
Οδηγίες Επιλογής Υπηρεσίας ΓΕΜΗ 

Αν ο φορέας εγγραφή είναι κάποιο από τα εμπορικά βιοτεχνικά και επαγγελματικα 
Επιμελητήρια τότε ο ίδιος ο φορέας επιλέγεται και σαν αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ. 

Αν ο Φορέας εγγραφής είναι κάποιο από τα  

• Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
• Τεχνικό Επιμελητήριο 
• Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
• Οικονομικό Επιμελητήριο 
• Ιατρικός Σύλλογος 
• Φαρμακευτικός Σύλλογος 
• Οδοντιατρικός Σύλλογος 

Τότε αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι το ΕΜΠΟΡΙΚΟ Επιμελητήριο του νομού στον 
οποίο βρίσκεται η έδρα της Επιχείρησής σας.  

Π.Χ. Για Ξενοδοχειακή εταιρεία με έδρα το Καστέλι Κισσάμου αρμόδια υπηρεσία 
ΓΕΜΗ είναι αυτή του Επιμελητήριου Χανίων. 

Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελούν τα αμιγή Επιμελητήρια που λειτουργούν σε 
Αθήνα, Θεσ/κη και Πειραιά δηλ. τα Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας 
(ΕΒΕΑ), Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΕΑ), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Αθήνας (ΒΕΑ), Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/κης (ΕΒΕΘ), 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσ/κης (ΕΕΘ), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσ/κης 
(ΒΕΘ), Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΕΠ), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ). Εξαιρούνται 
επίσης τα Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης και το Επαγγελματικό & 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης. Στις περιπτώσεις των Επιμελητηρίων αυτών, 
πέραν της έδρας, υπάρχει και κριτήριο καθ' ύλην αρμοδιότητας της Υπηρεσίας 
ΓΕΜΗ. Η καθ' ύλην αρμοδιότητα της εκάστοτε Υπηρεσίας ΓΕΜΗ των ως άνω 
επιμελητηρίων καθορίζεται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής 
Απόφασης Κ1-2534/14-12-2006, την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει 
στο www.businessportal.gr . Ενδεικτικά παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα :  
α) Μία ομόρρυθμη εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου με έδρα την Αθήνα, θα 
επιλέξει την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών, 
δεδομένης της εφαρμογής του κριτηρίου της εμφανούς προσωπικής και πλήρους 
συμμετοχής του επιχειρηματία στην ασκούμενη δραστηριότητα όπως ορίζεται στην 
Κ1-2534/2006.  
β) Μια ιατρική ΕΠΕ με έδρα την Κομοτηνή θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και όχι του 
Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, βάσει και πάλι των 
οριζομένων στην Κ1-2534/2006.  

Αυτοτελές Τμήμα ΓΕΜΗ επιλέγουν οι ανώνυμες εταιρείες εποπτείας της ΓΓΕ, και 
συγκεκριμένα οι :  
i) Τράπεζες (τραπεζικές ΑΕ Ν. 3601/2007 ΦΕΚ 178Α’),  
ii) ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες (περιλαμβάνονται, αν και δεν αναφέρονται ρητά 
στο νόμο και οι αμιγούς σκοπού AE ασφαλιστικής πρακτόρευσης, μεσιτείας 

http://www.businessportal.gr/�


ασφαλειών και ασφαλιστικών συμβούλων του ν. 1569/1985 ΦΕΚ 183Α’) ,  
iii) Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ άρθ. 27 και επ. 
ν.3371/2005 ΦΕΚ 178Α’) και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ άρθρα 
4 και επ. ν. 3283/2004, ΦΕΚ 210Α’)  
iv) ανώνυμες εταιρείες που έχουν τις μετοχές τους εισαγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών,  
v) Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του ν. 
3606/2007 (ΦΕΚ 195Α’)  
vi) Αθλητικές (ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές) ανώνυμες εταιρείες του 
ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121Α’)  
vii) ευρωπαϊκές εταιρείες,  
viii) ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες,  
ix) τα υποκαταστήματά αλλοδαπών εταιρειών με τις ανωτέρω μορφές στην ημεδαπή. 


