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   ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο  Απόθαζεο Κ1-802/ 
                23-3-2011(ΦΔΚ 470 Β΄)  

                 
Σε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ  1059/1-4-2011,  κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθε ε Κ1-802 /23-3-11 

(ΦΔΚ 470 Β’) Κνηλή  Απόθαζε ηωλ Υπνπξγώλ Δζωηεξηθώλ Απνθέληξωζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Οηθνλνκίαο Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Δξγαζίαο θαη  

Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη Γηθαηνζύλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ, κε ζέκα 

«Καζνξηζκόο δηαδηθαζηώλ, πξνϋπνζέζεωλ, ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ θαη ινηπώλ ζεκάηωλ ζρεηηθά 

κε ηελ ιεηηνπξγία ηωλ ππεξεζηώλ κηαο ζηάζεο γηα ηε ζύζηαζε Δηαηξεηώλ», παξέρνπκε ηηο 

θαηωηέξω δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηεο. 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

Όπωο είλαη γλωζηό, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3419/2005 (ΦΔΚ 297 Α΄) θαζηεξώζεθε ην Γεληθό 

Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ.).  

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3853/2010 (ΦΔΚ 90 Α΄) θαζνξίδεηαη ε απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ ζύζηαζεο 

πξνζωπηθώλ θαη θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ, από ηηο Υπεξεζίεο Μίαο Σηάζεο (Υ.Μ.Σ.). Σην ζηάδην 

ηεο ζύζηαζεο εληάζζεηαη θαη ε απόδνζε Α.Φ.Μ. ζηηο Οκόξξπζκεο  θαη  Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείεο  

θαζώο θαη ζηηο Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο θαη  Αλώλπκεο Δηαηξείεο.  

 

Με ηελ θαηαρώξεζε ηωλ εηαηξεηώλ ζην Γ.Δ.ΜΗ. νη εηαηξείεο απνθηνύλ λνκηθή πξνζωπηθόηεηα θαη 

ιακβάλνπλ αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ., όπωο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3419/ 2005, όπωο  

ηξνπνπνηήζεθαλ   κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  λ. 3853/2010. 

 

 

Αθήνα,  8   Απριλίου 2011 
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Με ηελ αλωηέξω Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε από 4/4/2011  ε δηαδηθαζία ζύζηαζεο θαη 

απόδνζεο Α.Φ.Μ. ζηηο πξνζωπηθέο θαη ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο  ζα  πξαγκαηνπνηείηαη από 

ηηο Υπεξεζίεο Μίαο Σηάζεο  (Υ.Μ.Σ.).  

  Ωο Τπεξεζίεο Μίαο ηάζεο (Τ.Μ..) γηα ηε ζύζηαζε ηωλ εηαηξεηώλ απηώλ νξίδνληαη: 

  α) γηα ηηο πξνζωπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ., Δ.Δ.) ηα επηκειεηήξηα  θαη ηα πηζηνπνηεκέλα Κ.Δ.Π. θαη  

  β) γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο (Δ.Π.Δ., Α.Δ.) θαη ηηο πξνζωπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη κε 

     ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν, νη  ζπκβνιαηνγξάθνη. 

 

 Οη δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 4,  8  θαη 11 ηεο παξαπάλω Κ.Υ.Α. νξίδνπλ, κεηαμύ άιιωλ θαη  ηε  

  δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη από ηηο Υπεξεζίεο Μίαο Σηάζεο (Υ.Μ.Σ.) : 

 - γηα ηε ρνξήγεζε Α.Φ.Μ. ζηηο ζπζηαζείζεο εηαηξείεο κε ηε κνξθή Ο.Δ, Δ.Δ., Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ.   

 - γηα ηε ρνξήγεζε Α.Φ.Μ. ζηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, εθόζνλ δε δηαζέηνπλ.   

 

1. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΣΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ( Ο.Δ., Δ.Δ.) ΚΑΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΩΝ (Δ.Π.Δ. , Α.Δ.)   

ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ  ΜΔΩ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΗΑ ΣΑΖ (Τ.Μ..) 

 

 Α) Οη ηδξπηέο( κέιε/εηαίξνη ) ηωλ ππό ζύζηαζε πξνζωπηθώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη θεθαιαηνπρηθώλ 

 εηαηξεηώλ (Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) ζα απεπζύλνληαη από 4/4/2011 ζε κία από ηηο Υπεξεζίεο Μίαο Σηάζεο:   

- γηα ηε ζύζηαζε ηωλ εηαηξεηώλ.  

- γηα ηελ απόδνζε Α.Φ.Μ ζηα κέιε (εκεδαπά θαη αιινδαπά θπζηθά πξόζωπα θαη αιινδαπά  

  λνκηθά πξόζωπα) ηωλ εηαηξεηώλ απηώλ, εθόζνλ δε δηαζέηνπλ.   

- γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο έλαξμεο εξγαζηώλ ηνπο.   

 

 Β) Οη ηδξπηέο ( κέιε/εηαίξνη ) εηαηξεηώλ ηεο ίδηαο κνξθήο, πνπ μεθίλεζαλ ηε δηαδηθαζία ζύζηαζεο  

 ηωλ εηαηξεηώλ απηώλ  θαη κέρξη 4/4/2011  δελ έρνπλ πάξεη Αξηζκό Μεηξώνπ Α.Δ. ή δελ έρνπλ 

 θαηαρωξεζεί ζηα βηβιία ηωλ Πξωηνδηθείωλ , ζα κεηαβνύλ ζε κία από ηηο Υπεξεζίεο Μίαο Σηάζεο 

 (Υ.Μ.Σ.): 

- γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο  δηαδηθαζίαο ζύζηαζεο ηωλ εηαηξεηώλ θαζώο θαη  

- γηα ηελ νινθιήξωζε  ηεο δηαδηθαζίαο έλαξμεο εξγαζηώλ ηνπο.  

 

ΠΡΟΟΥΖ: Τα πξόζωπα πνπ νξίδνληαη  δηαρεηξηζηέο ή λόκηκνη εθπξόζωπνη ηωλ ππό ζύζηαζε 

εηαηξεηώλ ηωλ πεξηπηώζεωλ Α θαη Β,   πξέπεη λα έρνπλ Α.Φ.Μ. θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 

ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο ζηηο Υπεξεζίεο Μίαο Σηάζεο (Υ.Μ.Σ.).  
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Δηδηθόηεξα: 

 

 Ζ Τπεξεζία Μίαο ηάζεο (Τ.Μ..):  

 

-ζπγθεληξώλεη θαη ειέγρεη ηα πξνζθνκηδόκελα έληππα θαη δηθαηνινγεηηθά, όπωο απηά  

 πξνβιέπνληαη ζηελ Κ.Υ.Α.,  

 

-κεξηκλά γηα ηε ρνξήγεζε Α.Φ.Μ., κέζω ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ,  ζηα κέιε ηωλ  εηαηξεηώλ  

 απηώλ, εθόζνλ δε δηαζέηνπλ. 

 (γηα ηα  εκεδαπά θαη αιινδαπά θπζηθά πξόζωπα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

  κεηαβαηηθό ζηάδην ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ, ελώ  γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξόζωπα,  

  ειεθηξνληθά, ζύκθωλα κε ηε παξ.2β ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Κ.Υ.Α.).   

 

-θαηαρωξεί ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο ζηε βάζε δεδνκέλωλ ηνπ  Γ.Δ.ΜΗ. 

 

-δηαβηβάδεη ειεθηξνληθά ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ηα απαξαίηεηα  ζηνηρεία γηα ηε ρνξήγεζε 

Α.Φ.Μ. ζηε ζπζηαζείζα εηαηξεία.  

