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ΣΤΟ ΓΕ.ΜΗ. 

---------------------------------------- 
 

 
Σας ενημερώνουμε πως από τον Ιούλιο έχει ξεκινήσει η διαδικασία 

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ όλων των επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί πριν την 4/4/2011 και θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 30/9/2012 για τις Α.Ε. και ΕΠΕ και μέχρι 11/10/2012 για τις 

Ο.Ε. και Ε.Ε. 

Για τις ανωτέρω εταιρείες η διαδικασία αυτοαπογραφής είναι υποχρεωτική 

σύμφωνα με την Κ1 – 941/27-4-12 Υπ. Απόφαση.  Για τις ατομικές επιχειρήσεις είναι 

προαιρετική και μπορεί να γίνει από 1/11/2012 – 31/12/2012.  Η αυτοαπογραφή μπορεί να 

γίνει με δύο τρόπους: α) είτε από την ίδια την επιχείρηση ηλεκτρονικά χωρίς κόστος μέσω 

του διαδικτυακού τόπου του ΓΕ.ΜΗ (www.businessportal.gr και www.businessregistry.gr  ) 

με την επιλογή του εικονιδίου «ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ» και την χρησιμοποίηση των κωδικών 

TAXISNET και β) είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕ.ΜΗ. (παρακάτω αναφέρουμε 

ποια είναι αυτή για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) με κόστος 10 € για κάθε καταχώριση 

νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρείας. 

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων στο ΓΕ.ΜΗ., σας ζητείται να δηλώσετε το Επιμελητήριο στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένη η επιχείρηση.  Από τη σχετική λίστα θα επιλέξετε το Ξενοδοχειακό 

Επιμελητήριο της Ελλάδος.   

Στο πεδίο Αριθμός Μητρώου θα καταχωρίσετε τον Αριθμό Μητρώου σας στο Ξ.Ε.Ε., 

όπως αυτός αναγράφεται στα διάφορα έντυπα που σας αποστέλλουμε (χρεωστικά 

σημειώματα, αποδείξεις κλπ).  Μπορείτε επίσης να τον πληροφορηθείτε τηλεφωνώντας 

στο Επιμελητήριο, Τμήμα Μητρώων & Λογιστηρίου (τηλ.: 213 216 9900, 9979, 9961, 

9988, 9980, 9976 και 9975).  Εάν μία εταιρεία έχει περισσότερα του ενός ξενοδοχεία θα 

καταχωρίσει τον αριθμό μητρώου του ξενοδοχείου της έδρας της εταιρείας. 

Στο πεδίο «Τμήμα Επιμελητηρίου» δεν θα καταχωρίσετε τίποτα.   

Στο πεδίο «Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.» οι εταιρείες οποιασδήποτε μορφής (Α.Ε., 

ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) που έχουν την έδρα τους σε όλη τη χώρα πλην των νομών Αττικής, 

Θεσ/νίκης και Ροδόπης θα καταχωρίσουν το Εμπορικό Επιμελητήριο του νομού στον 

οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας τους π.χ. για ξενοδοχειακή εταιρεία με έδρα το 

Καστέλι Κισσάμου αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. είναι αυτή του Επιμελητηρίου Χανίων. 

Για τις εταιρείες με έδρα τους Νομούς Αττικής, Θεσ/νίκης και Ροδόπης αρμόδιες 

Υπηρεσίες ΓΕ.ΜΗ. είναι: 

http://www.businessportal.gr/�
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α) Για τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (Α.Ε. & ΕΠΕ) το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη- 

 τήριο της περιοχής τους π.χ. για ΕΠΕ ή Α.Ε. με έδρα την περιφέρεια Αττικής, εκτός του 

 Νομαρχιακού Δ/τος Πειραιά, αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. είναι το Εμπορικό και Βιομηχανι- 

 κό Επιμελητήριο Αθηνών.  Για Α.Ε. ή ΕΠΕ με έδρα το νομαρχιακό Δ/μα Πειραιά αρμόδια 

 υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. είναι το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. 

β) Για τις υπόλοιπες εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) των παραπάνω νομών, αρμόδια Υπηρεσία       

ΓΕ.ΜΗ. είναι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Πειραιά, Θεσ/νίκης ή Ροδόπης 

ανάλογα με την έδρα της επιχ/σης.  Στις εν λόγω Υπηρεσίες ΓΕ.ΜΗ. οι εταιρείες που θα 

απογραφούν οφείλουν να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (με συστημένη επιστολή) 

έως τις 2/12/2012 πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των απαιτουμένων κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικών,   συνοδευτικών και δικαιολογητικών εγγράφων. 

        Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι δεν απαιτείται εγγραφή στα εν λόγω Επιμελητήρια των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, που υποχρεωτικά βάσει του Ν.Δ. 688/1948 είναι μέλη του 

Ξ.Ε.Ε.  Τα ίδια ισχύουν και για τις επιχειρήσεις Κάμπινγκ. 
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