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Παράρτηµα 1 

Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

 

Μέρος 1 - Στοιχεία αιτούντος 

1. Όνοµα / επωνυµία  

2. Κατοικία / έδρα  

3. Νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής νοµικού προσώπου. 

4. Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση) 

του προσώπου το οποίο ορίζεται ως αντίκλητος του αιτούντος για την επικοινωνία µε τη ΡΑΕ 

5. Aν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, η σύνθεσή του ως προς τα ποσοστά των συµµετεχόντων σε 

αυτό 

6. Εταιρική εικόνα του αιτούντος και συνοπτική παρουσίαση των επιχειρηµατικών  του 

δραστηριοτήτων 

 

Μέρος 2 – Περιγραφή του έργου 

7. Προτεινόµενη θέση του σταθµού παραγωγής (τοποθεσία, ∆ήµος, ∆ηµοτική ενότητα, 

Τοπική/∆ηµοτική ενότητα, Νοµός) 

8. Σχέδιο χωρίς γεωγραφικό υπόβαθρο (µορφής σκαριφήµατος) του χώρου εγκατάστασης του 

σταθµού σε κατάλληλη κλίµακα ώστε να περιλαµβάνεται σε σελίδα µεγέθους Α4, 

συνοδευόµενο από πίνακα συντεταγµένων των κορυφών του πολυγώνου του γηπέδου 

σύµφωνα µε το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ‘ 87)  

9. Χρησιµοποιούµενη µορφή ΑΠΕ και προτεινόµενη τεχνολογία ΑΠΕ  

10. Εγκατεστηµένη ισχύς του σταθµού, αριθµός και τύπος των µονάδων που απαρτίζουν τον 

σταθµό (ΜW) 

 

Μέρος 3 –Ενεργειακή µελέτη τεκµηρίωση δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας µε ΣΗΘΥΑ και τεκµηρίωση δυναµικού ΑΠΕ 

11. Ενεργειακή µελέτη 

Παρουσίαση ενεργειακής µελέτης για τον υπολογισµό και τεκµηρίωση της παραγόµενης 

ενέργειας στη θέση εγκατάστασης του σταθµού βάσει του δυναµικού ΑΠΕ ή στην περίπτωση 

χρήσης ανανεώσιµου καυσίµου ή ΣΗΘΥΑ για τον υπολογισµό του ενεργειακού ισοζυγίου του 

έργου.  

12. Τεκµηρίωση δυναµικού ΑΠΕ 

Τεκµηρίωση του δυναµικού ΑΠΕ στην προτεινόµενη θέση εγκατάστασης µε παρουσίαση των 

µετρήσεων και δεδοµένων στα οποία βασίζεται η ενεργειακή µελέτη.  

Ειδικότερα και όσον αφορά τις µετρήσεις αιολικού δυναµικού που υποβάλλονται µε την 
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αίτηση λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

α) Μετρήσεις αιολικού δυναµικού που έχουν εκτελεσθεί από πιστοποιηµένους φορείς σε 

αντιπροσωπευτική θέση ως προς τον προτεινόµενο σταθµό, και είναι ετήσιας διάρκειας, µε 

ποσοστό πληρότητας µεγαλύτερο από 85%.  

β) Μετρήσεις από πιστοποιηµένους φορείς σε αντιπροσωπευτική θέση ως προς τον 

προτεινόµενο σταθµό, διάρκειας έξι µηνών, αν καταδεικνύεται από αυτές µέση ταχύτητα 

εξαµήνου στο ύψος µέτρησης, ίση ή µεγαλύτερη από 7,5m/s και η ενεργειακή αποδοτικότητα 

της προτεινόµενης επένδυσης προκύπτει µε χρήση των ανωτέρω µετρήσεων και βάσει 

παραδοχών και µεθόδων που ακολουθούνται από τους κανόνες της επιστήµης και της 

τεχνικής. Για τις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό της πληρότητας των µετρήσεων είναι 

µεγαλύτερο του 90% κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. 