 

Σηε ζπλέρεηα ρνξεγείηαη Α.Φ.Μ. από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ν νπνίνο θαη απνζηέιιεηαη 

ειεθηξνληθά ζηελ Υπεξεζία Μίαο Σηάζεο. 

 

 Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηωλ εηαηξεηώλ ηεο ελόηεηαο Α θαη Β  ζεωξείηαη  ε εκεξνκελία 

θαηαρώξεζήο ηνπο ζην Γ.Δ.ΜΖ.  

 

Με ηελ νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε Υπεξεζία Μίαο Σηάζεο ρνξεγεί ηε ζρεηηθή βεβαίωζε.  

Δπαλεθηύπωζε ηεο ελ ιόγω βεβαίωζεο ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηηο 

Τπεξεζίεο Μίαο ηάζεο. 

 

Ζ αξκόδηα Γ.Ο.Τ, ζα ελεκεξώλεηαη άκεζα γηα ηελ απόδνζε Α.Φ.Μ. ζηε λέα  εηαηξεία κέζω 

ηεο Γ.Γ.Π..,  θαη από ην ζεκείν απηό θαη κεηά, κπνξεί ην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ αιιά θαη 

ηα ινηπά ππνζπζηήκαηα ηεο Γ.Ο.Τ., λα δηαρεηξηζηνύλ ηελ εηθόλα ηεο. 

 

Οη πξωηόηππεο δειώζεηο έλαξμεο εξγαζηώλ ηωλ λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη απόδνζεο Α.Φ.Μ. ζηα 

κέιε απηώλ παξακέλνπλ θαη θπιάζζνληαη ζηνλ θάθειν ηεο εηαηξείαο, ζηελ αξκόδηα ππεξεζία 

Γ.Δ.ΜΗ. ή ζην ηκήκα  Γ.Δ.ΜΗ.  θαη κπνξνύλ λα δηαβηβάδνληαη πξωηόηππεο ή αληίγξαθα ζηελ 

αξκόδηα Γ.Ο.Υ., θαηόπηλ αηηήκαηνο. 
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Γηα ηελ αλαδήηεζε πεξαηηέξω ζηνηρείωλ ηωλ ελ ιόγω λνκηθώλ πξνζώπωλ (θαηαζηαηηθό θ.ι.π.) νη 

Γ.Ο.Υ. ζα έρνπλ πξόζβαζε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Γ.Δ.ΜΗ. θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

www.businessregistry.gr . Η αλαδήηεζε ηωλ ζηνηρείωλ απηώλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ επωλπκία ή 

ηνλ αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ. ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. 

 

Σην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. ζηε δηεύζπλζε www.businessportal.gr δεκνζηεύνληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Υπεξεζίεο κίαο Σηάζεο, όπωο ζηνηρεία επηθνηλωλίαο (ηειέθωλν, 

ηειενκνηόηππν, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν), δηεύζπλζε θ.α. 

 

Υνξήγεζε ΑΦΜ ζε Φπζηθά Πξόζωπα – ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟ  ΣΑΓΗΟ 

Βάζεη ηεο αλαθεξόκελεο Κ.Υ.Α. από ηηο Υπεξεζίεο Μίαο Σηάζεο ρνξεγείηαη Α.Φ.Μ., εθόζνλ δε 

δηαζέηνπλ, θαη  ζε θπζηθά πξόζωπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ωο κέιε ή εηαίξνη ζε εηαηξείεο, ε ζύζηαζε 

ηωλ νπνίωλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο Υπεξεζίεο Μίαο Σηάζεο. 

 Δπεηδή ε ρνξήγεζε Α.Φ.Μ. ζε θπζηθό πξόζωπν πνπ ζπκκεηέρεη ζε εκεδαπό λνκηθό πξόζωπν, 

από ηηο Υ.Μ.Σ. θαη ηε Γ.Γ.Π.Σ., δε κπνξεί κέρξη ζήκεξα λα ππνζηεξηρζεί κεραλνγξαθηθά, ζα 

αθνινπζήζεη έλα κεηαβαηηθό ζηάδην (παξ. 2 α ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Κ.Υ.Α.)  ωο αθνινύζωο. 

