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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 479/2021 

Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-291929/10-11-2020 Αιτήσεως της 

εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο 

«VOLTERRA A.Ε.» για την αναθεώρηση της υπ’ αριθ. 1242/2020 

Απόφασης ΡΑΕ σχετικά με την απόρριψη της υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. 

ΡΑΕ Γ-04281/9-02-2010 αίτησής της για τη χορήγηση άδειας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27 

MW, στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας 

ΦΑΡΡΩΝ, του Δήμου ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας 

ΑΧΑΪΑΣ. 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 10/6/2021 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4685/2020, «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, 

Ενσωμάτωσης στην Ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 

Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου  και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 23 

αυτού. (ΦΕΚ 92/Α/7-05-2020), όπως ισχύει. 
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11854  Αθήνα 
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2. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 45), 

όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ «Κανονισμός αδειών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 2373) (εφεξής «ο 

Κανονισμός Αδειών»). 

6. Την από 30.07.2001 απόφαση της Ρ.Α.Ε. «Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων αδειών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και μικρή Σ.Η.Θ.», όπως ισχύει.  

7. Την υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. Γ-04281/9-02-2010  αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία 

«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27 

MW, στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας ΦΑΡΡΩΝ, του Δήμου 

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΧΑΪΑΣ (εφεξής η «Αίτηση»). 

8. Το γεγονός ότι η εταιρεία επικαιροποίησε την αίτησή της σε συνέχεια της από  05-

06-2020 Ανακοίνωσης της ΡΑΕ «Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4685/2020 

για την επιβεβαίωση/επικαιροποίηση εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Παραγωγής 

η Βεβαίωσης Παραγωγού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του 

ν. 4685/2020. 

9. Την υπ’ αριθ. 1242/10-09-2020 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία απορρίφθηκε η 

προαναφερόμενη Αίτηση της εταιρείας.  

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-291229/10-11-2020 Αίτηση Αναθεώρησης της 

εταιρείας VOLTERRA A.Ε. (εφεξής «η Αιτούσα» ή «η Εταιρεία»). 

 



3 

 

Σκέφτηκε ως εξής 

 

1. Γενικό Μέρος  

(α) Σύντομο Ιστορικό 

Η εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» υπέβαλε στη ΡΑΕ την υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04281/9-02-

2010 αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό  σταθμό 

ισχύος 27 MW, στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας ΦΑΡΡΩΝ, του 

Δήμου ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΧΑΪΑΣ. 

Η εν λόγω αίτηση απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ. 1242/2020 Απόφαση της ΡΑΕ, με το 

αιτιολογικό ότι η αιτούσα δεν πληρούσε τα κριτήρια που θέτει ο Νόμος (άρθρο 3 παρ. 1 

Νόμου 3468/2006) και ο Κανονισμός Αδειών (άρθρο 13 παρ. 2 περ στ.΄) σχετικά με την 

οικονομική της επάρκεια.  

Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε η υπό κρίση Αίτηση Αναθεώρησης με την οποία και 

προβλήθηκαν οι κατωτέρω λόγοι. 

 

(β) Νομικό Πλαίσιο 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4685/2020 «Μεταβατικές διατάξεις-αιτήματα μέχρι και τον 

κύκλο Ιουνίου 2018», «(1). Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη 

ΡΑΕ έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018, αξιολογούνται από τον Φορέα 

Αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3468/2006 (Α΄129), όπως ισχύει, και την 

Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

ΥΑΠΕ/Φ/14810(ΦΕΚ΄2373/2011), όπως ισχύει, και εκδίδεται απόφαση απόρριψης η 

χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. (2). Με ανακοίνωση του Φορέα 

Αδειοδότησης, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν εντός τριάντα (30) ημερών τα 

αιτήματά τους και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των  πολυγώνων των έργων τους και των  

θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων  λαμβάνοντας 
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υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13. (3) Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης 

επιβεβαίωσης η επικαιροποίησης  εντός του ανωτέρω προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος 

τα αιτήματα απορρίπτονται άμεσα και άνευ ετέρου. Ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά στην 

ιστοσελίδα του τον πίνακα των απορριφθεισών αιτήσεων. ( 4). Κατά τα λοιπά οι Άδειες 

Παραγωγής οι  οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την  παράγραφο 1 καταλαμβάνονται από τις 

διατάξεις των άρθρων 11 η 19 κατά περίπτωση ,καθώς και του άρθρου 12………..» 

