
ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΕΠΕΤ 
 
 

1. Κπιηήπια καηαλληλόηηηαρ ηων πποζώπων πος διεςθύνοςν ηιρ δπαζηηπιόηηηερ 

ΑΕΠΕΤ  

 

ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΟΙΥΕΙΑ  

(παξάξηεκα ηεο απόθαζεο 4/452/1.11.2007 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο) 

 

 Πξαθηηθό Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο / κειώλ ή Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. Σηε δεύηεξε πεξίπησζε ππνβάιιεηαη θαη πξαθηηθό ζπγθξόηεζεο ζε 

ζώκα ηνπ λένπ Γ.Σ. 

 Βηνγξαθηθό Σεκείσκα.  

 Τίηινη Σπνπδώλ. 

 Βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζίαο από πξνεγνύκελνπο εξγνδόηεο. 

 Δξσηεκαηνιόγην.  

 Υπεύζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 Δμνπζηνδόηεζε πξνο ηελ Δ.Κ. γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ αληίγξαθνπ πνηληθνύ κεηξώνπ.  

 Δμνπζηνδόηεζε πξνο ηελ Δ.Κ. γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ κε 

πησρεύζεσο. 

 Σπζηαηηθή επηζηνιή από ζεζκηθή έλσζε, ή γεληθόηεξα από πξόζσπν ηνπ επξύηεξνπ 

ρώξνπ ηεο θεθαιαηαγνξάο (ε επηζηνιή απηή πξνζθνκίδεηαη κόλν από ηα πξόζσπα 

πνπ πξαγκαηηθά δηεπζύλνπλ δξαζηεξηόηεηεο ηεο αηηνύζαο εηαηξείαο).  

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 

 Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ππέξ ηεο Δ.Κ. ηνπ πξνβιεπόκελνπ ηέινπο γηα ηελ εμέηαζε 

θαηαιιειόηεηαο θάζε πξνζώπνπ ππό έγθξηζε (€51,20). 

 

 

2. Αξιολόγηζη μεηόσος με ειδική ζςμμεηοσή  
 

ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΟΙΥΕΙΑ  

(παξάξηεκα ηεο απόθαζεο 3/452/1.11.2007 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο) 

 

 Δπηζηνιή ηνπ κεηόρνπ (θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) πνπ κεηαβηβάδεη κεηνρέο, έηζη 

ώζηε ε ζπκκεηνρή ηνπ λα κεησζεί ζε ιηγόηεξν από 20%, 1/3 ή 50%, ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ησλ κεηνρώλ πξνο κεηαβίβαζε, ην πνζνζηό ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ζην νπνίν αληηζηνηρνύλ θαη ην πξόζσπν (θπζηθό ή λνκηθό) ην νπνίν 

πξόθεηηαη λα ηηο αλαιάβεη. 

 Δπηζηνιή ηνπ πξνζώπνπ (θπζηθνύ ή λνκηθνύ) ην νπνίν πξόθεηηαη λα αλαιάβεη ηηο 

κεηνρέο, έηζη ώζηε ε ζπκκεηνρή ηνπ λα θζάζεη ή  λα ππεξβεί  ην 20%, 1/3 ή 50% (ν 

απνθηώλ κέηνρνο), ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ησλ κεηνρώλ πξνο αλάιεςε, 

ην πνζνζηό ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζην νπνίν αληηζηνηρνύλ θαη ην πξόζσπν 

(θπζηθό ή λνκηθό) ην νπνίν πξόθεηηαη λα ηηο κεηαβηβάζεη. 

 Βηνγξαθηθό Σεκείσκα (εάλ ν απνθηώλ κέηνρνο είλαη θπζηθό πξόζσπν). 

 Δξσηεκαηνιόγην (εάλ ν απνθηώλ κέηνρνο είλαη θπζηθό πξόζσπν). 

 Δμνπζηνδόηεζε πξνο ηελ Δ.Κ. γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ αληίγξαθνπ πνηληθνύ κεηξώνπ 

(εάλ ν απνθηώλ κέηνρνο είλαη θπζηθό πξόζσπν). 

 Δμνπζηνδόηεζε πξνο ηελ Δ.Κ. γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ κε 

πησρεύζεσο (εάλ ν απνθηώλ κέηνρνο είλαη θπζηθό πξόζσπν).  



 Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα από ηελ νηθεία ΓΟΥ, ή θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απόδεημε ηεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο ηνπ θπζηθνύ 

πξνζώπνπ πνπ πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη εηδηθή ζπκκεηνρή.  

 Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη 

εηδηθή ζπκκεηνρή. 

 Τειεπηαίεο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν 

πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη ή λα απμήζεη εηδηθή ζπκκεηνρή. 

 Δμνπζηνδόηεζε πξνο ηελ Δ.Κ. γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ κε 

πησρεύζεσο (εάλ ν απνθηώλ κέηνρνο είλαη λνκηθό πξόζσπν).  

 Σηνηρεία ησλ κεηόρσλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη ή λα 

απμήζεη εηδηθή ζπκκεηνρή. 

 Βηνγξαθηθά Σεκεηώκαηα ησλ κειώλ ηνπ Γ.Σ. θαη ινηπώλ πξνζώπσλ πνπ αζθνύλ 

δηνίθεζε ζην λνκηθό πξόζσπν πνπ πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη ή λα απμήζεη εηδηθή 

ζπκκεηνρή. 

 Υπεύζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί.  

 Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ππέξ ηεο Δ.Κ. ηνπ πξνβιεπόκελνπ ηέινπο γηα ηελ εμέηαζε 

ηεο αίηεζεο θαη γηα ηελ εμέηαζε θαηαιιειόηεηαο θάζε λένπ κεηόρνπ. 

 

 

 

 

 


