ ΑΦΜ

14. ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ
Α/Α
1

2.

Αηηώλ

ΥΜΣ
Σρόιηα
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο
Υπόδεηγκα 5
απνζηέιιεη κέζω ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ
ζπζηήκαηνο, ή κε
ηειενκνηνηππία, αίηεκα
εγγξαθήο ηεο ζηα Μεηξώα
ηνπ Επηκειεηεξίνπ
Τν Επηκειεηήξην πξνρωξά Υπόδεηγκα 6

ζηελ εγγξαθή ηεο εηαηξίαο Παξαξηήκαηνο III
ζηα δηθά ηνπ κεηξώα θαη
απνζηέιιεη απζεκεξόλ ή
ην αξγόηεξν ηελ επόκελε
εξγάζηκε κέξα ηε ζρεηηθή
βεβαίωζε εγγξαθήο

15. ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΦΜ ΣΟ Γ.Δ.ΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΣΟΤ ΓΔΜΗ
Α/Α
1

Αηηώλ

ΥΜΣ
Σρόιηα
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο
θαηαρωξεί ηνλ ΑΦΜ ηεο
ζπζηαζείζαο εηαηξείαο ζην
Γ.Ε.ΜΗ κέζω ηεο ζρεηηθήο
νζόλεο θαη αλαξηά ηελ
αλαθνίλωζε (ηνπ πίλαθα
11) ζην δηαδηθηπαθό ηόπν
ηνπ Γ.Ε.ΜΗ

16. ΥΟΡΗΓΗΗ ΒΔΒΑΙΩΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΔΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α
1

2.

Αηηώλ

ΥΜΣ
Σρόιηα
Ο Σπκβνιαηνγξάθνο
Υπόδεηγκα 7
ρνξεγεί αηειώο βεβαίωζε Παξαξηήκαηνο III
γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαη ην
απνηέιεζκα απηώλ
Σηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη κε Τν ζηάδην απηό αθνξά
ηειενκνηνηππία ηε
κόλν ζηελ αξρηθή
βεβαίωζε απηή πξνο ην
ιεηηνπξγία ηωλ Υπεξεζηώλ
αξκόδην Πξωηνδηθείν (γηα Μηαο Σηάζεο θαη πξόθεηηαη
ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) ή ηελ
λα απαιεηθζεί κε ηελ
Πεξηθέξεηα (γηα ΑΕ) θαη
πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ
εληόο 15 εκεξώλ ζηέιλεη ΓΕΜΗ
θαη ην θπζηθό θάθειν

