
 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 

“ΑΝΟΙΓΜΑ”  ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 

α) Καταστατικό (τελευταία κωδικοποίηση) 

β) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού (πρωτότυπο ή επικυρωμένο) 

γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχίας για τη μη περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού και 

πιστοποιητικό μη λύσεως της εταιρείας 

δ) Πρακτικό (επικυρωμένο αντίγραφο από δημόσια αρχή) Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του υφισταμένου 

Διοικητικού Συμβουλίου 

ε) Πρακτικό (επικυρωμένο αντίγραφο από δημόσια αρχή) του Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε σώμα και τις 

συνήθεις εξουσιοδοτήσεις των μελών του 

στ) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα και των μελών του (πρωτότυπο ή αντίγραφο) 

ζ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχίας ότι δε μεταβλήθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  

η) Πρακτικό (επικυρωμένο αντίγραφο από δημόσια αρχή) του Δ.Σ. με απόφασή του που παρέχει την ειδική 

εξουσιοδότηση για το άνοιγμα κωδικού στην Α.Χ.Ε./Ε.Π.Ε.Υ. και ορίζει το υπεύθυνο πρόσωπο διαχείρισης των 

χρηματικών συναλλαγών μέσω της Α.Χ.Ε. /Ε.Π.Ε.Υ. 

Το αντίγραφο αυτό του πρακτικού πρέπει να είναι θεωρημένο από δημόσια αρχή (αστυνομικό τμήμα, 

λιμεναρχείο, συμβολαιογράφο). Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. είναι έγκυρη εφόσον από το καταστατικό προκύπτει 

ότι στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. υπάγεται μια τέτοια δικαιοδοσία. Άλλως η ειδική αυτή εξουσιοδότηση πρέπει να 

παρέχεται στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη Γενική Συνέλευση. 

θ) Πιστοποιητικό της μη πτωχεύσεως, πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος της εταιρείας αίτηση 

πτωχεύσεως και πιστοποιητικό μη θέσεως της εταιρείας υπό αναγκαστική διαχείριση.  

ι) Φωτοτυπία του Α.Δ.Τ. ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου από την εταιρεία προσώπου θεωρημένη 

από δημόσια αρχή.  

ια) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (θεωρημένη από δημόσια αρχή) από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την Α.Χ.Ε./Ε.Π.Ε.Υ. για κάθε αλλαγή 

σχετικά με τα κατατεθειμένα προς αυτήν έγγραφα και με την οποία θα δηλώνει ότι τα έγγραφα και με την 

οποία θα δηλώνει ότι τα έγγραφα αυτά βρίσκονται σε ισχύ 

 

 

Υποσημείωση: όπου αναφέρεται ότι ένα πρακτικό πρέπει να είναι επικυρωμένο από δημόσια αρχή, εξυπακούεται ότι η δημόσια αρχή βεβαιώνει το 

γνήσιο της υπογραφής του προσώπου που έχει από το νόμο ή το καταστατικό το δικαίωμα να χορηγεί αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών (συνήθως ο 

πρόεδρος της εταιρίας) επί του αντιγράφου του πρακτικού 

 