Οη Τπεξεζίεο Μίαο ηάζεο : 

- ζα παξαιακβάλνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά, όπωο πξνβιέπνληαη ζηελ Κ.Υ.Α. 

            θαη ηα έληππα Μ1 «Γήιωζε απόδνζεο Α.Φ.Μ./Μεηαβνιήο αηνκηθώλ ζηνηρείωλ» θαη Μ7  

            «Γήιωζε  ζρέζεωλ θνξνινγνπκέλνπ»,  όπνπ απαηηείηαη  

      -     ζα πξνβαίλνπλ  ζηνλ έιεγρν απηώλ θαη  

      -     ζα απνζηέιινπλ κόλν   ηα έληππα κε ηειενκνηνηππία ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ.  

ηε ζπλέρεηα, ε αξκόδηα Γ.Ο.Τ. : 

-  απνδίδεη ΑΦΜ ζην θπζηθό πξόζωπν  ην αξγόηεξν ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα θαη  

 -  απνζηέιιεη κε ηειενκνηνηππία ηε βεβαίωζε απόδνζεο Α.Φ.Μ. ζηελ Υ.Μ.Σ.  

Δπηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα εγθύθιην ππόδεηγκα ηνπ θύιινπ απνζηνιήο ην νπνίν ζα  ζπλνδεύεη 

ηα απνζηειιόκελα κε ηειενκνηνηππία έγγξαθα (έληππα θαη βεβαίωζε). 

 

 

 

 

http://www.businessregistry.gr/
http://www.businessportal.gr/
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2.  ΠΑΡΑΜΔΝΔΗ Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ  ΣΖ Γ.Ο.Τ. ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ  

     ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ: 

 

Α. ΔΝΟΣΖΣΑ 

 Αιινδαπέο  εηαηξείεο ηδηνθηεζίαο αθηλήηνπ ζηελ Διιάδα 

 Αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ εγθαζηζηνύλ γξαθείν ζηελ Διιάδα (1021552/469ΓΜ/ΠΟΛ 

1083/6-3-2002 εγθύθιηνο) 

 Αιινδαπέο  εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζύκβαζε έξγνπ ζηελ Διιάδα 

 

 

Β. ΔΝΟΣΖΣΑ  

  Αιινδαπέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ εγθαζηζηνύλ γξαθείν ζηελ Διιάδα ζύκθωλα 

      κε ηηο   δηαηάμεηο ηνπ α.λ.378/68 (ΦΔΚ 82 Α΄) θαη ηνπ λ.27/75 (ΦΔΚ 77 Α΄) . 

 Αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ εγθαζίζηαληαη κε ηε κνξθή γξαθείνπ ζηελ Διιάδα 

              ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  α. λ. 89/67(ΦΔΚ 132 Α΄ ) όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο  

              δηαηάμεηο  ηνπ λ.3427/2005 (ΦΔΚ 312  Α΄).   

 

 Οη εηαηξείεο ηεο Α θαη Β ελόηεηαο, εμαηξνύληαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο Κ.Υ.Α., δηόηη  έρνπλ 

ζπζηαζεί ζηελ αιινδαπή ή γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα απαηηείηαη εγθξηηηθή απόθαζε. 

Δπίζεο παξακέλεη ε έλαξμε εξγαζηώλ θαη ε απόδνζε Α.Φ.Μ. ζε αιινδαπό λνκηθό πξόζωπν 

ζηε Γ.Ο.Τ., ζε θάζε άιιε πεξίπηωζε ( π.ρ. ππνβνιή δήιωζεο Φόξνπ Μηζζωηώλ 

Τπεξεζηώλ, ζπκκεηνρή ωο κέινο ζε Κνηλνπξαμία θιπ).  