Σύμφωνα  με το άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, «1. Η άδεια για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται με απόφαση της Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) της εθνικής ασφάλειας , β) της 

προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, γ) της εν γένει ασφάλειας των εγκαταστάσεων 

και του σχετικού εξοπλισμού του Συστήματος και του Δικτύου, δ) της ενεργειακής 

αποδοτικότητας του έργου για το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση ,όπως η αποδοτικότητα 

αυτή  προκύπτει για τα έργα ΑΠΕ από μετρήσεις του δυναμικού ΑΠΕ και για τις μονάδες 

ΣΗΘΥΑ από τα ενεργειακά ισοζύγιά τους. Ειδικά για το αιολικό δυναμικό οι υποβαλλόμενες 

μετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεσθεί από πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με το πρότυπο   

DIN-EN ISO/ IEC17025/2000, όπως ισχύει κάθε φορά. ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας 

υλοποίησης του έργου, όπως προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις 

αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και από άλλα συναφή στοιχεία. [..] ζ) της δυνατότητας του 

αιτούντος η των  μετόχων η εταίρων του να υλοποιήσει το έργο με βάση την επιστημονική  και 

τεχνική επάρκειά του και της δυνατότητας εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης 

από ίδια κεφάλαια η τραπεζική χρηματοδότηση έργου η κεφάλαια επιχειρηματικών 

συμμετοχών η συνδυασμό αυτών. η) της διασφάλισης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

και προστασίας των πελατών. θ) Της δυνατότητας υλοποίησης του έργου σε συμμόρφωση με 

το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και 

ειδικότερα με τις διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων 

Α.Π.Ε., εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο, 

καθώς και τις διατάξεις του για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας στις περιοχές που 

επιτρέπονται Α.Π.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η κατ` αρχήν προστασία του περιβάλλοντος, ι) 

της συμβατότητας του έργου με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη των στόχων που 

προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1.» 
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Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, «1. Για τη χορήγηση της άδειας 

παραγωγής, την τροποποίηση ή την ανάκληση της, υποβάλλεται αίτηση στη Ρ.Α.Ε., η οποία 

συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 3. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία της αίτησης και της απόφασης 

της Ρ.Α.Ε., καθώς και τα στοιχεία αυτών τα οποία δημοσιοποιούνται με επιμέλεια της Ρ.Α.Ε. 

στην ιστοσελίδα της ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.».  

Περαιτέρω, στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου 5 Ν. 3468/2006 ορίζεται ότι «3. Με απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Με τον Κανονισμό αυτόν: 

α) Εξειδικεύονται τα κριτήρια που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 και 

καθορίζεται η μεθοδολογία για την εφαρμογή τους. 

β) Καθορίζονται η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας 

παραγωγής και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα καθώς και της αξιολόγησης των αιτήσεων 

αυτών, η διαδικασία της υποβολής και της εξέτασης αντιρρήσεων κατά των υποβαλλόμενων 

αιτήσεων, της εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, καθώς και η 

διαδικασία τροποποίησης και μεταβίβασης της άδειας παραγωγής και κάθε ειδικότερο θέμα 

και σχετική λεπτομέρεια. 

γ) Καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Αδειούχου, η διαδικασία παρακολούθησης 

και ελέγχου της τήρησης των όρων της άδειας παραγωγής και των συναφών υποχρεώσεων, 

καθώς και η διαδικασία ανάκλησης της άδειας αυτής. 

δ) Εξειδικεύονται οι περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής 

κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3.». 

Βάσει  της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 5 Ν. 3468/2006, εκδόθηκε το 2011, ο 

«Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α.».  

Το άρθρο 5 του Κανονισμού Αδειών ρητώς ορίζει ότι : «1. Η αίτηση που υποβάλλεται θα 

πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα 

1. Αν η αίτηση δεν συνοδεύεται από στοιχεία, η έλλειψη των οποίων κρίνεται ότι καθιστά 
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αδύνατη την έναρξη της αξιολόγησής της με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 

13,  απορρίπτεται.  

2. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1, η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει από τον 

αιτούντα την υποβολή εντός τακτής προθεσμίας διευκρινίσεων ή στοιχείων 

συμπληρωματικών των ήδη υποβληθέντων, που κατά την κρίση της απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση 

θεωρείται μη πλήρης και απορρίπτεται». 

