
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο Γενικό Μητρώο 
 

Νομική μορφή Α.Ε. 
 Έναρξη επιτηδεύματος που εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. (σε φωτοτυπία).Αν υπάρχουν και 

βεβαιώσεις μεταβολών, πρέπει να προσκομισθούν και αυτές (σε φωτοτυπία). 
 Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρείας και της διορθωτικής συμπληρωματικής πράξης (αν 

υπάρχει). 
 Φωτοτυπία του Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύτηκε η περίληψη του καταστατικού ή  την απόφαση 

και ανακοίνωση της Νομαρχίας 
 Φωτοτυπία Φ.Ε.Κ. που ανακοινώνονται τα μέλη του Δ.Σ με τις αρμοδιότητες και τους 

εκπροσώπους της Α.Ε. ή την απόφαση και ανακοίνωση της Νομαρχίας για το Δ.Σ. 
 Φωτοτυπίες Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου των μελών του Δ.Σ. και για αλλοδαπούς 

εκτός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον φωτοτυπία της άδειας παραμονής και της άδειας 
ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. 

 Πρώτη και τελευταία σελίδα από ένα θεωρημένο βιβλίο. ( σε φωτοτυπία) 
 Ειδική άδεια που απαιτείται για ορισμένες δραστηριότητες. ( σε φωτοτυπία) 
 Άδεια λειτουργίας ή την αίτηση που κατατέθηκε στον Δήμο για καταστήματα σίτισης. ( σε 

φωτοτυπία) 
 
Νομική μορφή Ε.Π.Ε. 
 
 Έναρξη επιτηδεύματος που εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. (σε φωτοτυπία).Αν υπάρχουν και 

βεβαιώσεις μεταβολών, πρέπει να προσκομισθούν και αυτές (σε φωτοτυπία). 
 Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρείας που δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο. Αν υπάρχουν 

τροποποιήσεις πρέπει να προσκομισθούν και αυτές.(σε φωτοτυπία) 
 Φωτοτυπία του Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύτηκε η περίληψη του καταστατικού ή της απόδειξης 

του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) όπου θα αναγράφεται ο αριθμός και ημερομηνία του ΦΕΚ 
στο οποίο θα δημοσιευτεί. 

 Φωτοτυπίες Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου των εταίρων και για αλλοδαπούς εκτός 
χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον φωτοτυπία της άδειας παραμονής και της άδειας 
ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. 

 Πρώτη και τελευταία σελίδα από ένα θεωρημένο βιβλίο. ( σε φωτοτυπία) 
 Ειδική άδεια που απαιτείται για ορισμένες δραστηριότητες. ( σε φωτοτυπία) 
 Άδεια λειτουργίας ή την αίτηση που κατατέθηκε στον Δήμο για καταστήματα σίτισης. ( σε 

φωτοτυπία) 
 
Νομική μορφή Ο.Ε. & Ε.Ε. 
 Έναρξη επιτηδεύματος που εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. (σε φωτοτυπία).Αν υπάρχουν και 

βεβαιώσεις μεταβολών, πρέπει να προσκομισθούν και αυτές (σε φωτοτυπία). 
 Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρείας που δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο. Αν υπάρχουν 

τροποποιήσεις πρέπει να προσκομισθούν και αυτές.(σε φωτοτυπία) 
 Φωτοτυπίες Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου των εταίρων και για αλλοδαπούς εκτός 

χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον φωτοτυπία της άδειας παραμονής και της άδειας 
ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. 
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 Πρώτη και τελευταία σελίδα από ένα θεωρημένο βιβλίο. ( σε φωτοτυπία) 
 Ειδική άδεια που απαιτείται για ορισμένες δραστηριότητες. ( σε φωτοτυπία) 
 Άδεια λειτουργίας ή την αίτηση που κατατέθηκε στον Δήμο για καταστήματα σίτισης. ( σε 

φωτοτυπία) 
 
Νομική μορφή ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 Έναρξη επιτηδεύματος που εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. (σε φωτοτυπία).Αν υπάρχουν και 

βεβαιώσεις μεταβολών, πρέπει να προσκομισθούν και αυτές (σε φωτοτυπία). 
 Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για αλλοδαπούς εκτός χωρών 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον φωτοτυπία της άδειας παραμονής και της άδειας ανεξάρτητης 
οικονομικής δραστηριότητας. 

 Πρώτη και τελευταία σελίδα από ένα θεωρημένο βιβλίο. ( σε φωτοτυπία) 
 Ειδική άδεια που απαιτείται για ορισμένες δραστηριότητες. ( σε φωτοτυπία) 
 Άδεια λειτουργίας ή την αίτηση που κατατέθηκε στον Δήμο για καταστήματα σίτισης. ( σε 

φωτοτυπία) 
 
Νομική μορφή Αλλοδαπής εταιρείας 
 Αδεια εγκατάστασης της εταιρείας από την Δ/νση Εμπορίου της Νομαρχίας Φθιώτιδας 

(φωτοτυπία). 
 Έναρξη επιτηδεύματος της εφορίας(φωτοτυπία). 
 Πληρεξούσιο για τον εκπρόσωπο της στην Ελλάδα. 
 Αστυνομική ταυτότητα του Εκπροσώπου (φωτοτυπία). 
 Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης την ίδρυσης (φωτοτυπία). 
 Καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας επίσημα μεταφρασμένο στα Ελληνικά. 
 Ειδική άδεια που απαιτείται για ορισμένες δραστηριότητες. ( σε φωτοτυπία) 
 Άδεια λειτουργίας ή την αίτηση που κατατέθηκε στον Δήμο για καταστήματα σίτισης. ( σε 

φωτοτυπία) 
 
 

 


