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Οδηγός για την προσκόμιση Εγγράφων Νομιμοποίησης  
Σχολική Επιτροπή 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.     Σελίδα 1 από 1 

Α.  Αν είστε Νέος Πελάτης 

1. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της πράξης σύστασης της Σχολικής Επιτροπής.

2. Τα Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης των τυχόν τροποποιήσεων της πράξης σύστασης της Σχολικής Επιτροπής,
καθώς και πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής που θα μνημονεύει
αυτά τα Φ.Ε.Κ.

3. Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του αρμόδιου Δήμου περί διορισμού
των μελών της Σχολικής Επιτροπής.

4. Πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής, περί συγκροτήσεώς της σε σώμα με την εκλογή Αντιπροέδρου,
Γραμματέα, Ταμία και λοιπών μελών αυτής, με μνεία περί απαρτίας (παρόντα - απόντα καίτοι κληθέντα μέλη),
νομίμως  υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο αυτής.

5. Πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής, περί παροχής εξουσιοδοτήσεως στα αρμόδια πρόσωπα
(διαχειριστές) για την κίνηση του τηρούμενου στην Τράπεζα λογαριασμού καταθέσεων αυτής, με μνεία
της απαρτίας της Σχολικής Επιτροπής (παρόντα - απόντα, καίτοι κληθέντα μέλη της Σχολικής Επιτροπής), νόμιμα
υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

Β. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης 

1. Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του αρμόδιου Δήμου περί διορισμού
των μελών της Σχολικής Επιτροπής.

2. Πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής, περί συγκροτήσεώς της σε σώμα με την εκλογή Αντιπροέδρου,
Γραμματέα, Ταμία και λοιπών μελών αυτής, με μνεία περί απαρτίας (παρόντα – απάντα καίτοι κληθέντα,,
μέλη), νόμιμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο αυτής.

3. Πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής, περί παροχής εξουσιοδοτήσεως στα αρμόδια πρόσωπα
(διαχειριστές) για την κίνηση του τηρούμενου στην Τράπεζα λογαριασμού καταθέσεων αυτής, με μνεία
της απαρτίας της Σχολικής Επιτροπής (παρόντα - απόντα, καίτοι κληθέντα μέλη της Σχολικής Επιτροπής), νόμιμα
υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

4. Δήλωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής που θα αναφέρει τα Φ.Ε.Κ. τυχόν τροποποιήσεων
της πράξης σύστασης της Σχολικής Επιτροπής, πρόσφατης έκδοσης.

Γ. Λοιπά έγγραφα  
(προσκομίζονται είτε πρόκειται για νέα νομιμοποίηση, είτε για ανανέωση αυτής) 

1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση του νομικού προσώπου (περί μη
τροποποιήσεων κλπ.) (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).

2. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης φυσικού προσώπου για τον διαχειριστή/νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού
προσώπου καθώς και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς του
και που έχουν δικαίωμα υπογραφής.

Όπου ορίζεται έγγραφο πρόσφατης έκδοσης πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρείς μήνες προ της υποβολής 
του στην Τράπεζα.  

Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται 
απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
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