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Θέτουµε υπόψη σας τα εξής: 
 
Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α')1 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών, 
αντιγράφων και αποσπασµάτων από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) γίνονται 
αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στην κατά περίπτωση αρµόδιο Υπηρεσία 
ΓΕΜΗ, ενώ και η έκδοση αυτών γίνεται επίσης αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 
µορφή. 
 
Με την Υπουργική Απόφαση Κ2-4946/15.10.2014 (ΦΕΚ 2919 Β') η οποία εκδόθηκε 
κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 
ρυθµίστηκε µεταξύ άλλων ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των 
αντιγράφων ή αποσπασµάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια. Με την µε Α.Π. 79760/30.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3623) ΚΥΑ η 
προθεσµία υλοποίησης του πληροφοριακού συστήµατος ηλεκτρονικής υποβολής 
αιτήσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και έκδοσης πιστοποιητικών ΓΕΜΗ µε 
ηλεκτρονικά µέσα µετατίθεται για την 28-2-2015 (από 30-12-2014 που προβλεπόταν 
αρχικά).  
 
Σηµειώνουµε ότι οι εν λόγω αποφάσεις έχουν αναρτηθεί και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α∆Α 
660ΝΦ-7ΛΦ και ΒΧΟΕΦ-Γ40 αντίστοιχα. 
 
Συνεπώς από 1η Μαρτίου 2015, οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών, 
βεβαιώσεων και αντιγράφων για στοιχεία καταχωρισµένα στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνονται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα αιτήµατα για 
χορήγηση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Ανωνύµου Εταιρείας είτε από 
παραστάντα στην Γενική Συνέλευση µέτοχο είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
µε την επίκληση έννοµου συµφέροντος, οπότε η σχετική αίτηση δεν υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά αλλά µόνο ενώπιον της αρµόδιας για την τήρηση του φακέλου της 
ανώνυµης εταιρίας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. µαζί µε τα έγγραφα που αποδεικνύουν κατά 
περίπτωση το ειδικό έννοµο συµφέρον. Επίσης από 1ης Μαρτίου 2015 τα 



 

 

 πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και αντίγραφα τα οποία θα εκδίδονται από το Γ.Ε.ΜΗ.  
Θα είναι σε ηλεκτρονική µορφή και ψηφιακά υπογεγραµµένα. 
 
Πιο αναλυτικά: 
 
1. Κάθε ενδιαφερόµενος να λάβει πιστοποιητικό, βεβαίωση ή αντίγραφο πράξεων ή 
στοιχείων καταχωρισµένων στο ΓΕΜΗ οφείλει να εγγραφεί στο σύστηµα διαχείρισης 
πιστοποιητικών και αντιγράφων µέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ 
(www.businessportal.gr), οπότε και δηµιουργείται προσωπικός του λογαριασµός στο 
εν λόγω σύστηµα και του χορηγείται κωδικό όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. 
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να αιτηθεί πιστοποιητικά που αφορούν είτε τον ίδιο 
(εφόσον είναι εγγεγραµµένος στο ΓΕΜΗ) είτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
εγγεγραµµένο στο ΓΕΜΗ. Οι διαδικασίες απόκτησης κωδικού πρόσβασης στο 
σύστηµα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων περιγράφονται στο άρθρο 6 
της ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.20142. 
 
2. Η έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων προϋποθέτει την 
καταβολή σχετικού τέλους όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 
Κ2-4946/15.10.2014. ∆ε θα είναι δυνατή σε καµία περίπτωση η ολοκλήρωση 
αιτήµατος χορήγησης πιστοποιητικών εφόσον δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος. 
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου το αίτηµα για την έκδοση 
πιστοποιητικού ή αντιγράφου υποβάλλεται από δηµόσια υπηρεσία ή δικαστική αρχή 
στο πλαίσιο διερεύνησης για πιθανή τέλεση αδικηµάτων σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το αιτηθέν αντίγραφο ή πιστοποιητικό 
αποστέλλεται είτε µε ψηφιακή υπογραφή σε ηλεκτρονική διεύθυνση της απούσας 
Υπηρεσίας που θα υποδείξει η ίδια είτε µε τηλεοµοιοτυπία, όχι όµως ταχυδροµικά.  
 
Τα αιτηθέντα πιστοποιητικά ή αντίγραφα εκδίδονται από την κατά περίπτωση 
αρµόδια για την καταχώριση των πράξεων στοιχείων Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ (Υ.Γ.Ε.ΜΗ) 
είτε πλήρως αυτοµατοποιηµένα εφόσον το είδος της αίτησης και τα καταχωρισµένα 
στη βάση δεδοµένων του Γ.Ε.ΜΗ στοιχεία το επιτρέπουν, είτε, στην αντίθετη 
περίπτωση, µε παρέµβαση της εκάστοτε Υ.Γ.Ε.ΜΗ στο σύστηµα διαχείρισης 
πιστοποιητικών και αντιγράφων. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία ολοκληρώνεται 
ηλεκτρονικά ρε την αποστολή απάντησης εντός 10 ηµερών από την υποβολή του 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. Μετά την πραγµατοποίηση των ενεργειών που 
απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου, η διαδικασία έκδοσης 
αυτού ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά µε την αποστολή µηνύµατος από την κατά 
περίπτωση αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προς τον ενδιαφερόµενο για την ηλεκτρονική λήψη 
εκ µέρους του των εκδοθέντων αντιγράφων ή πιστοποιητικών σε ψηφιακή µορφή και 
ψηφιακά υπογεγραµµένων. 
 
