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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Χορήγησης Πιστοποιητικών & Αντιγράφων στο ΓΕΜΗ

Το Επιμελητήριο Ευβοίας σας ενημερώνει για την έναρξη εφαρμογής της νέας Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής χορήγησης Πιστοποιητικών και Αντιγράφων. Με τη νέα αυτή Υπηρεσία τόσο η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αποσπασμάτων και αντιγράφων πράξεων και στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο ΓΕΜΗ όσο και η έκδοση αυτών γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Η Υπηρεσία αυτή υλοποιήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 όπως ισχύει και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ2-4946/2014. 
Βάσει αυτών των διατάξεων, κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει ένα πιστοποιητικό ή αντίγραφο πράξης ή στοιχείου καταχωρισμένου στο ΓΕΜΗ θα διεκπεραιώνει τη συνολική διαδικασία υποβολής του σχετικού αιτήματος, συμπεριλαμβανομένης και της πληρωμής των σχετικών τελών, μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος και με ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο σύστημα του ΓΕΜΗ, που θα εκδίδονται και θα χορηγούνται από τη Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Σημειώνουμε ότι η υπηρεσία αυτή θα είναι διαθέσιμη στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για κάποιο πιστοποιητικό, ανεξαρτήτως αν ο ίδιος είναι εγγεγραμμένος στο ΓΕΜΗ ή όχι. 
Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αντιγράφων και αποσπασμάτων θα ολοκληρώνεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ και το αιτηθέν πιστοποιητικό ή αντίγραφο θα εκδίδεται ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή. 
 Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά :

Από τις παρακάτω εγκυκλίους  
    1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΜΗ:
	ΑΡΙΘ.  Κ2 – 4946 / 15-10-2014 – ΦΕΚ: 2919/30-10-2014 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
	ΚΥΑ 79760/30-12-2014 – ΦΕΚ: 3623 / 31-12-2014 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  (ΑΔΑ ΒΧΟΕΦ-Γ40)
	ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 77375/ 24 12 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κ2- 4946/2014

    2.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ:
	ΚΥΑ 79752/30-12-2014 – ΦΕΚ: 3623 / 31-12-2014 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  (ΑΔΑ: 7ΗΕΔΦ – ΞΣ6) 


    3.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:
ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 3730/14-1-2015

Από τα παρακάτω URL
1.      https://services.businessportal.gr/
2.      http://www.businessportal.gr/undercon.php
Παρακαλούμε επισκεφτείτε τις παραπάνω ιστοσελίδες για να αποκτήσετε τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης. 
  Από το Επιμελητήριο Ευβοίας
    

    			 
Συνημμένα: όλα τα σχετικά έγγραφα.








