Επιπρόσθετα, σε σχέση με την αξιολόγηση των αιτήσεων, ο Κανονισμός Αδειών ορίζει τα 

ακόλουθα, σε συμφωνία με τον Νόμο 3468/2006:  

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 περ. στ΄ «2. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης η 

ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου, όπως 

κάτωθι εξειδικεύονται: […] στ΄. Τη δυνατότητα του αιτούντος να υλοποιήσει το έργο με βάση 

την οικονομική ,επιστημονική και τεχνική επάρκεια του. Για την αξιολόγηση της οικονομικής 

επάρκειας του αιτούντος, λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης 

χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου ή κεφάλαια 

επιχειρηματικών συμμετοχών ή συνδυασμό αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και το ισχύον πλαίσιο 

για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Για την αξιολόγηση της αίτησης ο αιτών οφείλει 

να υποβάλει τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα 1 - Μέρη 7 και 8.» 

Ομοίως, το ΜΕΡΟΣ  6 «Συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 ορίζει 

στο σημείο 6.17 ότι «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 της χρηματοδότησης του έργου, έχουν υποβάλει και άλλες αιτήσεις για χορήγηση 

Άδειας ή κατέχουν ήδη Άδεια για έργο το οποίο δεν έχει ακόμα κατασκευασθεί, 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 [πχ ίδια κεφάλαια, 

δανεικά, δανεικά, επιδότηση], τρόπος εξασφάλισης 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 
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έργα και ημερομηνία έναρξης λειτουργίας εκάστου, επενδυτικές χρηματορροές που 

συνεπάγεται η εκτέλεση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής». 

Ακολούθως, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΡΟΣ 7 του Κανονισμού στην παράγραφο «ΙΙ Για 

Νομικά πρόσωπα» του κεφαλαίου Α ορίζει ότι [υποβάλλονται] α) Για εταιρεία με 

τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις εταιρικές χρήσεις, δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 

(ισολογισμοί  και αποτελέσματα χρήσης) των τριών τελευταίων  οικονομικών ετών ή, εφόσον 

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

εκπρόσωπο ή διαχειριστή της επιχείρησης συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εκθέσεις των 

ελεγκτών κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. β) Για εταιρεία  η οποία δεν έχει 

συμπληρώσει τρείς (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 εταιρεία 

επικαλείται κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της μέσω αύξησης μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου, 

υποβάλλονται είτε όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα του 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 η 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: (ι) καθαρό κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας (κυκλοφορούν  

ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. (ιι) Αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας, 

πέραν του τακτικού αποθεματικού, τα οποία έχουν δημιουργηθεί είτε με ειδικές διατάξεις 

νόμων,  είτε με ποσά προοριζόμενα προς αύξηση κεφαλαίο, είτε με αναπροσαρμογή  της αξίας 

των ενσώματων ακινητοποιήσεων αυτής, είτε με άλλους τρόπους και τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται στην καθαρή θέση της εταιρείας. (ιιι) συμμετοχές σε συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις της εταιρείας- εξαιρουμένων αυτών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 

ανάπτυξη έργων τα οποία περιλαμβάνονται στο μέρος 6.17 του Παραρτήματος  1- είτε με την 

αξία που αποτυπώνονται στον ισολογισμό αυτής, είτε με βάση αξία που προσδιορίζεται από 

έκθεση αποτίμησης από ορκωτό λογιστή. Το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη μόνο στην 

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

επάρκειας. 
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2. Επί της Αίτησης Αναθεώρησης 

(α) Παραδεκτό της αίτησης. 
 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του ν. 4685/2020: «….Κατά της χορήγησης 

η της άρνησης ,της τροποποίησης, παύσης ισχύος η της ανάκλησης Βεβαίωσης ,Βεβαίωσης 

Ειδικών Έργων η Άδειας Παραγωγής  χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης 

Η προηγούμενη άσκηση της αίτησης αναθεώρησης έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής 

και είναι αναγκαία προϋπόθεση για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος του επόμενου 

εδαφίου…....».  

