
1. Πίνακας δικαιολογητικών συμμετοχής 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στην Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ του 2023

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΕ ΕΠΕ ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ

Εκπροσώπηση

από μέλος του Δ.Σ. ή

στέλεχος της εταιρείας από

το σύνολο της στελέχωσης

αυτής, όπως αυτή

εμφανίζεται στην εν ισχύι

βεβαίωση εγγραφής της

στο Μ.Ε.ΕΠ.

από τον διαχειριστή ή τον

αναπληρωτή του, τον

οποίο ο διαχειριστής ορίζει

από το σύνολο της

στελέχωσης αυτής, όπως

αυτή εμφανίζεται στην εν

ισχύι βεβαίωση εγγραφής

της στο Μ.Ε.ΕΠ., με ειδική

εξουσιοδότησή του και

βεβαίωση του γνήσιου της

υπογραφής του από

αρμόδιο όργανο

από τον διαχειριστή ή τον

αναπληρωτή του, τον

οποίο ο διαχειριστής ορίζει

από τους ομόρρυθμους ή

ετερόρρυθμους εταίρους ή

τα μέλη της στελέχωσης

της εταιρείας, όπως αυτή

εμφανίζεται στην εν ισχύι

βεβαίωση εγγραφής της

στο Μ.Ε.ΕΠ., με ειδική

εξουσιοδότησή του και

βεβαίωση του γνήσιου της

υπογραφής του από

αρμόδιο όργανο

από τον διαχειριστή ή τον

αναπληρωτή του, τον

οποίο ο διαχειριστής ορίζει

από τους ομόρρυθμους ή

ετερόρρυθμους εταίρους ή

τα μέλη της στελέχωσης

της εταιρείας, όπως αυτή

εμφανίζεται στην εν ισχύι

βεβαίωση εγγραφής της

στο Μ.Ε.ΕΠ., με ειδική

εξουσιοδότησή του και

βεβαίωση του γνήσιου της

υπογραφής του από

αρμόδιο όργανο

από τον διαχειριστή ή τον

αναπληρωτή του, τον

οποίο ο διαχειριστής ορίζει

από το σύνολο της

στελέχωσης αυτής, όπως

αυτή εμφανίζεται στην εν

ισχύι βεβαίωση εγγραφής

της στο Μ.Ε.ΕΠ., με ειδική

εξουσιοδότησή του και

βεβαίωση του γνήσιου της

υπογραφής του από

αρμόδιο όργανο

Εν ισχύι βεβαίωση

εγγραφής στο ΜΕΕΠ 
Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Απόδειξη

εκπροσώπησης

Στοιχεία συγκρότησης του

ΔΣ από ΓΕΜΗ και

απόσπασμα του

αντίστοιχου πρακτικού

(Υπόδειγμα Α)

Ισχύον καταστατικό από

ΓΕΜΗ και την ανωτέρω

αναφερόμενη ειδική

εξουσιοδότηση, εάν αυτή

απαιτείται 

Ισχύον καταστατικό από

ΓΕΜΗ και την ανωτέρω

αναφερόμενη ειδική

εξουσιοδότηση, εάν αυτή

απαιτείται

Ισχύον καταστατικό από

ΓΕΜΗ και την ανωτέρω

αναφερόμενη ειδική

εξουσιοδότηση, εάν αυτή

απαιτείται

Ισχύον καταστατικό από

ΓΕΜΗ και την ανωτέρω

αναφερόμενη ειδική

εξουσιοδότηση, εάν αυτή

απαιτείται

Πληρωμή συνδρομών

έως και το Α’ εξάμ.2023
Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Για την διευκόλυνση της προετοιμασίας της τακτικής και καταστατικής γενικής συνέλευσης παρακαλούμε για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποστολή των

απαιτούμενων δικαιολογητικών και εξόφλησης συνδρομών, κατά προτίμηση έως την 24.04.2023 

https://www.sate.gr/nea/2023SATE-39173_2.doc
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