Οι απολεσθείσες µετρήσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (β) αιτιολογούνται στη 

σχετική έκθεση µετρήσεων. 

Ως αντιπροσωπευτική θέση σε σχέση µε τον προτεινόµενο σταθµό νοείται η θέση µέτρησης η 

οποία είναι πλήρως εκτεθειµένη στις επικρατούσες διευθύνσεις του ανέµου, απαλλαγµένη από 

την επίδραση εµποδίων και τα λοιπά χαρακτηριστικά της όπως ιδίως το υψόµετρο, η κλίση 

και η τραχύτητα του εδάφους καθιστούν τη χρονοσειρά του ανέµου που µετράται στη θέση 

αυτή κατάλληλη για να χρησιµοποιηθεί ως αναφορά για τον υπολογισµό του πεδίου ροής στο 

χώρο εγκατάστασης του σταθµού, βάσει των παραδοχών και των µεθόδων που 

ακολουθούνται από τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής. Η καταλληλότητα της 

θέσης µέτρησης τεκµηριώνεται λεπτοµερώς από τον αιτούντα στην σχετική ενεργειακή 

µελέτη. Ειδικά για χερσαίους σταθµούς που προτείνεται να εγκατασταθούν σε περιοχές της 

Επικράτειας, εκτός από εκείνες των νησιών και βραχονησίδων του Αιγαίου, χρονοσειρά 

µετρήσεων που υποβάλλεται κατά τα ως άνω δεν θεωρείται επαρκής αναφορά αν η απόστασή 

του ιστού υπερβαίνει τα επτά (7) χιλιόµετρα από τις προτεινόµενες θέσεις εγκατάστασης των 

ανεµογεννητριών.  

Σε περίπτωση που απαιτείται τροφοδοσία της εγκατάστασης,  τεκµηρίωση της εξασφάλισης 

της προµήθειας / τροφοδοσίας της πρώτης ύλης.  

Παρουσίαση ενεργειακής µελέτης για τον υπολογισµό και τεκµηρίωση της παραγόµενης 

ενέργειας στη θέση εγκατάστασης του σταθµού βάσει του δυναµικού ΑΠΕ ή στην περίπτωση 

χρήσης ανανεώσιµου καυσίµου. 

 

13. Ειδικά για σταθµούς ΣΗΘΥΑ υποβάλλεται: 

Παρουσίαση ενεργειακού ισοζυγίου του έργου σύµφωνα µε τον Οδηγό αξιολόγησης έργων 

ΣΗΘ ως προς το κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας, που θεσπίζεται σύµφωνα µε το 

άρθρο 9, παρ. 3, στην περίπτωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε ΣΗΘΥΑ από συµβατικά 

καύσιµα. 

 

 

Μέρος 4 – Προκαταρκτική τεχνική µελέτη 

14. Προκαταρκτική τεχνική µελέτη του προτεινόµενου έργου 

Η µελέτη αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

• Περιγραφή της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας και των εγκαταστάσεων που θα 

απαιτηθούν. 

• Προκαταρκτική εκτίµηση του τρόπου και του κόστους σύνδεσης µε το ∆ίκτυο ή το 

Σύστηµα.  

• Σε περίπτωση που απαιτείται τροφοδοσία της εγκατάστασης, τεκµηρίωση της  

εξασφάλισης της προµήθειας / τροφοδοσίας της πρώτης ύλης.   

• Χάρτες αποτύπωσης του σταθµού σε κλίµακα 1:5.000 και 1:50.000 της Γεωγραφικής 



 36

Υπηρεσίας Στρατού: 

- Σε περίπτωση αιολικού σταθµού, αποτυπώνεται το πολύγωνο του γηπέδου του 

σταθµού και η θέση των ανεµογεννητριών. 

- Σε περίπτωση ΜΥΗΕ, αποτυπώνεται η θέση υδροληψίας και η θέση του σταθµού. 

