
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 
σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με τον ΛΑΓΗΕ  

Α) Αίτηση για την υπογραφή σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΛΑΓΗΕ 

Υπογεγραμμένη από τον αιτούντα συνοδευτική επιστολή (διαβιβαστικό/αίτηση) προς το 
ΛΑΓΗΕ (Κάστορος 72 - 18545 Πειραιάς) όπου θα αναφέρονται : 

1. Θέση και ισχύς του σταθμού 
2. Επωνυμία αιτούντα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, email κλπ) 
3. Τα συνημμένα έγγραφα που υποβάλλονται 

Β) Ειδικά δικαιολογητικά ανά κατηγορία σταθμού: 

► Β1) Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύμβαση πώλησης σταθμών από ΑΠΕ (πλην 

φωτοβολταϊκών) ή ΣΗΘΥΑ (όλα επικυρωμένα): 

1. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που κατέχει ο Παραγωγός, (ή την απόφαση με την οποία 

χορηγήθηκε εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή τυχόν άλλη προβλεπόμενη 

έγκριση ή το γεγονός ότι ο παραγωγός απαλλάσσεται από την έκδοση άδειας παραγωγής ή άλλης 

διαπιστωτικής απόφασης, κατά περίπτωση). 

2. Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα  

3. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή αν δεν απαιτείται ΕΠΟ, βεβαίωση 
απαλλαγής.** 

* Παρακαλούμε για την υποβολή της Άδειας Εγκατάστασης (εφόσον ήδη υπάρχει κατά την υποβολή της 

αίτησης για τη σύμβαση πώλησης) 

** Σε περίπτωση μη έκδοσης της βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ, για να διαπιστώνεται βεβαιωμένα η 
παρέλευση εικοσαημέρου από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος (Ν. 3851/2010), θα υποβάλλεται 
ακριβές αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής αίτησης προς την αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. για τη χορήγηση 
βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ, και Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1559/1986) ότι δεν εκδόθηκε η 
βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου από την ημερομηνία υποβολής 
του αιτήματος προς την αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ, και ότι δεν έχει λάβει εν τω μεταξύ αρνητική απάντηση επί 
του αιτήματός του για χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής. 

► Β2) Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύμβαση πώλησης Φωτοβολταϊκών σταθμών (όλα 

επικυρωμένα): 

1. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που κατέχει ο Παραγωγός, (ή την απόφαση με την οποία 

χορηγήθηκε εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή τυχόν άλλη προβλεπόμενη 

έγκριση ή το γεγονός ότι ο παραγωγός απαλλάσσεται από την έκδοση άδειας παραγωγής ή άλλης 

διαπιστωτικής απόφασης, κατά περίπτωση). 

2. Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα  

3. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για σταθμούς άνω των 500 kW (ή όπου 
απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3851/2010) ή αν δεν απαιτείται ΕΠΟ, βεβαίωση 
απαλλαγής**. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1559/1986) περί μη κατάτμησης (μόνο για τα Φ/Β έως 100 kW 
και με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής): 

«Δεν έχω προβεί σε κατάτμηση του πραγματικού μεγέθους του φωτοβολταϊκού συστήματος σε 
υποσύνολα ισχύος μικρότερης αυτής για την οποία δεν απαιτείται άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης, 
με σκοπό την καταστρατήγηση του ευνοϊκού καθεστώτος τιμολόγησης που εισάγει το άρθρο 27Α του 
ν.3734/2009, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3468/2006» 



* Παρακαλούμε για την υποβολή της Άδειας Εγκατάστασης (εφόσον ήδη υπάρχει κατά την υποβολή της 

αίτησης για τη σύμβαση πώλησης) 

** Σε περίπτωση μη έκδοσης της βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ, για να διαπιστώνεται βεβαιωμένα η 
παρέλευση εικοσαημέρου από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος (Ν. 3851/2010), θα υποβάλλεται 
ακριβές αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής αίτησης προς την αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. για τη χορήγηση 
βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ, και Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1559/1986) ότι δεν εκδόθηκε η 
βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου από την ημερομηνία υποβολής 
του αιτήματος προς την αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ, και ότι δεν έχει λάβει εν τω μεταξύ αρνητική απάντηση επί 
του αιτήματός του για χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής. 

Γ) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον 20-ετή διάρκεια) 

 

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 (η εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον 20-ετή διάρκεια) 

 

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  (η εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον 20-ετή διάρκεια) 

 

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.) (η εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον 20-ετή διάρκεια) 

 

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).  
 
 
 
 



 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ειδικά για εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. εντός οργανωμένων υποδοχέων 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων επιπλέον απαιτείται : 
τοπογραφικό διάγραμμα όπου προκύπτει ότι η εγκατάσταση εμπίπτει στα όρια οργανωμένου 
υποδοχέα βιομηχανικών δραστηριοτήτων 
 


