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Οικιακό – Ιδιώτης Ρεύμα / Φυσικό Αέριο: 

 Τελευταίος λογαριασμός κατανάλωσης προηγούμενου προμηθευτή 

 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

 

Κοινόχρηστο Ρεύμα / Κεντρική Θέρμανση Φυσικού Αερίου 

 Τελευταίος λογαριασμός κατανάλωσης προηγούμενου προμηθευτή 

 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου διαχειριστή 

 

Επαγγελματίας Ρεύμα / Φυσικό Αέριο 

 Τελευταίος λογαριασμός κατανάλωσης προηγούμενου προμηθευτή 

 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα τη νομική μορφή της εταιρείας 

 

Διευκρινίσεις 

1. Σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή ρεύματος ή για Διαδοχή που ανήκει στην ΕΔΑΘΕΣΣ, 

χρειαζόμαστε την Ένδειξη του μετρητή (όχι απαραίτητα με την μορφή δικαιολογητικού). 

Στην Διαδοχή της ΕΔΑΘΕΣΣ επιπλέον και την ημερομηνία της μέτρησης. 

2. Σε περίπτωση αρχικής ηλεκτροδότησης ή κατασκευής φυσικού αερίου, αντίγραφο της 

σύμβασης σύνδεσης από ΔΕΔΔΗΕ ή ΕΔΑ αντίστοιχα  

3. Αντίγραφο της υποβολής δήλωσης μίσθωσης στο taxis net  (Μισθωτήριο): 

 Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος τελευταίος λογαριασμός κατανάλωσης ρεύματος 

όπου αναγράφεται ο αριθμός παροχής 

 Αν στην προσκόμιση του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος ή φυσικού αερίου 

διαπιστωθούν οφειλές πέραν της πολιτικής αποδοχής πελατών της Εταιρείας 

4. Υπεύθυνη δήλωση ή email δήλωσης του πελάτη από την δηλωμένη διεύθυνση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του με το ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος τελευταίος 

λογαριασμός κατανάλωσης ρεύματος. Στην ΥΔ ή το email αναγράφεται ο αριθμός 

παροχής και προσκομίζεται μαζί με προγενέστερο λογαριασμό ρεύματος τελευταίου 

τριμήνου. Η διαδικασία αποδοχής-υπολογισμού εγγυήσεων γίνεται με τον τελευταίο 

διατιθέμενο λογαριασμό.   

5. Ε9 ζητείται σε ιδιοκτήτες: 

 Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος τελευταίος λογαριασμός κατανάλωσης ρεύματος 

όπου αναγράφεται ο αριθμός παροχής 

 Αν στην προσκόμιση του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος ή φυσικού αερίου 

διαπιστωθούν οφειλές πέραν της πολιτικής αποδοχής πελατών της Εταιρείας 

6. Έντυπο Διακανονισμού σε περίπτωση που υπάρχει ενεργός διακανονισμός στον 

προηγούμενο προμηθευτή με την απόδειξη πληρωμής της τελευταίας δόσης  

7. Άδεια παραμονής σε περίπτωση αλλοδαπών που δεν προσκομίζουν ταυτότητα ή 

διαβατήριο 

8. Τυχόν έγγραφα εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την ΕΠΑ Αττικής τα οποία αποδεικνύουν τη 

λύση της μίσθωσης 

9. Εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ, Αστυνομική Αρχή ή άλλη Δημόσια Αρχή σε 

περίπτωση που υπογράφει τρίτο πρόσωπο πλην του αντισυμβαλλόμενου 

10. Στο Φυσικό Αέριο για τις περιοχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΔΑ, επιπλέον 

απαιτείται να συμπληρωθεί η ΥΔ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
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11. Νέα εκπροσώπηση με Φωτοβολταϊκά συστήματα: 

 Η σύμβαση σύνδεσης Φ/Β με τον ΔΕΔΔΗΕ 

 Η σύμβαση συμψηφισμού με τον προηγούμενο προμηθευτή, εφόσον αυτή 

υπάρχει 

 ΙΒΑΝ σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά PV Roof  

 Ιδανικά τον τελευταίο Εκκαθαριστικό λογαριασμό του προηγούμενου 

προμηθευτή, χωρίς να είναι υποχρεωτικό 

12. Εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα που απευθύνονται σε Φοιτητές, τα δικαιολογητικά που 

