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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ :
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(κατά τα οριζόμενα του αρ. 31 ν. 3013/2002)
Αναλυτικά οι υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να εξυπηρετηθείτε εξ αποστάσεως με
τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση είναι οι εξής:
Δικαιοσύνη
✓ Ποινικό μητρώο
1.

Έκδοση αντιγράφου
ποινικού μητρώου

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο ποινικού
μητρώου.
Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε αν χρειάζεστε το αντίγραφο Ποινικού
Μητρώου για κάθε νόμιμη χρήση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη:
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigraphopoinikou-metroou

✓ Δικαστήρια
2.

Χορήγηση ενιαίου
πιστοποιητικού
δικαστικής
φερεγγυότητας για
νομικά πρόσωπα

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε ενιαίο πιστοποιητικό
δικαστικής φερεγγυότητας για συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό , για
χορήγηση δανείου και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση. Θα χρειαστεί να έχετε
διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία:
• Επωνυμία,
• Διακριτικός τίτλος
• Έδρα
• Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.
• Α.Φ.Μ.
• Έτος σύστασης
• Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου.
Όσον αφορά τις εταιρείες γενικότερα και την πληρέστερη εικόνα της
δικαστικής τους φερεγγυότητας, οι πληροφορίες θα πρέπει να
αναζητούνται τόσο από το εκάστοτε αρμόδιο Πρωτοδικείο όσο και από το
Γ.Ε.ΜΗ.
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Επίσης, θα χρειαστεί να έχετε προπληρώσει μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ
(κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση των 2 ευρώ για κάθε επιπλέον
αντίγραφο).
Σημείωση αναφορικά με τις Ι.Κ.Ε. :
Σημειώνεται ότι η πληροφορία περί έκδοσης ή μη απόφασης / κατάθεσης
ή μη αίτησης περί λύσης του νομικού προσώπου, δεν βεβαιώνεται από το
εν λόγω πιστοποιητικό καθώς αρμόδιο είναι το Γ.Ε.ΜΗ. ενώ για τις Ε.Π.Ε.
χορηγείται (για την πληροφορία περί λύσεως ) πιστοποιητικό μεταβολών.
Σημείωση αναφορικά με τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς :
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτούνται πιστοποίηση της κατάστασης
του σωματείου / συνεταιρισμού τόσο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
(*σωματεία) όσο και από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο (*συνεταιρισμοί).
Αναφορικά επίσης με την πιστοποίηση δικαστικής φερεγγυότητας των
συνεταιρισμών (αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου) σημειώνεται ότι θα ζητείται
μόνο το ήδη υπάρχον Πιστοποιητικό Μεταβολών που εκδίδεται από το
αρμόδιο Ειρηνοδικείο, που αφορά στο χρονικό διάστημα έως 31.12.2019.
Μετά το πέρας της εν λόγω ημερομηνίας αρμόδιο για την έκδοση είναι το
Γ.Ε.ΜΗ.

Επιχειρηματική Δραστηριότητα
✓ Απασχόληση προσωπικού
3.
Ασφαλιστική
Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε
να εκδώσετε αποδεικτικό
Ενημερότητα
ασφαλιστικής ενημερότητας, εάν ανήκετε σε μία από τις ακόλουθες
(eΕΦΚΑ)
κατηγορίες:
•

φυσικά
πρόσωπα
(ελεύθεροι
επαγγελματίες,
αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, μισθωτοί, ασφαλισμένοι,
συνταξιούχοι και λοιποί ιδιώτες).
• επιχειρήσεις απογεγραμμένες και αναπόγραφες στο Μητρώο
Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη:
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholeseprosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka
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Πολίτης και καθημερινότητα
✓ Πληρωμές και παράβολα
4. Έκδοση ηλεκτρονικού Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε
παραβόλου
παράβολο.
(e-Παράβολο)

να εκδώσετε

ηλεκτρονικό

Θα χρειαστεί να γνωρίζετε, σε ποια υπηρεσία θέλετε να καταθέσετε το
παράβολο και τον Αριθμό Φορολογικού σας Μητρώου (ΑΦΜ).
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kaiparabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

ΤΑ ΚΕΠ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ:
1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

4

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

5

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

6

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

7

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

8

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

9

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

10

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

11

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

12

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

13

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

14

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

16

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

17

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

18

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

19

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

20

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

21

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

22

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

23

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

24

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
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25

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

26

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

27

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

28

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

29

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

30

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

31

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

32

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

33

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

34

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

35

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

36

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

37

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

38

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

39

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
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