 

 

Γ. ΔΝΟΣΖΣΑ  

 

Οη πξνζωπηθέο (Ο.Δ., Δ.Δ.) θαη νη θεθαιαηνπρηθέο (Δ.Π.Δ., Α.Δ.) εηαηξείεο πνπ έρνπλ λόκηκα 

ζπζηαζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία ηζρύνο ηεο παξαπάλω Κ.Τ.Α. 

 Δθόζνλ έρεη νινθιεξωζεί ε ζύζηαζή  ηνπο κέρξη ηηο 4/4/2011,  ζα ππνβάιινπλ δήιωζε έλαξμεο 

εξγαζηώλ ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ.  

Σε πεξίπηωζε πνπ ζε απηέο ηηο εηαηξείεο ζπκκεηέρνπλ ωο κέιε, αιινδαπά λνκηθά πξόζωπα πνπ 

δελ έρνπλ ιάβεη  Α.Φ.Μ., ζα ρνξεγείηαη Α.Φ.Μ. ζηα κέιε  από ηε Γ.Ο.Υ.  
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ΠΡΟΟΥΖ 

 

3. ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ ΤΣΑΖ ΣΗ Τ.Μ..,   ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.  

    (ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3419/2005, όπωο ηζρύεη) ΚΑΗ  

    ΤΝΔΥΗΕΟΤΝ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΑΡΞΖ  ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΖ Γ.Ο.Τ.  

 

 Οη εκεδαπέο εηαηξείεο ηνπ α.λ.89/67 (ΦΔΚ 132 Α’)  (Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ.), όπωο  

                    ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3427/2005 (ΦΔΚ 312 Α’). 

 Οη λέεο εηαηξείεο πξνεξρόκελεο από κεηαζρεκαηηζκό (Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ.). 

 Οη αιινδαπέο εηαηξείεο κε κνξθή Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ. πνπ ηδξύνπλ 

              ππνθαηάζηεκα  ζηελ Διιάδα. 

 Οη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ εγθαζίζηαληαη κε ηε κνξθή ππνθαηαζηήκαηνο ζηελ Διιάδα 

              ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  α. λ. 89/67(ΦΔΚ132 Α΄ ), όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο  

              δηαηάμεηο  ηνπ λ.3427/2005 (ΦΔΚ 312 Α΄).     

 Οη εηαηξείεο πνπ δειώλνπλ δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη 

πξνέγθξηζε ίδξπζεο (άξζξα 80 θαη 81 ηνπ λ.3463/2006) θαη άδεηα εγθαηάζηαζεο  ή 

ιεηηνπξγίαο ( παξ.8 α  ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3325/2005). 

 

Οη ελ ιόγω εηαηξείεο εμαηξνύληαη  ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο  Κ.Υ.Α. (άξζξν 1) θαη κε ηελ ππνβνιή 

ηεο δήιωζεο έλαξμεο εξγαζηώλ ηνπο ζηε Γ.Ο.Υ. ζα πξνζθνκίζνπλ, εθηόο ηωλ άιιωλ 

δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΓΜ/ΠΟΛ1102/14-7-2005 (ΦΔΚ 

1062/ Β΄), όπωο ηζρύεη  θαη απνδεηθηηθό παξαιαβήο ηνπ αξηζκνύ Γ.Δ.ΜΖ.  

 

4. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΩΝ  ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ  ΠΟΤ Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΖΡΩΘΖΚΔ 

    ΑΠΟ ΣΗ Τ.Μ.. 

 

Όπωο ήδε αλαθέξακε, ακέζωο κεηά ηελ εκθάληζε ηωλ ζηνηρείωλ ηεο έλαξμεο  ηεο 

λενζπζηαζείζαο εηαηξείαο ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ., ην Τκήκα Μεηξώνπ όπωο θαη  όιεο νη εθαξκνγέο 

ηνπ Οινθιεξωκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο TAXIS , κπνξνύλ λα ηα δηαρεηξίδνληαη.  

