
 

 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

1. Επικυρωμένο αντίγραφο Κωδικοποιημένου καταστατικού (στο σκοπό της εταιρείας να 

περιλαμβάνεται δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας).  

2. Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου 

διμήνου, το οποίο σε κάθε περίπτωση να καλύπτει την τυχόν τελευταία τροποποίηση του 

Καταστατικού. 

3. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία 

έκδοσης εντός του τελευταίου διμήνου. 

4. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εταιρείας.  

5. 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. 

6. Επικυρωμένο αντίγραφο ειδικού πρακτικού του Δ.Σ. για την υπογραφή της. 

 

 

Β. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο Κωδικοποιημένου καταστατικού (στο σκοπό της εταιρείας να 

περιλαμβάνεται δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας).  

2. Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου 

διμήνου, το οποίο σε κάθε περίπτωση να καλύπτει την τυχόν τελευταία τροποποίηση του 

Καταστατικού. 

3. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία 

έκδοσης εντός του τελευταίου διμήνου. 

4. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εταιρείας.  

5. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1559/1986) του διαχειριστή 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. 

 

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο Κωδικοποιημένου καταστατικού (στο σκοπό της εταιρείας να 

περιλαμβάνεται δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας).  

2. Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου 

διμήνου, το οποίο σε κάθε περίπτωση να καλύπτει την τυχόν τελευταία τροποποίηση του 

Καταστατικού. 

3. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία 

έκδοσης εντός του τελευταίου διμήνου. 

4.Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εταιρείας.  

5.Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1559/1986) του διαχειριστή 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. 

 

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

 

1.Επικυρωμένο αντίγραφο Κωδικοποιημένου καταστατικού (στο σκοπό της εταιρείας να 

περιλαμβάνεται δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας).  

2.Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου 

διμήνου, το οποίο σε κάθε περίπτωση να καλύπτει την τυχόν τελευταία τροποποίηση του 

Καταστατικού. 

3.Αναλυτικό Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία 

έκδοσης εντός του τελευταίου διμήνου. 

4. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης: α) της εταιρείας, καθώς 

και β) των ομορρύθμων εταίρων. 



 

 

5. 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. Φωτοτυπία ταυτότητας. 

2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή/και μεταβολής της για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  

 

ΣΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  

1.Επικυρωμένο αντίγραφο Κωδικοποιημένου καταστατικού (στο σκοπό της εταιρείας να 

περιλαμβάνεται δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας).  

2.Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου 

διμήνου, το οποίο σε κάθε περίπτωση να καλύπτει την τυχόν τελευταία τροποποίηση του 

Καταστατικού. 

3.Αναλυτικό Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία 

έκδοσης εντός του τελευταίου διμήνου. 

4. Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. για την καταχώριση του Πρακτικού ΓΣ περί εκλογής των μελών 

του ΔΣ, καθώς και του Πρακτικού ΔΣ περί συγκρότησης αυτού σε σώμα. 

 

 

 

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

και συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία θα προκύψουν από τον νομικό έλεγχο του 

φακέλου.  

 

 