- Σε περίπτωση Φ/Β σταθµού και σε κάθε άλλη περίπτωση, αποτυπώνεται το 

πολύγωνο  του γηπέδου του σταθµού. 

• Συντεταγµένες των ανωτέρω σηµείων σε πίνακα (excel) και σε ηλεκτρονική µορφή 

σύµφωνα µε το «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ) ’87». Η µορφή των 

αρχείων αποτύπωσης είναι κατά σειρά προτίµησης SHAPEFILE (*.SHP), ή GEOMEDIA 

ACCESS (*.MDB), ή MAPINFO (*.MIF), ή AUTOCAD (*.DWG). 

 

Μέρος 5 – Επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου 

15. Επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου  

Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηµατικού σχεδίου του έργου, στο οποίο περιλαµβάνονται τα εξής:  

• Προϋπολογισµός του έργου ο οποίος περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Κόστος µελετών και αδειοδότησης 

• Κόστος εξοπλισµού  

• Κόστος έργων υποδοµής  

• Κόστος διασύνδεσης µε το δίκτυο και σχετική ανάλυση 

• Χρηµατοδοτική διάρθρωση της επένδυσης (π.χ. ίδια κεφάλαια, δανειακά, επιδότηση, 

Χ.Α.Τ) 

• Τρόπος κάλυψης της χρηµατοδότησης της επένδυσης. Αναλύεται ο τρόπος εξασφάλισης 

της χρηµατοδότησης της επένδυσης, µε αναφορά σε συγκεκριµένα ποσοτικά στοιχεία για 

τα οποία υποβάλλονται έγγραφα τεκµηρίωσης στο µέρος 8 του παρόντος παραρτήµατος 

• Χρονοδιάγραµµα κατασκευής και ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας 

• Υποθέσεις εργασίας όπως π.χ. επιτόκιο δανεισµού, περίοδος αποπληρωµής δανείου κ.λ.π 

• Προβλέψεις επενδυτικών, χρηµατοδοτικών και λειτουργικών χρηµατορροών για 25 έτη 

για υδροηλεκτρικούς σταθµούς και για 20 έτη για τους λοιπούς σταθµούς 

(περιλαµβανοµένης της κατασκευαστικής περιόδου) διαρθρωµένες ως εξής:  

• Επενδυτικές δαπάνες   

• Χρηµατοδοτικές χρηµατορροές 

• Λειτουργικές χρηµατικές εισροές 

• Λειτουργικές χρηµατικές εκροές (λειτουργία, συντήρηση, φόροι, κτλ.) 

 

Μέρος 6 – Συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο 

16. Πλήρης κατάλογος αιτήσεων  

Παρουσιάζονται τα στοιχεία όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για χορήγηση 

Άδειας από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ από τον αιτούντα ή αν αυτός είναι νοµικό πρόσωπο από µετόχους / 

εταίρους αυτού στην περίπτωση που αυτοί οι µέτοχοι πρόκειται να µετάσχουν στην εξασφάλιση 

της χρηµατοδότησης του έργου, σύµφωνα µε τα στοιχεία που υποβάλλονται κατά τα 
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προβλεπόµενα στο Μέρος 6 του παρόντος Παραρτήµατος. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής:  

- Αριθµός πρωτ. ΡΑΕ για την υποβληθείσα αίτηση και ηµερ/νία υποβολής 

- Τεχνολογία 

- Ισχύς έργου 

- Θέση (τοποθεσία, δήµος, νοµός) 

- Στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας (π.χ. σε αναµονή για αξιολόγηση, για χορήγηση Άδειας, για 

έκδοση ΕΠΟ, για έκδοση άδειας εγκατάστασης, για έκδοση άδειας λειτουργίας, ή σε 

λειτουργία).   

17. Συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο  

Σε περίπτωση που ο αιτών ή οι µέτοχοι αυτού, ή νοµικά πρόσωπα που στο Μέρος 6 του παρόντος 

Παραρτήµατος δηλώνονται ως πρόσωπα που θα µετέχουν στην εξασφάλιση χρηµατοδότησης του 

έργου, έχουν υποβάλει και άλλες αιτήσεις για χορήγηση Άδειας, ή κατέχουν ήδη Άδεια για έργο 

το οποίο δεν έχει ακόµα κατασκευαστεί, µε το παρόν παρουσιάζεται συνοπτικά ένα 

επιχειρηµατικό σχέδιο για το σύνολο των έργων αυτών, στο οποίο περιλαµβάνονται τα εξής:  

• Προϋπολογισµός κάθε έργου (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους διασύνδεσης). 

• Χρηµατοδοτική διάρθρωση κάθε επένδυσης (π.χ. ίδια κεφάλαια, δανειακά, επιδότηση, Χ.Α.Τ) 

• Τρόπος εξασφάλισης της χρηµατοδότησης κάθε έργου 

Αναλύεται ο τρόπος και οι πηγές κάλυψης της απαιτούµενης ίδιας συµµετοχής για το σύνολο των 

έργων, µε αναφορά σε συγκεκριµένα ποσοτικά στοιχεία.  

• Χρονοδιάγραµµα κατασκευής για όλα τα έργα και ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας εκάστου. 

• Επενδυτικές χρηµατορροές που συνεπάγεται η εκτέλεση τους χρονοδιαγράµµατος κατασκευής. 

 

Μέρος 7 – Στοιχεία τεκµηρίωσης της οικονοµικής δυνατότητας του φορέα  

18. Στο Μέρος αυτό παρατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία που τεκµηριώνουν τη δυνατότητα του 

φορέα να καλύψει την απαιτούµενη χρηµατοδότηση ανάλογα µε τον τρόπο κάλυψης που 

δηλώνεται στα Μέρη 6 και 7 ανωτέρω, σύµφωνα µε το κριτήριο αξιολόγησης στ’ του άρθρου 13 

του παρόντος Κανονισµού όπως εξειδικεύεται στον Οδηγό Αξιολόγησης, καθώς και την 

πιστοληπτική του ικανότητα και τη φερεγγυότητα του. Ειδικότερα, υποβάλλονται τα ακόλουθα 

στοιχεία σε κάθε µια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

 
Εφόσον ο φορέας επικαλείται κάλυψη µέρους ή του συνόλου του προϋπολογισµού του έργου µέσω 

ιδίων κεφαλαίων, οφείλει να τεκµηριώσει την επάρκεια του αυτή σε ίδια κεφάλαια. Η τεκµηρίωση 

αυτή αφορά το σύνολο του επιχειρηµατικού σχεδίου που έχει καταθέσει στη ΡΑΕ για το οποίο 

επικαλείται κάλυψη χρηµατοδότησης µέσω ιδίων κεφαλαίων. 

 

Για την τεκµηρίωση της επάρκειας των Ιδίων Κεφαλαίων εξετάζονται ανάλογα µε την περίπτωση, τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

Ι. Για Φυσικά Πρόσωπα: 
 

α) Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί µέσα στις προηγούµενες τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της 

αίτησης και αφορούν στο µέσο υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασµών όψεως ή ταµιευτηρίου 

τουλάχιστον για τους προηγούµενους έξι (6) µήνες, 

 

β) Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί µέσα στις προηγούµενες τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της 

αίτησης και αφορούν προθεσµιακές καταθέσεις µε ηµεροµηνία έναρξης τουλάχιστον τρεις (3) µήνες 
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πριν την υποβολή της αίτησης, 

 

γ) Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί µέσα στις προηγούµενες τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της 

αίτησης και αφορούν στην κατοχή χρεογράφων (οµολόγων, µετοχών κλπ), χαρτοφυλακίων 

