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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΕ, ΕΕ ,ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

• Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώµατος οδήγησης.
• Αντίγραφο τελευταίου εξοφληµένου, έναντι ή εκκαθαριστικού λογαριασµού (στην περίπτωση υπάρχουσας 
   ενεργής παροχής φυσικού αερίου).
• Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασµού ∆ΕΚΟ (στην περίπτωση νέας σύνδεσης.)
• Αντίγραφο της πρώτης σελίδας της Σύµβασης που υπεγράφη µε την οικεία Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου.
• Έντυπο Εξουσιοδότησης Πελάτη- ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή (σας παρέχεται).

1. Ισχύον  καταστατικό (τελευταίο κωδικοποιηµένο),
2. Ανακοίνωση ΓΕΜΗ που αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ή ΦΕΚ εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που η 
σύµβαση υπογράφεται από τρίτο πρόσωπο (άλλο από τοι νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας), υπό την προϋπόθεση ότι 
τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό, για τη νοµιµοποίηση του υπογράφοντος απαιτείται:

a) συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση υπογεγραµµένη νοµίµως από τον ή τους 
εταίρους/ τον ή τους νόµιµους διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρηµένη ως προς το 
γνήσιο της υπογραφής από την αρµόδια αρχή(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτων ή Αστυνοµικό Τµήµα) 
(ΟΕ, ΕΕ,ΙΚΕ),

b) συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση υπογεγραµµένη νοµίµως από τον ή τους 
νόµιµο/νόµιµους διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρηµένη ως προς το γνήσιο της 
υπογραφής από την αρµόδια αρχή(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτων ή Αστυνοµικό Τµήµα)( ΕΠΕ),

c) συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο( στο οποίο η εξουσία θα παρέχεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της 
εταιρείας για λογαριασµό της εταιρείας ) ή εξουσιοδότηση υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο 
της εταιρείας µε γνήσιο της υπογραφής του από την αρµόδια αρχή(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτων ή 
Αστυνοµικό Τµήµα) ή ακριβές αντίγραφο πρακτικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε το οποίο 
εξουσιοδοτείται για την εν λόγω πράξη.

a) Στοιχεία ταυτότητας Νόµιµου Εκπροσώπου.
b) Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού του Σωµατείου.
c) Πιστοποιητικό καταχώρισης του Σωµατείου στα οικεία βιβλία σωµατείων.
d) Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου 
    περί εκλογής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού.
e) Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου 
    περί συγκροτήσεως αυτού σε σώµα 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

1. Στοιχεία ταυτότητας Νόµιµου Εκπροσώπου.
2. Επικυρωµένο αντίγραφο της συστατικής πράξης- ισχύοντος καταστατικού.
3. ∆ηµοσίευση (ΦΕΚ) εγκριτικής πράξης σύστασης του Ιδρύµατος. 
4. Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος περί συγκροτήσεως του σε σώµα.
5. Πιστοποιητικό Εθνικού Τυπογραφείου περί µη δηµοσίευσης τροποποίησης ή λύσης του Ιδρύµατος.

1. Στοιχεία ταυτότητας Νόµιµου Εκπροσώπου.
2. Αντίγραφό της απόφασης του Οργανισµού για τη χρήση φυσικού αερίου στο συγκεκριµένο ακίνητο, 
    σύµφωνα  µε τα οριζόµενα στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της ΕΦΑ ΑΕ.
3. Αντίγραφό της απόφασης του Οργανισµού µε την οποία ορίζουν συγκεκριµένο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο 
    για την υπογραφή της Σύµβασης Προµήθειας µε την ΕΦΑ ΑΕ και την διαχείριση της.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτοµέρειες που µπορεί να χρειαστείτε, µπορείτε να τις λάβετε από τους 
αρµόδιους υπαλλήλους των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών και του Τηλεφωνικού Κέντρου της Εταιρείας, 
και στους αριθµούς: 2310320777 ( Βόρεια Ελλάδα) και 211 4120 777 (Αττική) (αστική χρέωση) 
ή επισκεφθείτε το www.efaenergy.gr


