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e-chamber υπηρεσίες για όλους
Αίτηση απόδοσης κωδικού
Τα μέλη του Επιμελητηρίου που δεν έχουν εγγραφεί στο e-Επιμελητήριο μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την φόρμα αίτησης κωδικού, ώστε να τους αποσταλεί ο κωδικός
χρήσης.

Web Αίτηση προεγγραφής
Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση προεγγραφής στο επιμελητήριο.
Επιλέγοντας Αίτηση Προεγγραφής στο Επιμελητήριο η εφαρμογή τους οδηγεί μέσα από
ένα εύχρηστο μενού με βήματα στην επιτυχημένη κατάθεση της αίτησης.

Ο χρήστης επιλέγει Έναρξη διαδικασίας και συμπληρώνει τα
στοιχεία του Αιτούντα

Ο χρήστης κάνει προεπισκόπηση των στοιχείων

Στην συνέχεια συμπληρώνει τα στοιχεία της
επιχείρησης

Στην συνέχεια κατεβάζει την αίτηση

Υπογράφει την αίτηση

Στην συνέχεια την υποβάλει

ανεβάζει υπόλοιπα έγγραφα

Τέλος Υποβάλει την αίτηση

Web Αίτηση εγγραφής ατομικών
Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής ατομικών στο επιμελητήριο.
Επιλέγοντας Αίτηση εγγραφής ατομικών η εφαρμογή τους οδηγεί μέσα από ένα
εύχρηστο μενού με βήματα στην επιτυχημένη κατάθεση της αίτησης.

Ο χρήστης επιλέγει Έναρξη διαδικασίας και
συμπληρώνει τα στοιχεία του Αιτούντα

Στην συνέχεια συμπληρώνει τα
στοιχεία της επιχείρησης

Τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά. Πρέπει να επιλέξτε το Ναι Επιθυμώ ή το Όχι δεν
Επιθυμώ σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Προσθέστε έναν προς έναν τους κωδικούς άσκησης
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της Επιχείρησης, όπως τους έχετε
δηλώσει στην Εφορία.
Ο πρώτος κωδικός πρέπει να αφορά την κύρια
δραστηριότητα.
Όταν τους έχετε εισάγει όλους, πατήστε Επόμενο.

ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων.
Αν είναι εντάξει, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να
δημιουργηθεί το έντυπο της αίτησής σας.

θα πρέπει τώρα να τυπώσετε και να
υπογράψετε το έντυπο

Υπογράφετε την αίτηση με
συμπληρωμένες τις επιλογές σας για το
GDPR

σαρώστε και αποστείλετε ένα προς ένα,
τα συνημμένα έγγραφα που απαιτεί η
αίτησή σας

Τέλος υποβάλετε την αίτηση

Αναζήτηση μελών Επιμελητηρίου
Μπορείτε να αναζητήσετε εταιρείες - μέλη του Επιμελητηρίου με συνδυασμό κριτηρίων.

Αναζήτηση Επωνυμιών/Διακριτικών Τίτλων
Μπορείτε να αναζητήσετε εταιρείες - μέλη του Επιμελητηρίου με βάση την Επωνυμία ή
τον Διακριτικό τους τίτλο

Αναζήτηση μελών με περιγραφή Δραστηριότητας
Μπορείτε να αναζητήσετε εταιρείες - μέλη του Επιμελητηρίου
με βάση την περιγραφή Δραστηριότητας τους.
1. Εισάγετε μια ή περισσότερες Δραστηριότητες στο πεδίο
Αναζήτησης χωρίζοντας τες με κενά,
2. Επιλέγετε «Αναζήτηση»
3. Εμφανίζετε κατάσταση εταιριών που περιέχουν ένα ή
περισσότερους από τους όρους που ζητήσατε,
4. Επιλέγετε την εταιρεία που θέλετε, και
5. Εμφανίζετε πίνακας με τα «Στοιχεία της Εταιρείας»

Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008.
Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον Κ.Α.Δ. 2008. Η επιλογή
γίνεται από την πλήρη λίστα των ΚΑΔ 2008 αρχίζοντας από την πρωτοβάθμια ανάλυση
(τα δύο πρώτα ψηφία) και μπορείτε να συνεχίσετε μέχρι την πλήρη επταψήφια ανάλυση
κάθε κωδικού.
Σε κάθε βαθμό ανάλυσης των

ΚΑΔ 2008 (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο,

τριτοβάθμιο) εμφανίζεται στήλη που πληροφορεί για το Πλήθος επιχειρήσεωνμέλη του Επιμελητηρίου οι οποίες δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο
ΚΑΔ.
Σε κάθε βαθμό ανάλυσης του ΚΑΔ 2008 (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο,
τριτοβάθμιο) έχετε την δυνατότητα να κάνετε εξαγωγή αρχείου σε pdf.

Αναζήτηση μελών με Δήμο και ΚΑΔ 2008
Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον Δήμο και Κ.Α.Δ. 2008. Η
επιλογή γίνεται από πλήρη λίστα των Δήμων του Νομού και με την εισαγωγή όποιου
ΚΑΔ 2008 ανεξάρτητα ανάλυσης (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο). Αν η
αναζήτηση γίνει χωρίς την εισαγωγή ΚΑΔ 2008, τότε η αναζήτηση θα εκτελεστεί σε
όλους τους ΚΑΔ 2008.

Αυθεντικοποίηση
Κάθε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από το e-Eπιμελητήριο συνοδεύεται από μοναδικό
αριθμό αυθεντικοποίησης, τον οποίο μπορείτε να εισάγετε στην φόρμα που ακολουθεί
για να εξακριβώσετε πως ένα πιστοποιητικό είναι αυθεντικό.

Όροι χρήσης e-Επιμελητηρίου
Οι όροι χρήσης του e-Επιμελητηρίου

e-chamber υπηρεσίες για τα Μέλη
Είσοδος για τα Μέλη στο e-Επιμελητήριο
Οι επιχειρήσεις- μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν λάβει τον κωδικό πρόσβασης,
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του e-Επιμελητήριο κάνοντας είσοδο των
στοιχείων τους στην φόρμα εισόδου.

Καρτέλα Εταιρείας
Επιλέγοντας την “Καρτέλα Εταιρείας” μπορείτε να δείτε πληροφορίες της εταιρείας σας
για “Γενικά Στοιχεία”, κωδικούς “Δραστηριοτήτων” κατά ΣΤΑΚΟΔ, τα “Μέλη” καθώς και
πληροφορίες για τις οικονομικές σας συναλλαγές με το Επιμελητήριο

Γενικά Στοιχεία Εταιρείας
Επιλέγοντας την “Καρτέλα Εταιρείας” μπορείτε να δείτε πληροφορίες της εταιρείας σας
για “Γενικά Στοιχεία”, κωδικούς “Δραστηριοτήτων” κατά ΣΤΑΚΟΔ, τα “Μέλη” καθώς και
πληροφορίες για τις οικονομικές σας συναλλαγές με το Επιμελητήριο.

Δραστηριότητες Εταιρείας & Μέλη εταιρείας
Δραστηριότητες εταιρείας: Πίνακας διαφορετικών δραστηριοτήτων της εταιρίας
σας κατά κωδικό ΚΑΔ 2008.

Δραστηριότητες εταιρείας: Πίνακας διαφορετικών δραστηριοτήτων της εταιρίας
σας κατά κωδικό ΚΑΔ 2008.

Καρτέλα Συνδρομών
Εδώ μπορείτε να δείτε τις οικονομικές συναλλαγές σας με το Επιμελητήριο.
- Στην στήλη χρεώσεις βλέπετε τις ετήσιες συνδρομές σας,
- στην στήλη πιστώσεις βλέπετε τα ποσά που καταβάλατε στο Επιμελητήριο,
- σε ξεχωριστή στήλη το αντίστοιχο χαρτόσημο και
- στο πεδίο Υπόλ. πιστ. ΚΕΠ τα ποσά που οφείλονται από την έκδοση πιστοποιητικών
μέσω ΚΕΠ.

Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά
Πιστοποιητικό Μητρώου Επιχειρήσεων
Εδώ μπορείτε να δείτε τις οικονομικές συναλλαγές σας με το Επιμελητήριο.
- Στην στήλη χρεώσεις βλέπετε τις ετήσιες συνδρομές σας,
- στην στήλη πιστώσεις βλέπετε τα ποσά που καταβάλατε στο Επιμελητήριο,
- σε ξεχωριστή στήλη το αντίστοιχο χαρτόσημο και
- στο πεδίο Υπόλ. πιστ. ΚΕΠ τα ποσά που οφείλονται από την έκδοση πιστοποιητικών
μέσω ΚΕΠ.

Κωδικός Αυθεντικοποιησης**

* Για "Βεβαίωση Ταμιακής Ενημερότητας" στο (βήμα 1)
επιλέγετε Βεβαίωση και ακολουθείτε την ίδια διαδικασία.
** Αυθεντικοποίηση πιστοποιητικού:
Κάθε πιστοποιητικό ή βεβαίωση που έχει εκδοθεί από το Επιμελητήριο, συνοδεύεται από έναν μοναδικό αριθμό αυθεντικοποίησης. Η αυθεντικότητα του
πιστοποιητικού μπορεί να επαληθευθεί συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυθεντικοποίησης με τα στοιχεία του πιστοποιητικού.

Ιστορικό πιστοποιητικών:
Πίνακας ιστορικού Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών που έχετε δημιουργήσει
χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Επιμελητηρίου. Μπορείτε να δημιουργήσετε
PDF εκδόσεις παλαιότερων Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών.

Εργαλεία
Στην ενότητα Εργαλεία μπορείτε να αναζητήσετε εταιρίες που είναι μέλη του
Επιμελητηρίου είτε άμεσα είτε κατά κατηγορία δραστηριότητας. Οι δραστηριότητες των
μελών παρουσιάζονται σε μορφή κωδικών ΣΤΑΚΟΔ.

Εύρεση Εταιρείας
Αναζήτηση εταιρίας μέλους του Επιμελητηρίου.

1.
Έχετε την δυνατότητα
να κάνετε αναζήτηση
εταιρείας με:
- Επωνυμία
- Διακριτικό Τίτλο
- Α.Φ.Μ.
- Τηλέφωνο.
Τέλος επιλέγετε Εύρεση.

2.
Από την λίστα των εταιρειών
επιλέγετε αυτή που θέλετε
και ανοίγει καρτέλα με τα
“Στοιχεία Εταιρείας”.

3. Στοιχεία Εταιρείας

Αυθεντικοποίηση Πιστοποιητικού
Κάθε πιστοποιητικό ή βεβαίωση συνοδεύεται από έναν μοναδικό αριθμό αυθεντικοποίησης.
Η αυθεντικότητα του πιστοποιητικού μπορεί να επαληθευθεί συγκρίνοντας τα
αποτελέσματα της διαδικασίας αυθεντικοποίησης με τα στοιχεία του πιστοποιητικού.
1. Αντιγράφετε τον κωδικό Αυθεντικοποίησης στη «Φόρμα
αυθεντικοποίησης πιστοποιητικού»,
2. επιλέγετε «Εύρεση»,
3. Αν ο κωδικός είναι σωστός θα εμφανιστούν τα στοιχεία του
πιστοποιητικού.

e-Πληρωμές
Η λειτουργία e-Πληρωμή επιτρέπει στα μέλη του Επιμελητηρίου να εξοφλούν τις οφειλές
τους με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, χρεωστικής κάρτας ή με web banking μέσω του
συστήματος ΔΙΑΣ.