επενδύσεων (συναλλάγµατος, αµοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγων προϊόντων κλπ), η αποτίµηση των 

οποίων πρέπει να προκύπτει µε σαφή και τεκµηριωµένο τρόπο,  

 

δ) Βεβαιώσεις ορκωτών ελεγκτών που έχουν εκδοθεί µέσα στις προηγούµενες τριάντα (30) ηµέρες από 

την υποβολή της αίτησης και αφορούν στην αποτίµηση µετοχών εταιρειών – εξαιρουµένων αυτών οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη έργων τα οποία περιλαµβάνονται στο µέρος 7.2 του 

Παραρτήµατος 1 –  στις οποίες µέτοχοι είναι επενδυτές οι οποίοι, είτε άµεσα (ως µέτοχοι), είτε έµµεσα 

(ως χρηµατοδότες/τρίτοι) συµµετέχουν στο επενδυτικό σχήµα που έχει υποβάλλει αίτηση χορήγησης 

άδειας παραγωγής, 

 

ε) Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται είτε πρωτότυπα, είτε αντίγραφα, νοµίµως επικυρωµένα. Σε 

περίπτωση που υποβάλλονται βεβαιώσεις φορέων της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 

ΙΙ. Για Νοµικά Πρόσωπα: 

  
α) Για εταιρεία µε τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις εταιρικές χρήσεις, δηµοσιευµένες οικονοµικές 

καταστάσεις (ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης) των τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων ή 

εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων, ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών από το νόµιµο 

εκπρόσωπο ή διαχειριστή της επιχείρησης συνοδευόµενα από τις αντίστοιχες εκθέσεις ελεγκτών κατά 

τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία, 

 

β) Για εταιρεία η οποία δεν έχει συµπληρώσει τρεις (3) εταιρικές χρήσεις, όσα από τα στοιχεία της 

παραγράφου (α) είναι διαθέσιµα καθώς επίσης και στοιχεία τεκµηρίωσης της οικονοµικής επάρκειας 

των µετόχων/εταίρων αυτής, όπως εξειδικεύονται µε την παρούσα απόφαση,  

 

γ) Αν η αιτούσα εταιρεία επικαλείται κάλυψη της ιδίας συµµετοχής µέσω αύξησης 

µετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου, υποβάλλονται είτε όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα  που 

αποδεικνύουν την αύξηση του µετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 

είτε οποιαδήποτε στοιχεία από τα προβλεπόµενα, µε την παρούσα απόφαση, που πιστοποιούν την 

ικανότητα των µετόχων ή εταίρων της να µετέχουν στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας. 

 

δ) Ως προς την αξιολόγηση των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνονται υπόψη τα κατωτέρω, είτε 

ξεχωριστά είτε συνδυαστικά: 

 

(i) Καθαρό κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας (κυκλοφορούν ενεργητικό µείον βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις), 

(ii) Αποθεµατικά κεφάλαια της εταιρείας, πέραν του τακτικού αποθεµατικού, τα οποία έχουν 

δηµιουργηθεί είτε µε ειδικές διατάξεις νόµων, είτε µε ποσά προοριζόµενα προς αύξηση κεφαλαίου, 

είτε µε αναπροσαρµογή της αξίας των ενσώµατων ακινητοποιήσεων αυτής, είτε µε άλλους τρόπους και 

τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην καθαρή θέση της εταιρείας.  

