
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 

1. Περιγραφή Σταθμού και Θέση Εγκατάστασης 

Συμπληρώνεται η Τεχνολογία του Σταθμού και κατόπιν η τοποθεσία του σταθμού. 

Συμπληρώνεται ο Κωδικός NUTS 2. Προς διευκόλυνση σας παρατίθενται οι Κωδικοί 

NUTS. 

Συμπληρώνεται η Μέγιστη (Αποδιδόμενη στο Δίκτυο) Ισχύς Παραγωγής του Σταθμού. 

2. Κατηγορία Σταθμού σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παρ. 1β του άρθρου 4 του 

Ν.4414/2016 (εξαιρούμενων φ/β εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ 

μικρότερη των 500 kW) 

Συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός και η περιγραφή της κατηγορίας του σταθμού 

σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παρ.1β του άρθρου 4 του Ν.4414/2015.  

Το σημείο αυτό δεν συμπληρώνεται για φ/β εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ 

<500kW. 

3. Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης και διάρκεια της σύμβασης λειτουργικής 

ενίσχυσης 

Συμπληρώνεται η αναμενόμενη (εκτιμώμενη) ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του 

σταθμού. Συμπληρώνεται η διάρκεια της σύμβασης (20 έτη για σταθμούς ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ και 25 έτη για Ηλιοθερμικούς Σταθμούς) 

4. Τομέας Βασικής Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Group Level). 

Συμπληρώνεται ο τομέας βασικής οικονομικής δραστηριότητας (NACE GROUP LEVEL II), 

της επιχείρησης. Προς διευκόλυνση σας παρατίθενται οι Κωδικοί NACE. 

5. Μέγεθος Επιχείρησης 

Συμπληρώνεται το μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής της 

6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ).  

Σε περίπτωση Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας επιχείρησης, απαιτείται η υποβολή 

σχετικής δήλωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C118/03 της Επιτροπής (βλ. παρ. 13 

του παρόντος).  

6.  Αίτηση για λήψη Λειτουργικής Ενίσχυσης που απαιτείται για την υλοποίηση και 

λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 

Συμπληρώνονται και οι δύο επιλογές. 

 

http://www.deddie.gr/Documents2/MDN/ANAKOINOSEIS/ΚΩΔΙΚΟΙ%20NUTS.pdf
http://www.deddie.gr/Documents2/MDN/ANAKOINOSEIS/ΚΩΔΙΚΟΙ%20NUTS.pdf
http://www.deddie.gr/Documents2/MDN/ANAKOINOSEIS/ΚΩΔΙΚΟΙ%20%20NACE.pdf


7.  Επιλέξιμες Δαπάνες. 

Συμπληρώνονται και οι δύο επιλογές. 

8.  Τεκμηρίωση Αντιπαραδείγματος. 

Αν η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται οικονομικά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από συμβατικά καύσιμα, συμπληρώνεται η πρώτη επιλογή. 

Αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται οικονομικά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

συμβατικά καύσιμα, συμπληρώνεται η δεύτερη επιλογή. 

Σε περίπτωση Μεγάλης Επιχείρησης υποβάλλονται και τα ακόλουθα: 

 Σε περίπτωση που η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως Μεγάλη, σύμφωνα με τον 

ορισµό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 

(2003/361/ΕΚ), επισυνάπτονται αναλυτικά συνοδευτικά έγγραφα 

δραστηριοποίησης σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να 

επαληθεύεται η δήλωση περί δραστηριοποίησης ή όχι σε παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από συμβατικά καύσιμα. Ενδεικτικά αυτά μπορεί να είναι – Δήλωση 

Εργασιών στη ΔΟΥ με τους ΚΑΔ, Καταστατικό όπου φαίνεται ο σκοπός της 

εταιρείας κλπ. 

 Επιπρόσθετα σε περίπτωση δραστηριοποίησης στον τομέα της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα παρατίθενται τυπικά στοιχεία 

σταθμισμένου κόστους της συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

σχετική δήλωση ότι τα αναμενόμενα έσοδα από τη συμμετοχή στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτουν εν μέρει αυτό ακριβώς το θεωρηθέν 

σταθμισμένο συμβατικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής. 

