
 

Πίνακας Δικαιολογητικών Νομιμοποίησης 

 

Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και σε περίπτωση που έχουν γίνει 

τροποποιήσεις, του κωδικοποιημένου καταστατικού (στο σκοπό της εταιρείας να 

περιλαμβάνεται δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας). 

2. ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας. Για τις περιπτώσεις σύστασης 

εταιρείας μετά την 1.1.2015, προσκομίζεται η σχετική Ανακοίνωση από το Γ.Ε.ΜΗ.   

3. ΦΕΚ δημοσίευσης των τροποποιήσεων του καταστατικού, αν υπήρξαν. Για τις 

περιπτώσεις τροποποιήσεων μετά την 1.1.2015, προσκομίζεται η σχετική 

Ανακοίνωση από το Γ.Ε.ΜΗ. 

4. ΦΕΚ δημοσίευσης της εκλογής των μελών του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου 

(Δ.Σ.) και των στοιχείων σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας. 

5. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού Γενικής Συνέλευσης περί της εκλογής του 

τελευταίου Δ.Σ. 

6. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ. περί συγκρότησής του σε σώμα, περί 

του διορισμού (ή/και της παύσης) των εκπροσώπων της εταιρείας, του τρόπου 

εκπροσώπησης και καθορισμού των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των εκπροσώπων.  

7. Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

8. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας.  

9. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1559/1986) του νομίμου εκπροσώπου της 

Εταιρίας ότι α) Δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό, εκτός όσων 

αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ-Ανακοινώσεις (αριθμός και ημερομηνία) που 

προσκομίσθηκαν β) Η σύνθεση του ΔΣ, η συγκρότησή του σε σώμα και οι 

αρμοδιότητες και εξουσίες των εκπροσώπων της Εταιρίας είναι πράγματι αυτές που 

αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό όπως δημοσιεύτηκε. 

10. Επίσημο αντίγραφο ειδικού πρακτικού του Δ.Σ. για την υπογραφή της σύμβασης 

πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με το ΛΑΓΗΕ. 

 

Β. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή 

κωδικοποιημένου καταστατικού (στο σκοπό της εταιρείας να περιλαμβάνεται 

δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας).  



2. ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας. Για τις περιπτώσεις σύστασης 

εταιρείας μετά την 1.1.2015, προσκομίζεται η σχετική Ανακοίνωση από το Γ.Ε.ΜΗ.   

3. ΦΕΚ δημοσίευσης των τροποποιήσεων του καταστατικού, αν υπήρξαν. Για τις 

περιπτώσεις τροποποιήσεων μετά την 1.1.2015, προσκομίζεται η σχετική 

Ανακοίνωση από το Γ.Ε.ΜΗ. 

4. ΦΕΚ δημοσίευσης των στοιχείων του διαχειριστή της εταιρείας ή για περιπτώσεις 

μετά την 1.1.2015, η σχετική Ανακοίνωση από το Γ.Ε.ΜΗ.  

5. Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

6. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας.  

7. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1559/1986) του νομίμου εκπροσώπου της 

Εταιρίας ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο καταστατικό, εκτός όσων 

αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ-Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμός και ημερομηνία) που 

προσκομίσθηκαν. 

 

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή 

κωδικοποιημένου καταστατικού (στο σκοπό της εταιρείας να περιλαμβάνεται 

δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας).  

2. Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

3. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας.  

4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1559/1986) του νομίμου εκπροσώπου της 

Εταιρίας ότι α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο καταστατικό, εκτός όσων 

προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής παραμένει αυτός που ορίσθηκε από το 

καταστατικό, δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και 

διαχείριση της Εταιρίας παραμένουν οι ίδιες. 

 

 

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε. ή Ε.Ε.)  

 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή 

κωδικοποιημένου καταστατικού (στο σκοπό της εταιρείας να περιλαμβάνεται 

δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας).  

2. Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

3. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως α) της εταιρείας 

και β) των ομορρύθμων εταίρων. 



4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1559/1986) του νομίμου εκπροσώπου της 

Εταιρίας ότι α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο καταστατικό, εκτός όσων 

προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής παραμένει αυτός που ορίσθηκε από το 

καταστατικό, δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και 

διαχείριση της Εταιρίας παραμένουν οι ίδιες. 

 

Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  

 

1. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας. 

2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή/και μεταβολής της (επικυρωμένα).  

