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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μητρώο σας στο Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να καταχωρήσετε όνομα 

χρήστη και κωδικό ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 

Βήμα 1ο : Ανοίγετε τον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. http://businessportal.gr/ και πατάτε 

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε στο Γ.Ε.ΜΗ.  (βλ. εικ. 1). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 

 

  

http://businessportal.gr/
https://services.businessportal.gr/
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Βήμα 2ο : Στην οθόνη που εμφανίζεται (βλ. εικ. 2), επιλέγετε Εγγραφή, 

ΕΙΚΟΝΑ 2

 

Βήμα 3ο : στη συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 3, οπότε επιλέγετε  "Είμαι 

Επιχείρηση υπόχρεη Γ.Ε.ΜΗ. - Εγγραφή με διασταύρωση ΑΦΜ μέσω ΓΓΠΣ" (βλ. εικ.3).  

Βήμα 4ο : Στην οθόνη της Γ.Γ.Π.Σ.  που ανοίγει, θα πρέπει να θέσετε τους κωδικούς 

χρήσης του taxisnet που χρησιμοποιείτε, ώστε να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία της 

επιχείρησής σας (βλ. εικ.4). Ακολούθως πατάτε το κουμπί «Εξουσιοδότηση» (βλ. εικ.5)  

Βήμα 5ο : και εμφανίζεται η ζητούμενη οθόνη του Γ.Ε.ΜΗ. (βλ. εικ.6), στην οποία εσείς 

θα πρέπει να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία, μεταξύ αυτών και το επιθυμητό 

Username και password . Τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν σε αυτή την οθόνη, 

αποστέλλονται αυτόματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε στο σχετικό 

πεδίο. 

ΕΙΚΟΝΑ 3
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ΕΙΚΟΝΑ 4

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5
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ΕΙΚΟΝΑ 6 
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Βήμα 6ο : Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε το user name και το password που θέσατε, 

εκτελώντας ξανά τα βήματα 1 έως 2, αλλά στο 2ο βήμα επιλέγετε πλέον  «Είσοδος», ώστε να 

σας ανοίξει η οθόνη της παρακάτω εικόνας  (βλ. εικ. 7) για να καταχωρήσετε τους κωδικούς 

που θέσατε. 

ΕΙΚΟΝΑ 7

 

 

Σε περίπτωση που είσαστε μέλος μας και αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά 

τη σύνδεσή σας στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. http://businessportal.gr/ ή στο e-

Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του 

Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, system@eea.gr, eea@eea.gr 

http://businessportal.gr/
https://echamber.eea.gr/eChamber/login.php
https://echamber.eea.gr/eChamber/login.php

