
 

 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ - Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα Καηαρσξεηή 

1. Ννκηθά/Φπζηθά πξόζσπα πνπ εδξεύνπλ/θαηνηθνύλ ζηελ Διιάδα 

α.           Γηα ηηο Αλώλπκεο Δηαηξείεο:  

- Καηαζηαηηθό θαη ΦΔΚ δεκνζηεύζεσο απηνύ ή θσδηθνπνίεζε Καηαζηαηηθνύ εθόζνλ έρεη 

ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο.  

Σεκείσζε: Δθόζνλ ε Δηαηξεία είλαη λενζπζηαζείζα, απαξαίηεηα έγγξαθα είλαη ην 

Σπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν ζπζηάζεσο, ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο απνθάζεσο ηνπ 

Ννκάξρε πεξί ζπζηάζεσο από ην νηθείν ηκήκα Αλσλύκσλ εηαηξεηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Αλαπηύμεσο πνπ ηεξεί ηα κεηξώα Αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Ννκαξρία) θαη  ην αληίγξαθν 

δηπινηύπνπ ηνπ Γεκνζίνπ Τακείνπ πνπ ελζσκαηώλεη ηνλ θσδηθό δεκνζηεύζεσο  

- Τν ηειεπηαίν Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο πεξί εθπξνζσπήζεσο 

θαη ην ζρεηηθό ΦΔΚ. Αλ ην ΦΔΚ δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθόκε ην ελ ιόγσ Πξαθηηθό ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηελ αλαθνίλσζε πεξί θαηαρσξήζεσο ησλ ζηνηρείσλ ζηε 

Ννκαξρία θαη ην αληίγξαθν δηπινηύπνπ ηνπ Γεκνζίνπ Τακείνπ πνπ ελζσκαηώλεη ηνλ 

θσδηθό δεκνζηεύζεσο. 

- Οη Καηαρσξεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα  ΦΔΚ όηαλ 

δεκνζηεπζνύλ. 

          - Σε πεξίπησζε πνπ σο αληίθιεηνο ηεο εηαηξίαο δειώλεηαη ζηελ γλσζηνπνίεζε Καηαρσξεηή 

πξόζσπν άιιν από ην  λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξίαο απαηηείηαη πξαθηηθό δηνξηζκνύ 

αληηθιήηνπ ηεο εηαηξίαο θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ αληηθιήηνπ πεξί απνδνρήο ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηνπ. Ο πιεξεμνύζηνο - αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη κόληκνο θάηνηθνο Διιάδαο 

θαη λα γλσξίδεη ηελ Διιεληθή γιώζζα. Οη απνζηνιέο νπνηνπδήπνηε έληππνπ πιηθνύ αθνξά ζε 

ζέκαηα ηνπ d.n. ζα γίλνληαη ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ηνπ αληηθιήηνπ, εληόο Διιάδαο. 

β. Γηα ηηο Δ.Π.Δ.     

- Καηαζηαηηθό θαη ΦΔΚ δεκνζηεύζεσο απηνύ ή θσδηθνπνίεζε Καηαζηαηηθνύ εθόζνλ έρεη 

ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο. 

- πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο  ηεο εηαηξείαο πεξί 

θαηαρσξήζεσο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εηαηξεηώλ ζηα νηθεία κεηξώα 

Σεκείσζε: Γηα ηηο λενζπζηαζείζεο Δ.Π.Δ. απαηηείηαη ην Σπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν 

ζπζηάζεσο, ην ΦΔΚ δεκνζηεύζεσο θαη εθόζνλ απηό δελ έρεη αθόκε δεκνζηεπζεί 

αληηθαζίζηαηαη από ην αληίγξαθν δηπινηύπνπ ηνπ Γεκνζίνπ Τακείνπ πνπ ελζσκαηώλεη 

ηνλ θσδηθό δεκνζηεύζεσο.  

Οη Καηαρσξεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα ΦΔΚ όηαλ 

δεκνζηεπζνύλ. 



 

 

- Σε πεξίπησζε πνπ σο αληίθιεηνο ηεο εηαηξίαο δειώλεηαη ζηελ γλσζηνπνίεζε Καηαρσξεηή πξόζσπν 

άιιν από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξίαο απαηηείηαη πξαθηηθό δηνξηζκνύ αληηθιήηνπ ηεο 

εηαηξίαο θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ αληηθιήηνπ πεξί απνδνρήο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ. Ο 

πιεξεμνύζηνο - αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη κόληκνο θάηνηθνο Διιάδαο. Οη απνζηνιέο 

νπνηνπδήπνηε έληππνπ πιηθνύ αθνξά ζε ζέκαηα ηνπ d.n. ζα γίλνληαη ζηελ ηαρπδξνκηθή 

δηεύζπλζε ηνπ αληηθιήηνπ, εληόο Διιάδαο. 