 

 

ΣΤ.1. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

 

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

2. Απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου περί δημοσίευσης και κήρυξης κυρίας της 

διαθήκης. 

3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, εκτός από τη συγκεκριμένη. 

4. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος του 

κληρονόμου στην κληρονομιά εκ της διαθήκης του θανόντος. 

5. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης από τον κληρονόμο της κληρονομιάς εκ της 

διαθήκης του θανόντος. 

6. Αντίγραφο δήλωσης φόρου κληρονομίας. 

7. Έναρξη στην ΔΟΥ από τον κληρονόμο με δραστηριότητα παραγωγή και πώληση 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

  

 

ΣΤ.2. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ 

 

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. 

3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης. 

4. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος των 

κληρονόμων στην κληρονομιά του θανόντος. 

5. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης από τους κληρονόμους της κληρονομιάς του 

θανόντος. 

6. Αντίγραφο δήλωσης φόρου κληρονομίας. 



7. Έναρξη στην ΔΟΥ δραστηριότητας παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι από ένας απαιτείται έναρξη στη 

ΔΟΥ κοινωνίας κληρονόμων, ώστε να υπάρχει ένα ΑΦΜ.  

 

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί κληρονομητήριο (για κληρονομία είτε εκ διαθήκης, 

είτε εξ αδιαθέτου), προσκομίζεται επίσημο αντίγραφο του κληρονομητηρίου και της 

σχετικής δικαστικής απόφασης, καθώς και πιστοποιητικό ότι δεν έχει προσβληθεί 

κ.λπ. το κληρονομητήριο και δεν απαιτείται η προσκόμιση των άνω πιστοποιητικών, 

εκτός από τα έγγραφα που αφορούν την ΔΟΥ.   

 

Ζ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

 

1. Επίσημο αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή ιδιωτικού συμφωνητικού 

συγχώνευσης-μετατροπής. 

2. ΦΕΚ δημοσίευσης της συγχώνευσης-μετατροπής ή η σχετική Ανακοίνωση από το 

Γ.Ε.ΜΗ. 

3. Δήλωση μεταβολής στη ΔΟΥ. 

4. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που ζητούνται ανωτέρω για τη μορφή της 

εταιρείας που προκύπτει μετά τη συγχώνευση-μετατροπή (εκτός από το 

πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως και την υπεύθυνη δήλωση). 

 

Η. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

1. Επίσημο αντίγραφο της τροποποίησης (ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμ/κή πράξη 

κ.λπ.) 

2. ΦΕΚ ή Ανακοίνωση από το Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με την τροποποίηση. 

3. Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

4. Δήλωση της μεταβολής στη ΔΟΥ (όπου απαιτείται) 

 

Θ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. ΦΕΚ σύστασης Σχολικής Επιτροπής και τυχόν τροποποιήσεων. 

2. Επίσημο αντίγραφο πρακτικού Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών της 

σχολικής επιτροπής. 

3. Επίσημο αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 

για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και την εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής. 



4. Επίσημο αντίγραφο εγγράφου ΟΣΚ περί παραχώρησης της χρήσεως του 

φωτοβολταϊκού σταθμού στην Σχολική Επιτροπή. 

5. Επίσημο αντίγραφο ειδικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί παροχής 

εξουσιοδότησης για την υπογραφή σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τη 

ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή τροποποίησης υφιστάμενης σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

6. Έναρξη στην ΔΟΥ δραστηριότητας παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

Ι. ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο δήλωσης φόρου γονικής παροχής 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αποκτώντος 

3. Βεβαιώσεις μεταβολής  από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  (για τον παρέχονται και για τον 

αποκτώντα) 

4. Συμβολαιογραφικό έγγραφο γονικής παροχής μετά της μεταγραφής αυτού 

5. Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου, να 

προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης λόγω γονικής παροχής 

(υπογεγραμμένο από τα μέρη με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους), είτε 

υπεύθυνη δήλωση του αποκτώντος (με ημερομηνία και θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής) ότι απέκτησε από τον/την ………. Λόγω γονικής παροχής το υπό 

στοιχεία ……….Φ/Β πάρκο το οποίο βρίσκεται στη θέση…………. 

 

Σημειώνεται ότι, εκτός από τα προαναφερόμενα, ενδέχεται, κατά περίπτωση, να 

ζητηθούν και συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία θα προκύψουν από το νομικό 

έλεγχο του φακέλου.  

 

 