Η προσβαλλόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε στην εταιρεία με σχετικό διαβιβαστικό 

έγγραφο της Αρχής (με αριθ. Ο-80499/16-10-2020)  στις 16-10-2020,  δεδομένου δε ότι η 

παρούσα Αίτηση Αναθεώρησης υποβλήθηκε στις 10-11-2020  (με αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

291229/10.11.2020), συνάγεται ότι ασκείται εμπροθέσμως. 

Η Εταιρεία ασκεί την παρούσα αίτηση αναθεώρησης με προφανές έννομο συμφέρον. 

 

(β) Προβαλλόμενοι λόγοι αναθεώρησης 

Η Εταιρεία, με την ως άνω Αίτησή της, επιδιώκει την ακύρωση της με αριθ. 1242/10-09-

2020 απόφασης ΡΑΕ, με την οποία απορρίφθηκε η υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04281 

αίτησή της για τη χορήγηση άδειας παραγωγής, και προβάλλει τους ακόλουθους λόγους 

αναθεώρησης: 

Η  Εταιρεία ισχυρίζεται ότι στις 9-02-2010 υπέβαλε στην ΡΑΕ την ως άνω αίτηση για 

χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27MW στη 

θέση «Μελισσοβούνι» της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών του Δήμου Ερυμάνθου της 

Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, την οποία η Αρχή απέρριψε λόγω μη πλήρωσης του 

κριτηρίου της οικονομικής επάρκειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 2(στ) του 

Κανονισμού Αδειών. Συγκεκριμένα η Αρχή έκρινε ότι τα ίδια κεφάλαια του μετόχου της 

αιτούσας δεν επαρκούν για τη δηλωθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας 

υπόψη τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη του εγκεκριμένου από τη ΡΑΕ 

συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου. Κατά την αιτούσα, η εν λόγω κρίση της Αρχής 
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στηρίζεται σε πλάνη περί τα πράγματα λόγω εσφαλμένης εκτίμησης των στοιχείων που 

προσκόμισε η ίδια ύστερα από σχετική αλληλογραφία με τη ΡΑΕ και, για το λόγο αυτό, 

ζητά την ανάκληση της προσβαλλόμενης απόφασης. 

Ειδικότερα η αιτούσα ισχυρίζεται ότι, όπως υποχρεούται από τον Κανονισμό Αδειών για 

τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου με ίδια κεφάλαια, υπέβαλε Συνολικό  

Επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο αυτά ανέρχονται σε 123.281.861 €. Επιπλέον, προβάλλει 

ότι η ΡΑΕ εκτίμησε εσφαλμένα το αληθές κόστος της ίδιας συμμετοχής της αιτούσας και 

του μετόχου αυτής στο συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο στην πραγματικότητα 

είναι μικρότερο και  ανέρχεται σε 112.420.000Ε, δεδομένου ότι από τα προσκομιζόμενα 

στοιχεία όλων των έργων της προκύπτει ότι  για ορισμένα εξ αυτών, των οποίων φορείς 

είναι εταιρείες ειδικού σκοπού, διασφαλίζουν οι ίδιες με δικά τους κεφάλαια -ήδη 

εισφερθέντα σε αυτές- τη συμμετοχή τους στη χρηματοδότησή τους και επομένως τα ποσά 

που αντιστοιχούν στα κεφάλαια αυτά δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό κόστος. Προς 

επίρρωση δε του ισχυρισμού της αυτού χαρακτηριστικά αναφέρει  «  ……Αντιθέτως αν η 

ίδια συμμετοχή έχει ήδη διατεθεί για συγκεκριμένο έργο (π.χ. με εισφορά σε εταιρεία 

ειδικού σκοπού που συστήθηκε ειδικά για να το αναπτύξει και κατασκευάσει), τότε το 

σχετικό ποσό δεν λαμβάνεται υπόψη καθώς οι χρηματοδοτικές ανάγκες του συγκεκριμένου 

έργου δεν επηρεάζουν τη συνολική ικανότητα του αιτούντος ή των μετόχων του να 

υλοποιήσει τα υπόλοιπα έργα, αδειοδοτημένα και υπό εξέταση για αδειοδότηση». 