(iii) Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις της εταιρείας – εξαιρουµένων αυτών οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη έργων τα οποία περιλαµβάνονται στο µέρος 7.2 του 

Παραρτήµατος 1 – είτε µε την αξία που αποτυπώνονται στον ισολογισµό αυτής, είτε µε βάση αξία που 

προσδιορίζεται από έκθεση αποτίµησης από ορκωτό ελεγκτή. Το στοιχείο αυτό λαµβάνεται υπόψη 

µόνο στην περίπτωση που η εταιρεία το επικαλείται ως στοιχείο τεκµηρίωσης της οικονοµικής της 

επάρκειας,  

 

B. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

 

Εφόσον ο φορέας επικαλείται κάλυψη µέρους ή του συνόλου του προϋπολογισµού του έργου ή και του 

συνολικού επιχειρηµατικού του σχεδίου, µέσω τραπεζικής χρηµατοδότησης, γίνονται δεκτά: 

1. Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντος (credit approval) 
Στην εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριµένα το έργο ή αναλυτικά το επιχειρηµατικό 

σχέδιο το οποίο έχει ληφθεί υπόψη, το µέγιστο ύψος του δανείου που µπορεί να χορηγηθεί καθώς και 

οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων χορηγείται η βεβαίωση αυτή. 
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2. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (letter of intent) 
Στην εν λόγω επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριµένα το έργο ή αναλυτικά το επιχειρηµατικό 

σχέδιο για το οποίο αυτή χορηγείται, το µέγιστο ύψος του δανείου καθώς και οι τυχών ειδικοί όροι οι 

οποίοι την διέπουν. 

3. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (letter of intent) για χρηµατοδοτική µίσθωση 
Στην εν λόγω επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριµένα το έργο για το οποίο αυτή χορηγείται, 

το µέγιστο ύψος της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καθώς και οι τυχών ειδικοί όροι οι οποίοι την διέπουν. 

4. Προσύµφωνο ∆ανειοδότησης  (mandate agreement) 
Στο εν λόγω προσύµφωνο θα πρέπει να αναγράφονται οι βασικοί όροι χρηµατοδότησης όπως είναι το 

ύψος του δανείου, η διάρκειά του, το επιτόκιο, η περίοδος χάριτος και οι εξασφαλίσεις για την παροχή 

του. Το εν λόγω προσύµφωνο πρέπει να λαµβάνεται για την πραγµατοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου, όπως αυτό θα προκύπτει από τη σχετική δανειακή σύµβαση. 

 

Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται είτε σε µορφή πρωτοτύπου, είτε σε µορφή αντιγράφου 

νοµίµως επικυρωµένου. Αν προσκοµίζονται έγγραφα τραπεζών της αλλοδαπής, πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 
Γ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  
Εφόσον ο φορέας επικαλείται κάλυψη µέρους ή του συνόλου του προϋπολογισµού του έργου  µέσω 

επιχορήγησης, οφείλει να προσδιορίζει τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα αναπτυξιακού νόµου µε 

βάση τις οποίες τεκµηριώνεται η δήλωσή του αυτή. 

 
∆. ΛΟΙΠΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
Εφόσον ο φορέας επικαλείται κάλυψη µέρους ή του συνόλου του προϋπολογισµού του έργου ή και του 

συνολικού επιχειρηµατικού του σχεδίου, µέσω χρηµατοδότησης από τρίτους, γίνονται δεκτά: 

 

α) Ιδιωτικό συµφωνητικό βέβαιης χρονολογίας στο οποίο συµπεριλαµβάνονται όλοι οι όροι και οι 

προϋποθέσεις χρηµατοδότησης του έργου, το ποσό στο οποίο θα ανέρχεται η χρηµατοδότηση και όλα 

τα στοιχεία, όπως αναφέρθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, τα οποία τεκµηριώνουν την 

διαθεσιµότητα των επενδυτικών αυτών κεφαλαίων, είτε πρόκειται για κεφάλαια φυσικών προσώπων, 

είτε νοµικών προσώπων, είτε τραπεζικά κεφάλαια. Το εν λόγω συµφωνητικό θα πρέπει να συνοδεύεται 

από την έγκριση του αρµοδίου οργάνου εκπροσώπησης του αιτούντος. 