γ.  Γηα ηηο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 

- Τν Ιδησηηθό έγγξαθν Σπζηάζεσο κε όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο. 

- Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο πεξί θαηαρσξήζεσο 

ησλ ζηνηρείσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εηαηξεηώλ ζηα νηθεία κεηξώα. 

- Σε πεξίπησζε πνπ σο αληίθιεηνο ηεο εηαηξίαο  δελ δειώλεηαη ζηελ γλσζηνπνίεζε 

Καηαρσξεηή ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξίαο απαηηείηαη πξαθηηθό δηνξηζκνύ αληηθιήηνπ 

ηεο εηαηξίαο θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ αληηθιήηνπ πεξί απνδνρήο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ. Ο 

πιεξεμνύζηνο - αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη κόληκνο θάηνηθνο Διιάδαο. Οη απνζηνιέο 

νπνηνπδήπνηε έληππνπ πιηθνύ αθνξά ζε ζέκαηα ηνπ d.n. ζα γίλνληαη ζηελ ηαρπδξνκηθή 

δηεύζπλζε ηνπ αληηθιήηνπ, εληόο Διιάδαο. 

δ.      Φπζηθά πξόζσπα - αηνκηθέο επηρεηξήζεηο  

- Γειηίν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ή δηαβαηήξην  

-  άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζε πεξίπησζε αιινδαπνύ πξνζώπνπ  

- βεβαίσζε έλαξμεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ηελ νηθεία ΓΟΥ  

- βεβαίσζε από ην ΔΒΔΑ πεξί θαηνρύξσζεο δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ζε πεξίπησζε πνπ ε αηνκηθή 

επηρείξεζε επηζπκεί λα εκθαίλεηαη ζηελ ιίζηα ησλ Καηαρσξεηώλ πνπ είλαη δεκνζηεπκέλε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΤΤ θαη ν δηαθξηηηθόο ηεο ηίηινο   

 

2. Ννκηθά/Φπζηθά πξόζσπα πνπ εδξεύνπλ/θαηνηθνύλ ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο  : 

 

α.Ννκηθά πξόζσπα 

- Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη εθπξνζώπεζεο ηνπ αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ 

ζπλνδεπόκελα από ηελ επηζεκείσζε ηεο Φάγεο κε ζπλλεκέλε επίζεκε κεηάθξαζε απηώλ 

ζηελ Διιεληθήλ.  

- Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πεξί δηνξηζκνύ αληηθιήηνπ ζηελ Διιάδα θαη ππεύζπλε δήισζε 

ηνπ αληηθιήηνπ πεξί απνδνρήο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ. Ο πιεξεμνύζηνο - αληίθιεηνο πξέπεη λα 

είλαη κόληκνο θάηνηθνο Διιάδαο θαη λα γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιώζζα. Οη απνζηνιέο 



 

 

νπνηνπδήπνηε έληππνπ πιηθνύ αθνξά ζε ζέκαηα ηνπ d.n. ζα γίλνληαη ζηελ ηαρπδξνκηθή 

δηεύζπλζε ηνπ αληηθιήηνπ, εληόο Διιάδαο. 

γ. Αληίγξαθν Α.Γ.Τ. ή δηαβαηεξίνπ ηνπ πιεξεμνπζίνπ – αληηθιήηνπ 

 

β. Φπζηθά πξόζσπα 

- Γειηίν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ή δηαβαηήξην  

- βεβαίσζε έλαξμεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ηελ νηθεία ΓΟΥ  

-βεβαίσζε από δεκόζηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο πεξί θαηνρύξσζε δηαθξηηηθνύ 

ηίηινπ ζε πεξίπησζε πνπ ε αηνκηθή επηρείξεζε επηζπκεί λα εκθαίλεηαη ζηελ ιίζηα ησλ 

Καηαρσξεηώλ πνπ είλαη δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΤΤ θαη ν δηαθξηηηθόο ηεο 

ηίηινο   

- εμνπζηνδόηεζε ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ  πεξί δηνξηζκνύ αληηθιήηνπ ζηελ Διιάδα θαη 

ππεύζπλε δήισζε ηνπ αληηθιήηνπ πεξί απνδνρήο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ. Ο πιεξεμνύζηνο - 

αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη κόληκνο θάηνηθνο Διιάδαο θαη λα γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιώζζα. 

Οη απνζηνιέο νπνηνπδήπνηε έληππνπ πιηθνύ αθνξά ζε ζέκαηα ηνπ d.n. ζα γίλνληαη ζηελ 

ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ηνπ αληηθιήηνπ, εληόο Διιάδαο, 

Αληίγξαθν Α.Γ.Τ. ή δηαβαηήξην ηνπ πιεξεμνπζίνπ – αληηθιήηνπ 

  