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία υποστηρίζει ότι κατά τον Κανονισμό «η οικονομική επάρκεια 

κρίνεται με βάση τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών και όχι με τις 

ομιλικές στην περίπτωση που οποιαδήποτε από τις εταιρείες αυτές έχει υποχρέωση για 

ενοποίηση με θυγατρικές του» και ότι υπήρξε πλάνη περί την εκτίμηση της οικονομικής 

επάρκειας του μετόχου της «ΑΒΑΞ ΑΕ» δεδομένου ότι κατά μέσο όρο κατά τις τρεις 

τελευταίες οικονομικές χρήσεις η οικονομική της δυνατότητα ανέρχεται σε ποσό άνω των 

300 εκατ. σε εταιρικό επίπεδο και σε 118,11 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου. Ότι σε κάθε 

περίπτωση, τα διαθέσιμα κεφάλαια σε επίπεδο Ομίλου υπερβαίνουν κατά μέσο όρο το 

κόστος ίδιας συμμετοχής στο συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο (112,42  εκ. και όχι 123,28 

εκ). Και ότι η πλάνη αυτή οφείλεται στο ότι κατά την αξιολόγηση ελήφθη υπόψη όχι η 

ατομική οικονομική κατάσταση της ΑΒΑΞ ΑΕ αλλά αυτή του Ομίλου ΑΒΑΞ, όπως 

προκύπτει από τους ενοποιημένους ισολογισμούς. 
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Επίσης, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι για την αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων της 

μετόχου της έπρεπε να ληφθούν υπόψη από τη ΡΑΕ, πέραν των ανωτέρω, οι συμμετοχές 

της σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 252,6 εκατ. για το 2019, σε 262,2 

για το 2018 και σε 246,8 εκατ. για το 2017. 

 

3. Επί των λόγων αναθεώρησης 

Επί των ισχυρισμών που προβάλλονται με την υπό κρίση αίτηση αναθεώρησης 

σημειώνονται τα εξής: 

Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η νομιμότητα της διοικητικής πράξης κρίνεται 

βάσει των κανόνων δικαίου, οι οποίοι ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσής της. Περαιτέρω, 

σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας το περιεχόμενο του κανόνα δικαίου που θεσπίζεται 

με τη διοικητική απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνο με τον κανόνα δικαίου που επιτρέπει ή 

επιβάλλει την έκδοσή της. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το τεκμήριο νομιμότητας, μία πράξη 

είναι σε ισχύ και εφαρμόζεται εφόσον δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί με τελεσίδικη 

απόφαση δικαστικής Αρχής.   

Λαμβάνοντας δε υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4685/2020, η 

προκείμενη Αίτηση αξιολογείται σύμφωνα με το ν. 3468/2006 και τον «Κανονισμό Αδειών 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» που εκδόθηκε βάσει της 

νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 5 αυτού, κατά το έτος 2011.  

Σχετικά με τον ισχυρισμό της αιτούσας περί της εσφαλμένης εκτίμησης του πραγματικού 

κόστους του συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου και του υποδειχθέντος τρόπου 

χρηματοδότησής του, σημειώνεται ότι πράγματι, σύμφωνα με το Μέρος 6 «Συνολικό 

Επιχειρηματικό Σχέδιο» του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού Αδειών, η Αιτούσα  

προσκόμισε -ως  όφειλε- συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο και αναγράφεται ότι 

τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 123.281.861€.  

Όμως, με τον πρώτο προβαλλόμενο λόγο της παρούσης αιτήσεως, ισχυρίζεται ότι το 

πραγματικό μέγεθος των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων είναι μικρότερο και ανέρχεται σε 

112.420.000 €. Συγκεκριμένα, επικαλείται ότι οι εταιρείες «Volterra Λυκοβούνι ΑΕ» και 

«Ηλιοφάνεια ΑΕ» είναι εταιρείες ειδικού σκοπού και διασφαλίζουν οι ίδιες με δικά τους 



11 

 

κεφάλαια -ήδη εισφερθέντα στις ως άνω εταιρείες-   τη συμμετοχή τους στη χρηματοδότηση 

των έργων των οποίων είναι φορείς, με αποτέλεσμα τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια στην 

πραγματικότητα να ανέρχονται στο ποσό των 112.420.000€, αφαιρουμένων δηλαδή των 

κεφαλαίων των ως άνω δύο (2) εταιρειών από το συνολικό κόστος του Έργου.  

