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Αυτοαπογραφή επιχειρήσεων

στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όλες 

οι εταιρείες που συστάθηκαν πριν από την 04.04.2011 

πρέπει να εγγραφούν στο Γ.Ε.Μ.Η (με το σύστημα της 

αυτοαπογραφής). Αυτή η υποχρέωση ισχύει, μεταξύ 

άλλων, για Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και υποκαταστήματα 

αλλοδαπών εταιρειών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το Γ.Ε.ΜΗ. 

καθίσταται αποκλειστικά αρμόδιο για τη χορήγηση των 

σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σχετικά με 

κάθε έμπορο. 

Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν 

σχετική αίτηση – δήλωση εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η 

ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του 

Γ.Ε.Μ.Η: www.businessrportal.gr ή www.business-

registry.gr. Η αίτηση υποβάλλεται από τα πρόσωπα 

εκείνα που έχουν την ευθύνη υποβολής στοιχείων 

στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET. 

Διευκρινίζεται ότι το υπόδειγμα είναι διαφορετικό για 

τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης κ.ο.κ.. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος 

δεν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση - δήλωση 

αυτοαπογραφής, θα καταβάλει τέλος καταχώρισης 

Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση 

πράξης.

Οι προθεσμίες για την υποβολή της ανωτέρω αίτησης 

στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι οι εξής:

(α)     Κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.):

•  Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους

    που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.

•  Μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους

    που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2. 

•  Μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους

    που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.

•  Μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους

    που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.

•  Μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους

    που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5. 

•  Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους

    που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.

•  Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους

    που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.

•  Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους

    που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.

•  Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους

    που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.

•  Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους

    που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0. 
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(β)      Υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της

αλλοδαπής και αστικοί συνεταιρισμοί:

•           Μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους

          που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3. 

•          Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους

          που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5, 6.  

•          Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους

          που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8, 9, 0.

(γ)      Ατομικές επιχειρήσεις, Ευρωπαϊκοί Όμιλοι

Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές 

Εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία:

•           Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους

           που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3, 4.   

•         Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους

          που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Μετά την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, ο υπόχρεος 

υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή τα απαιτούμενα 

νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά 

έγγραφα. Εν συνεχεία, τα νομιμοποιητικά, συνοδευτικά  

και δικαιολογητικά έγγραφα αποστέλλονται (σε 

πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) έως την 

02.12.2012 στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η., 

προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος και να 

αρχειοθετηθούν στο φάκελο. 

Τα αναγκαία στοιχεία για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη νομική μορφή του 

υπόχρεου προς εγγραφή. 

Ενδεικτικά, απαιτούνται τα ακόλουθα συνοδευτικά 

έγγραφα:

(α)      Για ανώνυμες εταιρείες

1.    Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της

       εταιρείας

2.       Πρακτικό ΓΣ που αποφάσισε την κωδικοποίηση

3.    Πρακτικό ΓΣ που εξέλεξε τα μέλη του ισχύοντος ΔΣ

4.    Πρακτικό ΔΣ για τη συγκρότησή του σε σώμα

        και τον ορισμό των νομίμων εκπροσώπων

5.    Πρακτικό της τελευταίας Τακτικής ΓΣ

6.     Πρακτικό αρμοδίων οργάνων για την εκλογή

         ελεγκτών της χρήσης 2011

7.     Τυχόν πρακτικό ΓΣ για τη λύση της εταιρείας

8.     Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της

        εταιρείας σε πτώχευση.

(β)     Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

1.     Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της

               εταιρείας (ή, αν αυτό δεν είναι κωδικοποιημένο,

         το αρχικό καταστατικό και όλες τις

         μεταγενέστερες τροποποιήσεις του)

2.     Πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων που

        αποφάσισε την τελευταία κωδικοποίηση ή

        τροποποίηση του καταστατικού

3.      Πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για την

         εκλογή διαχειριστών

4.      Πρακτικό τελευταίας τακτικής συνέλευσης των

            εταίρων που ενέκρινε τον τελευταίο ισολογισμό

5.     Τυχόν πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων

         για τη λύση της εταιρείας

6.     Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της 

        εταιρείας σε πτώχευση 

Σε περίπτωση παράλειψης της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή 

υποβολής ανακριβών στοιχείων, ο υπόχρεος καλείται 

να καταβάλει πρόστιμο ανερχόμενο από 600 έως 30.000 

ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της 

παράβασης (άρθρο 17 του νόμου 3419/2005). 

(γ)     Για Υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της

         αλλοδαπής 

Όσον αφορά στα στοιχεία που θα απαιτούνται για την 

εγγραφή υποκαταστημάτων ή πρακτορείων εταιρειών 

της αλλοδαπής στο Γ.Ε.ΜΗ., το ΕΒΕΑ θα προβεί στην 

έκδοση σχετικής ανακοίνωσης εντός Οκτωβρίου. 

 Ιωάννα Λαζαρίδου 

Εταίρος (Partner) 