Παράδειγμα από τον Ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής:

e-Επιμελητήριο για τους υπαλλήλους
«Αίτηση Απόδοσης Κωδικού» από τα Μέλη του Επιμελητηρίου.
Το πρώτο βήμα για το e-Επιμελητηρίου είναι τα μέλη να κάνουν μια «Αίτηση Απόδοσης
Κωδικού» για χρήση του e-Επιμελητηρίου από την ιστοσελίδα:
1. Από την ιστοσελίδα επιλέγει
«Αίτηση Απόδοσης Κωδικού»

2. Συμπληρώνει την «Φόρμα Αίτησης» με τα
στοιχεία της εταιρείας του

3. Τέλος πατάει το κουμπί «Αίτηση»

Με την αποστολή της αίτησης το Μητρώο ενημερώνεται αυτόματα

WebΑιτήσεις - για τα Μέλη του Επιμελητηρίου
Αρχική Σελίδα
Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό επιμελητήριο βρεθείτε στην Αρχική Σελίδα από την
οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες . Για να
υποβάλλεται μια αίτηση στο Επιμελητήριο θα επιλέξετε Αιτήσεις

WebΑιτήσεις
Στην σελίδα Αιτήσεις έχετε δυο επιλογές:



Να υποβάλλετε μια Νέα Αίτηση προς το Επιμελητήριο
Να δείτε πλήρες Ιστορικό των αιτήσεων σας προς το Επιμελητήριο

Νέα Αίτηση
Για να ξεκινήσετε την διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης προς το Επιμελητήριο
επιλέγετε Έναρξη Διαδικασίας
Σημείωση:
Πριν
ξεκινήσετε
την
διαδικασία, βεβαιωθείτε
ότι έχετε διαθέσιμα τα
παρακάτω




Έναν εκτυπωτή
PDF Reader
Σαρωτή (scanner)

Επιγραμματικά η διαδικασία
είναι η εξής:







Επιλέγετε είδος αίτησης
Εισαγετε τα στοιχεία
του αιτούντα
Εκτύπωνετε
–
Υπογραφετε
και
Ανέβαζετε της αίτηση
στο Επιμελητήριο
Αποστέλετε
τυχών
απαραίτητα έγγραφα
Υποβάλετε την αίτηση
σας

Δείγμα από πιθανές Αιτήσεις
Οι αιτήσεις που εμφανίζονται είναι σχετικές με την Νομική Μορφή της επιχείρησης σας

Αιτήσεις
Αίτηση τροποποίησης στοιχείων Επιχείρησης
Εισαγωγή στοιχείων αιτούντος

Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε το όνομα του αιτούντος. Για την διευκόλυνση σας, το
ηλεκτρονικό Επιμελητήριο εμφανίζει τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στο Επιμελητήριο.
Μπορείτε να επιλέξετε το Μέλος που θέλετε και τα στοιχεία του θα μεταφερθούν
αυτόματα στην φόρμα. Τέλος επιλέγετε Επόμενο

Επιλογή στοιχείων για τροποποίηση

Στην αίτηση τροποποίησης στοιχείων επιχείρησης, μπορείτε να επιλέξετε μια ή
περισσότερες τροποποιήσεις

Τροποποίηση στοιχείων επιχείρησης

Στην επιλογή αυτή μπορείτε να ενημερώσετε τα παρακάτω πεδία:














Επωνυμία
Διακριτικός τίτλος
Διεύθυνση
Ταχ.Κώδικας
Δήμος
Πόλη
Τομέας-Περιοχή
Εφορία
Νομική μορφή
Κεφάλαιο (Euro)
Ημ. λήξης Δ.Σ.
Ημ. λήξης Εταιρικού

Απλά συμπληρώνεται τα νέα στοιχεία στο αντίστοιχο πεδίο και επιλέγετε Επόμενο
Προσθήκη και κατάργηση δραστηριότητας




Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα επιλέγετε Προσθήκη νέας δραστηριότητας
Για να καταργήσετε μια δραστηριότητα επιλέγετε Κατάργηση

Προσθήκη νέας δραστηριότητας

Στο σημείο αυτό μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό δραστηριότητας ΚΑΔ 2008, αν τον
έχετε διαθέσιμο, ή αν δεν τον γνωρίζετε μπορείτε να κάνετε αναζήτηση* με περιγραφή
δραστηριότητας.
Αφού εισάγετε τα στοιχεία επιλέγετε Προσθήκη