Ωστόσο, ο ανωτέρω ισχυρισμός δεν ευσταθεί, πρώτον διότι, από το συνολικό 

επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο και προσκόμισε η ίδια η Αιτούσα, προκύπτει ότι τα 

ανωτέρω έργα επιβαρύνουν την μέτοχο «ΑΒΑΞ ΑΕ»  και συνεπώς τον Όμιλο και δεύτερον 

γιατί η ΡΑΕ έλαβε υπόψη της το κόστος του συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου (ήτοι 

123.281.861 Ε), όπως αυτό παρουσιάστηκε από την Αιτούσα.   

Ειδικότερα, στις προσκομιζόμενες και δημοσιευμένες στο ΓΕΜΗ χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των ετών 2018 και 2019 της Αιτούσας εταιρείας «VOLTERRA», αναφέρεται 

ότι: «Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις θυγατρικές 

εταιρείες VOLTERRA K-R AE, VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ Α.Ε, ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. και 

VOLTERRA L-S», όπως επίσης ότι «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΑΒΑΞ 

Α.Ε. με έδρα στην Ελλάδα με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης καθότι η ΑΒΑΞ Α.Ε. κατέχει 

το 100% των μετοχών της.». Εκ των ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι τα έργα επιβαρύνουν 

την μέτοχο «ΑΒΑΞ ΑΕ» και συνεπώς τον Όμιλο.  

Επιπλέον η Αιτούσα, πέραν αυτού (του επιχειρηματικού σχεδίου όπως το παρουσίασε), δεν 

προσκόμισε κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει τον ανώτερο ισχυρισμό, ότι δηλαδή οι 

εταιρείες «Volterra Λυκοβούνι ΑΕ» και « Ηλιοφάνεια ΑΕ» διασφαλίζουν οι ίδιες με δικά 

τους κεφάλαια την υλοποίηση των έργων των οποίων είναι φορείς, και ότι αυτά τα 

κεφάλαια δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση. 

Επομένως ουδεμία πλάνη υπήρξε εκ μέρους της Αρχής ως προς την εκτίμησή του.  Σε κάθε 

δε περίπτωση εάν -κατά το ισχυρισμό της- το αληθές κόστος αυτού είναι διαφορετικό  

ουδεμία επιρροή ασκεί εν προκειμένω, δεδομένου ότι η ευθύνη προσκόμισης ορθών και 

τεκμηριωμένων στοιχείων -όπως το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο- βαρύνει τη  Αιτούσα 

και, επομένως, κρίνεται ως απορριπτέος ο σχετικός ισχυρισμός της. 

Περαιτέρω η αναφορά της αιτούσας στις οικονομικές καταστάσεις του μετόχου της 

«ΑΒΑΞ ΑΕ» και ο ισχυρισμός της περί πλάνης κατά την εκτίμηση της οικονομικής 
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επάρκειας αυτού προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ίδια συμμετοχή της στο 

συνολικό επιχειρηματικό της σχέδιο, με τον ισχυρισμό ότι η οικονομική επάρκεια του 

αιτούντος κρίνεται με βάση τις εταιρικές και όχι τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, προβάλλεται επίσης αβάσιμα για τους κάτωθι λόγους:     

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος 7 του Κανονισμού Αδειών «Στοιχεία 

Τεκμηρίωσης της Οικονομικής Δυνατότητας του φορέα», και λαμβάνοντας υπόψη τον 

τρόπο χρηματοδότησης που υπέδειξε η Αιτούσα (ήτοι χρηματοδότηση μέσω 

τραπεζικού δανεισμού και κάλυψη ίδιας συμμετοχής μέσω αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου), προσκομίστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της 100% μετόχου εταιρείας 

της Αιτούσας, δηλαδή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και τον δ.τ. «ΑΒΑΞ Α.Ε.». 

Σημειωτέον ότι η Αιτούσα, σύμφωνα με την αίτηση αλλά και τις δημοσιευμένες στο 

ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις της μετόχου «ΑΒΑΞ ΑΕ», είναι 100% θυγατρική της 

εταιρείας «ΑΒΑΞ Α.Ε.» η οποία είναι και μητρική εταιρεία του αντίστοιχου Ομίλου. 

