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ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ 

Ξεκίνησε η διαδικασία απογραφής των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο-ΓΕΜΗ. Υποχρέωση 
αυτοαπογραφής στο ΓΕ.ΜΗ. έχουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα των οποίων η σύσταση έγινε πριν τις 4 
Απριλίου 2011. Τη δήλωση αυτοαπογραφής θα υποβάλλουν τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την 
ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis και διαθέτουν τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis για 
λογαριασμό της εταιρείας.  

Ποιες επιχειρήσεις αφορά η διαδικασία αυτοαπογραφής; 

Υποχρέωση αυτοαπογραφής έχουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα σε συγκεκριμένες προθεσμίες ως εξής: 

α) Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 
4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012. 

β) Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 
4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012. 

γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και 

αλληλασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 
12/10/2012 έως και 31/10/2012. 

δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών α.ε και ε.π.ε. των οποίων η έναρξη οικονομικής 

δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012. 

α) Δυνατότητα προαιρετικής αυτοαπογραφής έχουν: 

αα) τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν 
εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή, 

αβ) οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ 
L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή, 
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αγ) οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L.294) και έχουν την 
έδρα τους στην ημεδαπή, 

αδ) οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 
207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,  

αε) οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την 
έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που 
διατηρούν στην ημεδαπή, και 

αστ) άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα 
τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
3419/2005, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή 
(όλοι οι παραπάνω είναι οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής) 

Οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής της περ. 5 του άρθρου 1 της Κ1-941 οικ./2012 μπορούν να 
απογραφούν από 01/11/2012 έως και 31/12/2012. 

Η διαδικασία της αυτοαπογραφής 
Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση-δήλωση είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου του 
Γ.Ε.ΜΗ.(http://www.businessportal.gr/ ) είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων του 
Γ.Ε.ΜΗ. (http://www.businessregistry.gr/ ). 
 
Ο χρήστης μπαίνει στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., επιλέγει το εικονίδιο «αυτοαπογραφή εταιρειών» και στην 
οθόνη που ακολουθεί πληκτρολογεί τους σχετικούς κωδικούς TAXIS. 
 
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 πηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
 
Εντός 5 μηνών από την έναρξη ισχύος της Κ1-941 οικ./2-7-2012 άρα έως 2-12-2012 ο υπόχρεος της 
εγγραφής θα πρέπει να στείλει ή προσκομίσει τα πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών 
στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. η οποία θα διεκπεραιώσει τον έλεγχο της ορθότητας της 
εγγραφής. 

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 
διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με 
την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων, πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη 
βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο 

Αρκαδίας (ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.): Τηλ. 2710227141-2, email: info@arcadianet.gr, ενώ πληροφορίες και τις 

σχετικές εγκυκλίους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr. 
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