*αναζήτηση:
Για την αναζήτηση γράφετε μέρος της περιγραφής της δραστηριότητας και επιλέγετε
Αναζήτηση. Η εφαρμογή θα εμφανίσει σχετικές δραστηριότητες από τις οποίες μπορείτε
να επιλέξετε πατώντας Επιλογή

Κατάργηση δραστηριότητας

Επιλέγετε Κατάργηση στην δραστηριότητα που θέλετε. Στον πίνακα που εμφανίζεται
πρέπει να συμπληρώνετε την ημερομηνία διαγραφής και τέλος επιλέγετε Κατάργηση

Αν δεν έχετε να προσθεσετε ή να αφαιρέσετε άλλες δραστηριότητες, επιλέγετε Επόμενο

Προσθήκη και κατάργηση Υποκαταστημάτων
Στην Προσθήκη και κατάργηση Υποκαταστημάτων βλέπετε τα στοιχεία για τα
υποκαταστήματα σας όπως είναι καταχωρημένα στα αρχεία του Επιμελητηρίου.
 Για να προσθέσετε ένα υποκατάστημα επιλέγετε Προσθήκη νέου
υποκαταστήματος
 Για να καταργήσετε ένα υποκατάστημα επιλέγετε Κατάργηση

Κατάργηση υποκαταστήματος

Επιλέγετε Κατάργηση, και συμπληρώνεται την Ημερομηνία Διακοπής. Τέλος επιλέγετε
Κατάργηση

Προσθήκη υποκαταστήματος

Για να προσθέσετε υποκατάστημα, εισάγετε τα στοιχεία του υποκαταστήματος και
επιλέγετε Προσθήκη

Τέλος επιλέγετε Επόμενο

Προσθήκη και κατάργηση Μέλους
Στην Προσθήκη και κατάργηση Μέλους βλέπετε τα στοιχεία για τα Μέλη σας όπως είναι
καταχωρημένα στα αρχεία του Επιμελητηρίου.




Για να προσθέσετε Μέλος επιλέγετε Προσθήκη νέου Μέλους
Για να καταργήσετε ένα υποκατάστημα επιλέγετε Διαγραφή

Προσθήκη Μέλους

Κατάργηση Μέλους

Εισάγετε τα στοιχεία του Μέλους και Εισάγετε την ημερομηνία εξόδου και επιλέγετε
επιλέγετε Προσθήκη
Κατάργηση

Τέλος επιλέγετε Επόμενο

Τροποποίηση στοιχείων Μέλους
Στο σημείο αυτό μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία του Αιτούντος και τα στοιχεία της
Αίτησης.
Αν δεν συμφωνείτε με τα στοιχεία
που έχετε υποβάλει, για παράδειγμα
έχετε κάνει ένα λάθος, μπορείτε να
επιλέξετε Επεξεργασία και μπορείτε
να κάνετε την διόρθωση.
Αν συμφωνείτε με τα στοιχεία που
έχετε υποβάλει επιλέγετε Επόμενο
Αν τελικά αποφασίσετε ότι δεν
θέλετε να υποβάλετε την αίτηση
μπορείτε

να

την

επιλέγοντας Ακύρωση

ακυρώσετε

Σε αυτό το σημείο το e-Επιμελητήριο δημιουργεί ένα PDF αρχείο με της αίτησής σας. Το
έντυπο αυτό είναι συμπληρωμένο με τα στοιχεία που εισάγατε και απαιτεί μόνο την
υπογραφή σας.




Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη εντύπου για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή
σας
Στη συνέχεια, εκτυπώστε το και υπογράψτε το
Κατόπιν, πατήστε Επόμενο ώστε να προχωρήσετε στη διαδικασία σάρωσής του

Υπογράφετε &
Σκανάρετε την αίτηση

Ανεβάστε την υπογραμμένη
αίτηση στο Επιμελητήριο

Ανέβασμα στοιχείων
Τώρα σαρώστε και αποστείλετε τα συνημμένα έγγραφα που απαιτεί η αίτησή σας.
Το αρχείο που θα ανεβάσετε δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2048 kilobytes. Για κάθε
έγγραφο, επιλέγετε το είδος εγγράφου και επιλέγετε Αποστολή αρχείου. Όταν έχετε
υποβάλει όλα τα σχετικά έγγραφα, πατήστε Επόμενο

Υποβολή Αίτησης
Στο σημείο αυτό έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία υποβολής αίτησης. Η εφαρμογή σας
ενημερώνει για το πιθανό κόστος για την διεκπεραίωση της αίτησής σας. Τέλος
επιλέγετε Υποβολή Αίτησης

Αίτηση πράξης προέγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
1. Η αίτηση δεν απαιτεί συνημμένα έγγραφα

2. Συμπληρώνετε τα στοιχεία του αιτούντα επιλέγοντας το όνομα του από τα
διαθέσημα. Τα στοιχεία του θα μεταφερθούν αυτόματα στην φόρμα. Τέλος
επιλέγετε Επόμενο

1. Εδώ βλέπετε τα στοιχεία όπως αυτά είναι καταχωρημένα στα αρχεία του
Επιμελητηρίου. Στο πεδίο Επωνυμία ή/και Διακριτικό Τίτλο συμπληρώνετε την
Νέα Επωνυμία ή/και Διακριτικό Τίτλο σας και επιλέξετε Επόμενο
Σημείωση:
Η εφαρμογή κάνει άμεσα
έλεγχο
για
την
διαθεσιμότητα
της
Επωνυμίας
και
του
Διακριτικού Τίτλου.
Σε
περίπτωση
που
χρησιμοποιείται
η
Επωνυμία ή ο Διακριτικός
Τίτλος
θα
εμφανιστεί
μήνυμα:
«Η Επωνυμία αυτή δεν
είναι ελεύθερη»

Αίτηση ενεργοποίησης ΚΑΔ με φύλλο μεταβολών ΔΟΥ
Η διαδικασία είναι ίδια με το κεφάλαιο, 0 Προσθήκη και κατάργηση δραστηριότητας
(σελίδα 28)

1. Η αίτηση δεν απαιτεί συνημμένα έγγραφα

2. Συμπληρώνεις τα στοιχεία του αιτούντα επιλέγοντας το όνομα του από τα
διαθέσημα

3. Προσθήκη και κατάργηση δραστηριοτήτων



Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα επιλέγετε Προσθήκη νέας δραστηριότητας
Για να καταργήσετε μια δραστηριότητα επιλέγετε Κατάργηση

4. Ελέγχετε τα στοιχεία και επιλέγετε επόμενο. Στο σημείο αυτό η εφαρμογή σας
ενημερώνει και για το κόστος της αίτησης

5.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τυχόν επεξηγήσεις σχετικά με την αίτησή σας

6.

Το e-Επιμελητήριο δημιούργησε ένα PDF αρχείο με το έντυπο της αίτησής σας. Το έντυπο αυτό
είναι συμπληρωμένο με τα στοιχεία που εισάγατε και απαιτεί μόνο την υπογραφή σας. Κάντε κλικ
στο κουμπί Λήψη εντύπου για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, εκτυπώστε
το και υπογράψτε το. Κατόπιν, πατήστε Επόμενο ώστε να προχωρήσετε στη διαδικασία σάρωσής
του

7.

Τώρα πρέπει να αποστείλετε στο Επιμελητήριο μία σαρωμένη εικόνα της υπογεγραμμένης αίτησης.
Σαρώστε την αίτηση με τη βοήθεια ενός scanner και δημιουργείστε ένα PDF αρχείο στον
υπολογιστή σας. Σαν ρυθμίσεις σάρωσης, προτείνεται η έγχρωμη σάρωση με ανάλυση 100 dpi. Το
μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2048 kilobytes. Το όνομα του αρχείου μπορεί να
είναι οποιοδήποτε. Επιλέξτε το αρχείο στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια αποστείλετέ το

8.