 

 Η δηαρείξηζε ηεο εηθόλαο ηωλ εηαηξεηώλ απηώλ από ην ηκήκα Μεηξώνπ ζα αθνξά δηαδηθαζίεο 

κεηαβνιήο θαη δηαθνπήο εξγαζηώλ ηνπο, πνπ ωο αξκνδηόηεηα, παξακέλεη ζηε Γ.Ο.Υ. 
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Οη ηξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθώλ θαη ε ιύζε ηωλ εηαηξεηώλ πνπ ζπζηήλνληαη από 4/4/2011 

θαη κεηά ζηηο Τπεξεζίεο Μίαο ηάζεο, ζα θαηαρωξνύληαη ζηε Μεξίδα Γ.Δ.ΜΖ. γηα ηελ  

νινθιήξωζε ηεο δεκνζηόηεηάο ηνπο. 

 

Τπρόλ  κεηαβνιέο  ηωλ αξρηθά δειωζέληωλ ζηνηρείωλ ηωλ εηαηξεηώλ, πνπ νθείινληαη ζε 

ιαλζαζκέλε θαηαρώξεζε από ηηο Υπεξεζίεο Μίαο Σηάζεο, ζα δειώλνληαη ζηελ αξκόδηα Γ..Ο.Υ. 

κε ηελ ππνβνιή δήιωζεο κεηαβνιήο εξγαζηώλ . 

 

Η δήιωζε εγθαηαζηάζεωλ (ππνθαηαζηήκαηα, απνζήθεο θ.α.) ηωλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

ζηηο Υ.Μ.Σ., ζα ππνβάιιεηαη ωο κεηαβνιή ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ., ζπλππνβάιινληαο ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΓΜ/ΠΟΛ1102/14-7-2005 (Φ.Δ.Κ. 

1062 Β΄), όπωο ηζρύεη. 

 

 Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζε ζπζηαζείζεο εηαηξείεο (πξν ή κεηά ηηο 4/4/2011) εηζέξρεηαη ωο λέν 

κέινο αιινδαπό λνκηθό πξόζωπν, επεηδή ωο δηαδηθαζία, αθνξά κεηαβνιή ζηε Γ.Ο.Υ. ωο πξνο 

ηα κέιε, ζα ρνξεγείηαη Α.Φ.Μ. ζην αιινδαπό λνκηθό πξόζωπν, από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. 

 

5.  ΤΠΟ ΗΓΡΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΔ (Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ.)  

 

Οη ελ ιόγω εηαηξείεο ζα ιακβάλνπλ Α.Φ.Μ., ωο ππό ίδξπζε, από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. ζύκθωλα κε 

ηελ ηζρύνπζα δηαδηθαζία. 

 

 Γηα ηε ζύζηαζή ηνπο, νη ηδξπηέο ζα κεηαβνύλ ζε κία από ηηο Υ.Μ.Σ., ζπλππνβάιινληαο εθηόο ηωλ 

άιιωλ θαη ππεύζπλε δήιωζε ηνπ λ. 1599/86, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Μ., πνπ έρεη ιάβεη ε 

ππό ίδξπζε εηαηξεία. 

 

Ζ δηαθνπή εξγαζηώλ ηωλ ππό ίδξπζε εηαηξεηώλ πνπ ζα ζπζηαζνύλ ζηηο Τ.Μ.., ζα γίλεηαη 

άκεζα από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ (Γ.Γ.Π..), κε αηηία δηαθνπήο 

«νινθιήξωζε ίδξπζεο» ρωξίο ηελ ππνβνιή δήιωζεο δηαθνπήο εξγαζηώλ ζηε Γ.Ο.Τ. 