 

β) Στην περίπτωση χρηµατοδότησης από κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (funds), απαιτείται 

απόφαση του αρµόδιου οργάνου των επιχειρηµατικών συµµετοχών για το ποσοστό και το ποσό της 

συµµετοχής τους στην επένδυση, καθώς και υποβολή υπογεγραµµένου σχετικού συµφωνητικού 

βέβαιης χρονολογίας. Το τελευταίο πρέπει να είναι εγκεκριµένο από τα αρµόδια όργανα 

εκπροσώπησης. 

 

Σε κάθε περίπτωση ο τρίτος φορέας, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, απαιτείται να τεκµηριώσει την 

οικονοµική του επάρκεια προσκοµίζοντας, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται, τα 

προβλεπόµενα από την παρούσα απόφαση στοιχεία. 

 

Στοιχεία τα οποία δεν προβλέπονται ανωτέρω δεν γίνονται δεκτά. 

 

• Στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας του φορέα 

 

Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις (Α, Β, ∆), κατά την αξιολόγηση της αίτησης λαµβάνονται υπόψη, 

προς ενίσχυση των ως άνω απαιτούµενων στοιχείων και εφόσον υποβάλλονται, πιστοποιήσεις για τη 

βιωσιµότητα του συνολικού επενδυτικού σχεδίου, τη συνέχιση της δραστηριότητας του φορέα και την 

πιστοληπτική του ικανότητα που έχουν συνταχθεί από ανεξάρτητους νόµιµους ελεγκτές και ελεγκτικά 

γραφεία, που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο µητρώο του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α') και 

διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης. 

 

• Στοιχεία φερεγγυότητας του φορέα 

Υποβάλλονται, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία από προηγούµενες εγκρίσεις επιχορήγησης από τα 
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προγράµµατα του ΥΠΑΝ ή του ΥΠΕΘΟ (τήρηση ή µη των όρων και των προϋποθέσεων της 

απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωση ή µη της επένδυσης κλπ.). 

 

 

Μέρος 8 – ∆ηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα  

19. Τεύχος συµβατότητας µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ και ειδικότερα µε τις διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισµού 

χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ.  

20. Έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας για την εγκατάσταση του/των ανεµολογικού/ων ιστού/ων 

από τον/τους οποίο/υς ελήφθησαν οι µετρήσεις, που υποβάλλονται προς τεκµηρίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου. 

21. Καταστατικό µε τυχόν τροποποιήσεις αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, ή φωτοτυπία 

αστυνοµικής ταυτότητας αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο. 

22. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και την οργάνωση του 

αιτούντος και τυχόν σύνδεσή του ή συµµετοχή του σε άλλες εταιρείες ή οµίλους εταιρειών, αν 

ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο. 

23. Σε περίπτωση ανωνύµου ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, το τεύχος δηµοσίευσης στο ΦΕΚ 

ΑΕ και ΕΠΕ του διορισµού νοµίµου εκπροσώπου ή διαχειριστή.  

24. Έγγραφα νοµιµοποίησης του αντικλήτου αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο. 

25. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι σε περίπτωση που θα του χορηγηθεί η 

Άδεια θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 του ν. 2773/1999 «Τήρηση λογαριασµών 

από κατόχους αδειών» του Νόµου και αναλυτικά στοιχεία του σχεδιασµού που θα εφαρµόσει 

ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές. 

26. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι 

όλα τα στοιχεία που υποβάλει µε την αίτησή του είναι αληθή. 

27. Αποδεικτικό κατάθεσης στο λογαριασµό της ΡΑΕ του προβλεπόµενου τέλους, βάσει του 

άρθρου 6 του ν. 2773/1999. 

 

Σηµείωση:  

1.  Όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο της αίτησης υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική 

µορφή σε pdf. 

2.  Όλα τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο της αίτησης για χορήγηση Άδειας, φέρουν 

ενιαία αρίθµηση και υποβάλλονται σύµφωνα µε τη δοµή και την κατάταξη που 

παρουσιάζεται παραπάνω ανά Μέρος και Παράγραφο. 

 