Η αίτησή σας είναι έτοιμη προς υποβολή

9.

Η αίτησή σας με αριθμό Ε42 υποβλήθηκε με επιτυχία

Αίτηση διαγραφής Επιχείρησης
Στην αίτηση αυτή εισάγετε την
 Ημ. διαγραφής επιχείρησης και την
 Αιτία διαγραφής επιχείρησης
Τέλος επιλέγετε Επόμενο

Αίτηση ανανέωσης συμβολαίου ασφαλιστή
Επιλέγετε Ανανέωση:

Συμπληρώνεται τα στοιχεία ανανέωσης συμβολαίου και επιλέγετε Ανανέωση:

Στην συνέχεια η εφαρμογή σας παρουσιάζει τις αλλαγές που έχετε κάνει. Αν όλα είναι
σωστά μπορείτε να πατήσετε επόμενο:

Σε αυτό το βήμα μπορείτε να δείτε για μια ακόμα φορά τις αλλαγές που έχετε ζητήσει.

Αίτηση ανανέωσης αδείας ασφαλιστή
Επιλέγετε Ανανέωση:

Συμπληρώνεται τα στοιχεία ανανέωσης άδειας ασφαλιστή και επιλέγετε Ανανέωση:

Στην συνέχεια η εφαρμογή σας παρουσιάζει τις αλλαγές που έχετε κάνει. Αν όλα είναι
σωστά μπορείτε να πατήσετε επόμενο:

Σε αυτό το βήμα μπορείτε να δείτε για μια ακόμα φορά τις αλλαγές που έχετε ζητήσει.

Αίτηση προσθήκης νέου ειδικού μητρώου ασφαλιστών
Επιλέγετε

Ανανέωση:

Συμπληρώνεται τα στοιχεία του Νέου Ειδικού Μητρώου και επιλέγετε Προσθήκη:

Στην συνέχεια η εφαρμογή σας παρουσιάζει τις αλλαγές που έχετε κάνει. Αν όλα είναι
σωστά μπορείτε να πατήσετε επόμενο:

Σε αυτό το βήμα μπορείτε να δείτε για μια ακόμα φορά τις αλλαγές που έχετε ζητήσει.

Πιστοποιητικό Μελών Εταιρειών (Ιστορικό)
1. Η αίτηση δεν απαιτεί συνημμένα έγγραφα

2. Συμπληρώνεις τα στοιχεία του αιτούντα επιλέγοντας το όνομα του από τα
διαθέσημα

Η
εφαρμογή
κάνει
έλεγχο
και
παρουσιάζει
τις
εταιρείες
που
συμμετέχετε.
Αν θέλετε να κάνετε διορθώσεις ή διευκρινίσεις, χρησιμοποιείτε το πεδίο παρατηρήσεις που θα

εμφανιστεί

στα

επόμενα

βήματα.

3. Ελέγχετε τα στοιχεία και επιλέγετε επόμενο. Στο σημείο αυτό η εφαρμογή σας
ενημερώνει και για το κόστος της αίτησης

4.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τυχόν επεξηγήσεις σχετικά με την αίτησή σας.

3.

Σημείωση: Για να προχωρήσει η αίτηση θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερες όλες οι εταιρείες στις
οποίες συμμετείχατε.

5.

Το e-Επιμελητήριο δημιούργησε ένα PDF αρχείο με το έντυπο της αίτησής σας. Το έντυπο αυτό
είναι συμπληρωμένο με τα στοιχεία που εισάγατε και απαιτεί μόνο την υπογραφή σας. Κάντε κλικ

στο κουμπί Λήψη εντύπου για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, εκτυπώστε
το και υπογράψτε το. Κατόπιν, πατήστε Επόμενο ώστε να προχωρήσετε στη διαδικασία σάρωσής
του.

6.