 

Δπηζεκαίλνπκε όηη, ε ππνβνιή δήιωζεο δηαθνπήο ηωλ  ππό ίδξπζε εηαηξεηώλ κε αηηία δηαθνπήο «κε 

νινθιήξωζε ίδξπζεο» θαζώο θαη ε ππνβνιή δήιωζεο δηαθνπήο ηωλ ππό ίδξπζε εηαηξεηώλ πνπ 

ζπζηάζεθαλ πξηλ ηελ 4/4/2011 θαη δελ έρνπλ πξνβεί κέρξη ζήκεξα ζηε δηαθνπή ηνπο κε 

νπνηαδήπνηε αηηία, ζα γίλνληαη ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. κε δπλαηόηεηα  επαλεθηύπωζεο ηωλ 

αληίζηνηρωλ βεβαηώζεωλ.  
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6. Οη Πξνϊζηάκελνη ηωλ Γ.Ο.Τ. πξέπεη  λα νξίζνπλ κε απόθαζή ηνπο αξκόδηνπο 

ππαιιήινπο: 

 α) γηα ηελ επηθνηλωλία κε ηηο Υ.Μ.Σ. (παξαιαβή εληύπωλ, δηεθπεξαίωζε ηνπ αηηήκαηνο εληόο ηεο  

     νξηδόκελεο πξνζεζκίαο θαη  απνζηνιή ηεο έληππεο βεβαίωζεο απόδνζεο Α.Φ.Μ. ).  

 

 β) ωο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, γηα ηελ πξόζβαζε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Γ.Δ.ΜΗ., γηα  

     λα ιάβνπλ θωδηθνύο ρξήζηε θαη πξόζβαζεο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 17  ηεο Κ.Υ.Α. 

  

  Οη δηαηάμεηο ηεο αξ.1070576/2627/ΓΜ/ΠΟΛ1102/14-7-2005 Α.Υ.Ο.Ο. (Φ.Δ.Κ. 1062 Β΄), όπωο 

ηζρύεη, θαη ηεο αξ. 1027411/842/ΓΜ/26-2-1998 Α.Υ.Ο. (ΦΔΚ 193 Β΄), όπωο ηζρύεη,  

ηξνπνπνηνύληαη ωο πξνο ηα ζεκεία πνπ θαζνξίδνληαη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηελ έλαξμε 

ηζρύνο  ηεο παξαπάλω Κ.Υ.Α. 

                                                                                                                          

 

       ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ                                        Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ                          ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΤΔΛΑ 
 

  

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

πλεκκέλα: έλα (1) θύιιν - ππόδεηγκα 
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ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ                                                                                        

ΑΦΟΡΑ : ………….. 

ΑΠΟΣΟΛΗ  ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΟΤ (FAX) 

(Ημερομηνία ………………………………….Ώρα ………………………….) 

 

ΑΠΟΣΟΛΕΑ 

Υπηρεςία:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Όνομα χειριςτή: ………………..………………………………………………………………………………………………. 

Ιδιότητα: ……….…………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλζφωνο: ……….………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax: ………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΛΗΠΣΗ 

Υπόψη:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Υπηρεςία:……………………………………………………………………………………………………………................. 

Τηλζφωνο:………………………………………………………FΑΧ……………………………………………………………. 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ  ΑΠΟΣΕΛΛΟΜΕΝΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦA 

Εκδοφςα  υπηρεςία :…………………………………………………………………………………………………………… 

Υποβαλλόμενα  Έγγραφα: …………………………………………………………………………………………………… 

Θζμα: ……….………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πρζπει να λάβετε *            +     ςελίδεσ, ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνεται το παρόν φφλλο αποςτολήσ. Εάν δεν 

λάβετε όλεσ τισ ςελίδεσ ή αν δεν είναι ολόκληρεσ ή ευανάγνωςτεσ, παρακαλοφμε καλζςτε τον ανωτζρω 

αριθμό τηλεφϊνου ή ςτείλετε μήνυμα ςτον ανωτζρω αριθμό φαξ, ή ηλεκτρονικό μήνυμα ςτην ανωτζρω 

ηλεκτρονική διεφθυνςη. 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ  ΧΕΙΡΙΣΗ 

 

ΧΟΛΙΑ: 