9.    Επενδυτική Ενίσχυση 

Το πρώτο σημείο, δηλώνεται υποχρεωτικά. 

Από τον πίνακα με επιλογές Α,Β,Γ συμπληρώνεται υποχρεωτικά μια επιλογή. 

Ανάλογα με την παραπάνω επιλογή ισχύουν τα ακόλουθα 

 Σε περίπτωση που επιλέξατε το Α’ δηλώστε όλα τα α’ ως δ’,  

 ενώ στην περίπτωση που επιλέξατε το Β’ δηλώστε μόνο τα α’ και β’: 

10.  Μη έναρξη εργασιών 

Δηλώνεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών κατασκευής του σταθμού 

πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

Για σταθμούς οι οποίοι έχουν υποβάλλει ήδη αίτημα για σύναψη σύμβασης (πώλησης 

ή λειτουργικής ενίσχυσης), ως ημερομηνία υποβολής αίτησης σχετικά με τη δήλωση μη 

έναρξης εργασιών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης. 



11.   Λοιπές Δηλώσεις 

Δεν χρειάζεται η συμπλήρωση κάποιου εδαφίου, καθώς ο αιτών πρέπει να πληρεί τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται. Αν ο Κάτοχος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται δεν δικαιούται να υποβάλλει αίτηση και να λάβει Λειτουργική Ενίσχυση. 

12.   Δήλωση περί μη Πτώχευσης, Μη αναγκαστικής Διαχείρισης 

Πρέπει να συμπληρωθούν και οι δύο επιλογές, διαφορετικά ο Κάτοχος δεν δικαιούται 

να υποβάλλει αίτηση και να λάβει Λειτουργική Ενίσχυση. 

13.   Απαραίτητα Δικαιολογητικά:  

Μαζί με την άδεια παραγωγής υποβάλλονται και οι τυχόν τροποποιήσεις ή βεβαιώσεις 

μεταβολών. 

Υποβάλλεται η σύμβαση σύνδεσης. 

Υποβάλλονται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) ή Π.Π.Δ. ή 

Βεβαίωση απαλλαγής από  περιβαλλοντική αδειοδότηση και όλες οι τροποποιήσεις 

τους. 

Υποβάλλεται η απόφαση έγκρισης χορήγησης επενδυτικής ενίσχυσης (εφόσον 

υπάρχει). 

Υποβάλλεται η Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C118/03 της Επιτροπής, 

σχετικά με το χαρακτηρισμό της Επιχείρησης ως Πολύ Μικρή, Μικρή και Μεσαία, 

(εφόσον έχει δηλωθεί ως τέτοια στην ενότητα 5).  Παρατίθεται προς διευκόλυνσή σας 

το Υπόδειγμα της Δήλωσης.  

Υποβάλλονται έγγραφα δραστηριοποίησης ή όχι σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από συμβατικά καύσιμα (εφόσον απαιτείται). Ενδεικτικά: δήλωση εργασιών σε ΔΟΥ, 

Καταστατικό, κλπ. 

Υποβάλλονται τυπικά στοιχεία σταθμισμένου κόστους της συμβατικής παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και σχετική δήλωση ότι τα αναμενόμενα έσοδα από τη συμμετοχή 

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτουν εν μέρει αυτό ακριβώς το θεωρηθέν 

σταθμισμένο συμβατικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής (σύμφωνα με την ενότητα 8, 

εφόσον πρόκειται για Μεγάλη Επιχείρηση σύμφωνα με την ενότητα 5). 

Υποβάλλεται η άδεια εγκατάστασης εφόσον υπάρχει, ώστε να προκύπτει αν η σύμβαση 

λειτουργικής ενίσχυσης θα είναι σε ισχύ ή όχι. 

Υποβάλλονται τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.  

 

 

http://www.deddie.gr/Documents2/MDN/ANAKOINOSEIS/Υπόδειγμα%20Δήλωσης-DILWSI%20SmE.doc
http://www.deddie.gr/Documents2/MDN/ANAKOINOSEIS/13.12.2016-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ%20Ι-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ%20ΕΓΓΡΑΦΑ.pdf

