
  

 

 

 

Παράταση αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο 

Γ.Ε.ΜΗ 
 

Το Επιµελητήριο Καβάλας µέλος του Enterprise Europe Network σας ενηµερώνει, 

ότι κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.Ε), των 

υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ των Επιµελητηρίων αλλά και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, 

ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Σκορδάς υπέγραψε σήµερα απόφαση µε την 

οποία παρατείνονται οι προθεσµίες για την απογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, 

ως εξής: 

Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσµία υποβολής ορίζεται ως εξής: 

• 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 ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6. 

• Μέχρι την 8η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7. 

• Μέχρι την 15η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8. 

• Μέχρι την 22η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9. 

• Μέχρι την 29η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0. 

 

Για τους αστικούς συνεταιρισµούς και τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία εταιρειών 
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της αλλοδαπής, η προθεσµία υποβολής είναι από 1η Νοεµβρίου 2012 έως τις 29 

∆εκεµβρίου του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής: 

• Μέχρι την 20η Νοεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 

2,3. 

• Μέχρι την 10η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 

5,6. 

• Μέχρι την 29η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 

8,9,0. 

 

Για τις Ατοµικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Οµίλους Οικονοµικού Σκοπού, τις 

Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εµπορία, 

η προθεσµία παρατείνεται : 

• 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. 

 

Περαιτέρω, µε την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση προσκόµισης εγγράφων 

θεωρηµένων από τις αρµόδιες αρχές ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της 

εγγραφής, ενώ διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής για λογαριασµό 

των νοµίµων εκπροσώπων των υπόχρεων µπορεί να γίνει και από άλλα πρόσωπα 

πέραν των λογιστών. Τέλος διευκρινίζεται πως η υποχρέωση ανάρτησης των στοιχείων 

των ισολογισµών του τελευταίου οικονοµικού έτους δεν επιβάλλεται σαν επιπλέον 

υποχρέωση στο πλαίσιο της απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως 

από την ειδικότερη νοµοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.- Για περισσότερες πληροφορίες 

µπορείτε να απευθύνεστε και στο Επιµελητήριο Καβάλας στο τηλέφωνο 2510 222212, 

κα Φ. Χλη (εσωτ. 20), κα Σ. Μαυροµµάτη (εσωτ. 4). 

                                                

                                                                                                                Ο Πρόεδρος 

                                                                                                         Άγγελος Τσατσούλης 
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