Πιο συγκεκριµένα, 
 
3.1 Στην περίπτωση πλήρως αυτοµατοποιηµένου πιστοποιητικού ή αντίγραφου στο 
ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ή αντίγραφο τίθεται ψηφιακό πιστοποιητικό του φορέα 
(ήτοι της εκάστοτε αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ). 
 
3.2 Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πλήρως αυτοµατοποιηµένη έκδοση, ήτοι 
έχει παρεµβληθεί υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ, το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ή 
αντίγραφο θα φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό του αρµοδίου να υπογράφει φυσικού 



 

 

 προσώπου στελέχους της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 
 
Σηµειώνεται εδώ ότι είναι δυνατόν ο ενδιαφερόµενος να επιλέξει την ταχυδροµική 
αποστολή του ηλεκτρονικά εκδοθέντος πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή η 
αίτηση επιβαρύνεται µε το κόστος των ταχυδροµικών τελών όπως ορίζεται στο 
σχετικό άρθρο 10 της ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014 και ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται 
µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την ηµέρα της ταχυδρόµησης του αντιγράφου 
ή του πιστοποιητικού. 
 
Τονίζουµε ότι, όπως ρητά ορίζεται στην περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 
Κ2-4946/15.10.2014, η εκτύπωση του πιστοποιητικού, που αποστέλλεται από την 
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και φέρει προηγµένη ψηφιακή υπογραφή, λογίζεται ως επίσηµο 
αντίγραφο. 
 
Σηµειώνουµε δε ότι κάθε ψηφιακό πιστοποιητικό ή αντίγραφο θα φέρει ειδική 
σήµανση η οποία θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του µέσω του 
διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr. 
 
 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ 
 
 
 
1 Όπως ορίζεται στην παρ. 2 του Άρθρο 8 «Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης 
της Μερίδας και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, 
αποσπασµάτων και πιστοποιητικών» του ν. 3419/2005 όπως ισχύει 
«2. Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασµάτων των πράξεων και στοιχείων που 
εµφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του 
ενδιαφερόµενου που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή στις υπηρεσίες 
Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, στην αρµόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία 
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Ο αιτών έχει τη 
δυνατότητα να ζητήσει την ταχυδροµική αποστολή των ανωτέρω αντιγράφων και 
αποσπασµάτων, καθώς και των πιστοποιητικών ιστορικότητας ή των πιστοποιητικών 
για τα οποία απαιτείται να γίνει σύνθετη αναζήτηση στοιχείων εκτός του 
πληροφορικού συστήµατος του Γ.Ε.ΜΗ.. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό 
έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά των 
πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δηµοσιεύονται στο «∆ελτίο 
Εµπορικής ∆ηµοσιότητας». 
3. Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική µορφή µέχρι την 30ή Ιουνίου 2014 και έκτοτε αποκλειστικά σε 
ηλεκτρονική µορφή.» 
 
2 Όπως περιγράφεται στις παρ 1-3 του άρθρου 6 «∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης» 
της ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014 (ΦΕΚ 2919 Β'): 
«1. Ο ενδιαφερόµενος εγγράφεται στο σύστηµα διαχείρισης πιστοποιητικών και 
αντιγράφων µέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr). Η 
εγγραφή γίνεται άπαξ µε αίτηση του ενδιαφεροµένου. Στο όνοµα του ενδιαφεροµένου 
δηµιουργείται προσωπικός λογαριασµός στο σύστηµα διαχείρισης πιστοποιητικών και 
αντιγράφων. Στον ενδιαφερόµενο χορηγείται µέσω του συστήµατος κωδικό όνοµα 



 

 

 χρήστη και κωδικός πρόσβασης ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάθε αίτηση 
του ενδιαφεροµένου για χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων. 
2. Ειδικά όταν ο ενδιαφερόµενος είναι υπόχρεος, χρησιµοποιεί για την δηµιουργία 
προσωπικού λογαριασµού στο σύστηµα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων 
το ζεύγος κωδικών πρόσβασης και χρήστη που έχει λάβει βάσει του Άρθρου 2 της 
παρούσας. 
3. Ειδικά όταν ο ενδιαφερόµενος δεν είναι υπόχρεος, προκειµένου για τη δηµιουργία 
προσωπικού λογαριασµού στο σύστηµα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων 
τα στοιχεία τα οποία υποχρεωτικά καταχωρίζει είναι τα στοιχεία ταυτότητας ή 
διαβατηρίου (ήτοι ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο και Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας ή 
∆ιαβατηρίου) καθώς και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.»  


