
 

Οδηγός εγγραφής Νομικών προσώπων παροχής 
λογιστικών εργασιών στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του 
ΟΕΕ με συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή χρήστη νομικού προσώπου παροχής λογιστικών 

εργασιών στις Ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ πρέπει να προηγηθείτε στην κεντρική/αρχική μας  

ιστοσελίδα και να επιλέξετε το «ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» όπως 

φαίνεται ακολούθως : 

 

 

 

Στη συνέχεια επιλέγετε το «Εγγραφή νομικού προσώπου στις ψηφιακές υπηρεσίες» 



 

 

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον ΑΦΜ του Νομικού Προσώπου, τους αριθμούς επαλήθευσης 

ακολούθως και πατάτε «Αναζήτηση» ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος στο Μητρώο 

Νομικών Προσώπων του ΟΕΕ και να συνεχιστεί η διαδικασία καταχώρησης αίτησης εγγραφής. 

 

 

Εφόσον ο ΑΦΜ που εισάχθηκε ανήκει σε ενεργό νομικό πρόσωπο καταχωρημένο στο μητρώο 

του ΟΕΕ η εφαρμογή θα εμφανίσει σχετικό μήνυμα πως η εταιρεία βρέθηκε.  

 



 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας 
στη φόρμα με ιδιαίτερη προσοχή, οι αριθμοί επαλήθευσης και στο τέλος της φόρμας πατάτε 
«Υποβολή» για την καταχώρηση της αίτησης εγγραφής. Σημαντική είναι επίσης η επιλογή του 
Περιφερειακού Τμήματος από το οποίο επιθυμείτε να παραλάβετε τον κλειδάριθμο για την 
ενεργοποίηση του λογαριασμού σας  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η εγγραφή ενός Νομικού Προσώπου ως χρήστη στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ 

ολοκληρώνεται με την παραλαβή του κλειδαρίθμου και εν συνεχεία την ενεργοποίηση του. 

Την αίτηση για τον κλειδάριθμο θα την βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://eservices.oe-e.gr/oee/register/registerCompany.jsp 

 

Για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο, στέλνετε με email την αίτηση από τη διεύθυνση που έχετε 

δηλώσει στο ΟΕΕ, είτε προς την Κεντρική Υπηρεσία (oee@oe-e.gr) είτε προς το Περιφερειακό 

Τμήμα που ανήκετε (επιλέξτε εδώ) είτε στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτημάτων του ΟΕΕ 

(esupport.oe-e.gr). 
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Η ενεργοποίηση απαιτεί τη συμπλήρωση των πεδίων «Κλειδάριθμος» & «ΑΦΜ» στη συνέχεια 

συμπληρώνετε τους αριθμούς επαλήθευσης και πατάτε «Υποβολή».  

 

Μετά την ενέργεια αυτή θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον επιθυμητό κωδικό εισόδου για τις 

ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ. 



 

Μετά και την εισαγωγή του επιθυμητού κωδικού εισόδου μπορείτε πλέον να κάνετε χρήση των 

ψηφιακών υπηρεσιών του ΟΕΕ. 