γίνονται αποδεκτά ώστε να αποδεικνύεται η φοιτητική ιδιότητα είναι: 

 Φοιτητικό πάσο 

 Πρόσφατη (τελευταίου τριμήνου)Επικυρωμένη Βεβαίωση Σπουδών 

13. Ειδικότερα για Νέες Συνδέσεις ή Αλλαγή Χρήστη (ΑΦΜ) Αγροτικών παροχών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας απαιτούνται επιπλέον: 

 Σε υφιστάμενα ενεργά αρδευτικά:  

 άδεια χρήσης νερού   (μπορεί να έχει βεβαίωση άρδευση φορέα διαχείρισης 

συλλογ. Δικτύου)  

 δελτίο γεωργοτεχνικων και γεωργοοικονομικων στοιχείων (δελτίο νο1) 

Αν δεν έχει δελτίο νο1 εναλλακτικά μπορεί να προσκομίσει: 

 Η’ βεβαίωση του δήμου για διατήρηση του τιμολογίου 

 Η’  άδεια χρήσης νερού  

 Σε υφιστάμενα αγροτικά λοιπών χρήσεων (βουστάσια ,ποιμνιοστάσια, κλπ)  

 άδεια λειτουργίας  

 δελτίο γεωργοτεχνικων και γεωργοοικονομικων στοιχείων (δελτίο νο1)  

 βεβαίωση   δήμου για χρέωση τετραγωνικών 

 Για θερμοκήπια δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας αλλά βεβαίωση από την διεύθυνση 

γεωργίας 

 Σε υποστηρικτικές αγροτικές εγκαταστάσεις (γεωργικές αποθήκες)  

 δελτίο γεωργοτεχνικων και γεωργοοικονομικων στοιχείων (δελτίο νο1)  

 βεβαίωση  δήμου  για χρέωση τετραγωνικών 

 Στις περιπτώσεις χορήγησης αγροτικού σε αποθήκες με  τριφασικό νο2 και πάνω, 

θα προσκομίζεται  και η άδεια εγκατάστασης η απαλλαγής από την διεύθυνση 

ανάπτυξης.  
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Νομιμοποιητικά Εταιρειών: 
Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

 Γ.Ε.Μ.Η. εκπροσώπησης όπου φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, ή ο αντίστοιχος 

υπερσύνδεσμος (link) στον επίσημο ιστότοπο του Γ.Ε.Μ.Η. ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από 

το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών/υπογράφων εκπροσωπεί νόμιμα το νομικό πρόσωπο 

 

Ο.Ε. & Ε.Ε. 

 Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο κατά την 

υπογραφή της σύμβασης προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου. 

 Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος από το καταστατικό, Υπεύθυνη 

δήλωση ότι ο αιτών/υπογράφων εκπροσωπεί νόμιμα το νομικό πρόσωπο . 

 

Ι.Κ.Ε. 

Γενικό Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο θα προκύπτει η σύσταση, 

εκπροσώπηση και όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις ή αντίγραφο καταστατικού ΙΚΕ και 

υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών/υπογράφων εκπροσωπεί νόμιμα το νομικό πρόσωπο σε 

περίπτωση που δεν αναγράφεται στο καταστατικό. 

 

Δημόσιες Υπηρεσίες  

Δικαιολογητικά Σύστασης, Τελευταίας εκπροσώπησης και νόμιμης υπογραφής. 

 

Μ.Κ.Ο. – Σωματεία - Σύλλογοι 

Τα δικαιολογητικά είναι ίδια με αυτά των Ο.Ε. 

 

Σχολεία (δημόσιο) 

Δικαιολογητικά Σύστασης, Τελευταίας εκπροσώπησης και εξουσιοδότησης υπογραφής 

συμβάσεων με ΟΚΩ. 

 

Ιερός Ναός  

Δικαιολογητικά εκπροσώπησης και εξουσιοδότησης υπογραφής συμβάσεων με ΟΚΩ. 

 

Πρεσβεία  

Δικαιολογητικά εκπροσώπησης και εξουσιοδότησης υπογραφής συμβάσεων με ΟΚΩ. 

 