Τώρα πρέπει να αποστείλετε στο Επιμελητήριο μία σαρωμένη εικόνα της υπογεγραμμένης αίτησης.
Σαρώστε την αίτηση με τη βοήθεια ενός scanner και δημιουργείστε ένα PDF αρχείο στον
υπολογιστή σας. Σαν ρυθμίσεις σάρωσης, προτείνεται η έγχρωμη σάρωση με ανάλυση 100 dpi. Το
μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2048 kilobytes. Το όνομα του αρχείου μπορεί να
είναι οποιοδήποτε. Επιλέξτε το αρχείο στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια αποστείλετέ το.

7.

Η αίτησή σας είναι έτοιμη προς υποβολή.

8.

Η αίτησή σας με αριθμό Ε42 υποβλήθηκε με επιτυχία.

Πιστοποιητικό Καταστατικών Εταιρειών (Ιστορικό)
1. Η αίτηση δεν απαιτεί συνημμένα έγγραφα

2. Συμπληρώνεις τα στοιχεία του αιτούντα επιλέγοντας το όνομα του από τα
διαθέσημα

3.

Η
εφαρμογή
κάνει
έλεγχο
και
παρουσιάζει
τις
εταιρείες
που
συμμετέχετε.
Αν θέλετε να κάνετε διορθώσεις ή διευκρινίσεις, χρησιμοποιείτε το πεδίο παρατηρήσεις που θα
εμφανιστεί
στα
επόμενα
βήματα.
Σημείωση: Για να προχωρήσει η αίτηση θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερες όλες οι εταιρείες στις
οποίες συμμετείχατε.

4. Ελέγχετε τα στοιχεία και επιλέγετε επόμενο. Στο σημείο αυτό η εφαρμογή σας
ενημερώνει και για το κόστος της αίτησης

5.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τυχόν επεξηγήσεις σχετικά με την αίτησή σας.

6.

Το e-Επιμελητήριο δημιούργησε ένα PDF αρχείο με το έντυπο της αίτησής σας. Το έντυπο αυτό
είναι συμπληρωμένο με τα στοιχεία που εισάγατε και απαιτεί μόνο την υπογραφή σας. Κάντε κλικ
στο κουμπί Λήψη εντύπου για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, εκτυπώστε
το και υπογράψτε το. Κατόπιν, πατήστε Επόμενο ώστε να προχωρήσετε στη διαδικασία σάρωσής
του.

7.

Τώρα πρέπει να αποστείλετε στο Επιμελητήριο μία σαρωμένη εικόνα της υπογεγραμμένης αίτησης.
Σαρώστε την αίτηση με τη βοήθεια ενός scanner και δημιουργείστε ένα PDF αρχείο στον
υπολογιστή σας. Σαν ρυθμίσεις σάρωσης, προτείνεται η έγχρωμη σάρωση με ανάλυση 100 dpi. Το

μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2048 kilobytes. Το όνομα του αρχείου μπορεί να
είναι οποιοδήποτε. Επιλέξτε το αρχείο στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια αποστείλετέ το.

8.

Η αίτησή σας είναι έτοιμη προς υποβολή.

9.

Η αίτησή σας με αριθμό Ε42 υποβλήθηκε με επιτυχία.

Αίτηση κατάθεσης φακέλου ισολογισμού
Στην αίτηση αυτή δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε

κάποιο πεδίο. Έχετε το

δικαίωμα όμως να συμπληρώσετε κάποιες παρατηρήσεις, αν το κρίνεται αναγκαίο.

Αίτηση κατάθεσης φακέλου έγκρισης Γ.Σ. για οικονομικές καταστάσεις
Στην αίτηση αυτή δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε

κάποιο πεδίο. Έχετε το

δικαίωμα όμως να συμπληρώσετε κάποιες παρατηρήσεις, αν το κρίνεται αναγκαίο.

Γενική αίτηση
Η γενική αίτηση μπορεί να εξυπηρετήσει μια σειρά από λόγους για τους οποίους θα
θέλατε να επικοινωνήσετε στο Επιμελητήριο.

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να εισάγετε ελεύθερο κείμενο και να ανεβάσετε
ότι σχετικό έγγραφο έχετε.