Εν προκειμένω, η αξιολόγηση εκ μέρους της ΡΑΕ της οικονομικής επάρκειας της 

μετόχου της Αιτούσας πραγματοποιήθηκε με βάση τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις σε επίπεδο Ομίλου και όχι τις εταιρικές. Πράγματι, η Αρχή έχει 

υιοθετήσει την πάγια πρακτική να εξετάζει συνολικά το ανωτέρω κριτήριο σε επίπεδο 

Ομίλου και όχι μεμονωμένα σε επίπεδο εταιρείας στις περιπτώσεις όπου ο αιτών 

αποτελεί μέρος Ομίλου. Η ανωτέρω πρακτική βασίζεται στην πληρέστερη εικόνα που 

προσδίδουν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις εταιρικές σε 

περιπτώσεις Ομίλων, στο πλαίσιο αξιολόγησης της οικονομικής επάρκειας του 

αιτούντος σύμφωνα με το κριτήριο στ΄ του Άρθρου 13 και το Μέρος 7 του Παρ. 1 του 

Κανονισμού. Τούτο διότι η αξιολόγηση αποκλειστικά και μόνο της Αιτούσας χωρίς 

την αξιολόγηση του Ομίλου θα αποστερούσε από την Αρχή τη δυνατότητα να έχει μία 

πλήρη και διαφανή εικόνα των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρείας αλλά και του 

Ομίλου στον οποίο συμμετέχει και δραστηριοποιείται αλλά και θα παραβίαζε το  σκοπό 

του κριτηρίου αξιολόγησης, όπως αυτό θεσπίστηκε με την περίπτωση στ΄ της 
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παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου του Κανονισμού, οδηγώντας σε εσφαλμένες 

αποφάσεις. 

Συνεπώς ο λόγος που επικαλείται η Αιτούσα ότι η οικονομική επάρκεια κρίνεται με 

βάση τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις και όχι με βάση τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις τυγχάνει απορριπτέος.  

Επιπρόσθετα, ως προς τον ισχυρισμό της Αιτούσας περί του ότι δεν ελήφθησαν υπόψη 

από τη ΡΑΕ κατά την αξιολόγηση της αίτησής της οι συμμετοχές της μετόχου της σε 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις, τονίζονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το σημείο (iii), του εδαφίου δ’ της Παραγράφου «ΙΙ Για Νομικά 

Πρόσωπα», του Κεφαλαίου Α «ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» του Μέρους 7 «Στοιχεία 

Τεκμηρίωσης της Οικονομικής Δυνατότητας του φορέα» του Κανονισμού, η Αρχή 

κατά την αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων των αιτούντων, δύναται να λάβει 

υπόψη της συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις της εταιρείας. Το στοιχείο όμως 

αυτό «λαμβάνεται υπόψη μόνο στη περίπτωση που η εταιρεία το επικαλείται ως στοιχείο 

τεμηρίωσης της οικονομικής της επάρκειας». 

Στην προκειμένη περίπτωση, η Αιτούσα ή η μέτοχος αυτής «ΑΒΑΞ ΑΕ» ουδέποτε 

επικαλέστηκαν το στοιχείο αυτό για την απόδειξη της οικονομικής επάρκειας κατά το 

στάδιο της υποβολής της σχετικής αιτήσεώς της αλλά ούτε και όταν της ζητήθηκε η 

επικαιροποίηση των οικονομικών της στοιχείων. Ως εκ τούτου, ο εκ των υστέρων 

προβαλλόμενος ισχυρισμός εκ μέρους της ενδιαφερόμενης εταιρείας με την Αίτηση 

Αναθεώρησης, δεν δύναται να θεραπεύσει αυτήν τη παράλειψη, κρίνεται όψιμος και 

σε καμία περίπτωση δεν εναρμονίζεται με τη διάταξη του Κανονισμού. Επομένως 

απορριπτέος τυγχάνει και ο ανωτέρω λόγος αναθεώρησης. 

Τέλος η Αιτούσα ισχυρίζεται ότι, «σε κάθε περίπτωση σε επίπεδο Ομίλου τα διαθέσιμα 

κεφάλαια υπερβαίνουν κατά μέσο όρο το κόστος ίδιας συμμετοχής στο συνολικό 

επιχειρηματικό σχέδιο.»  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό και ειδικότερα σύμφωνα με το σημείο ΙΙΙ), του σημείου 

δ΄, της Παραγράφου «ΙΙ Για Νομικά Πρόσωπα», της Παραγράφου Α «ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ» του Μέρους 7 «Στοιχεία Τεκμηρίωσης της Οικονομικής Δυνατότητας 
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του φορέα», κατά την αξιολόγηση ως προς την οικονομική επάρκεια, η Αρχή μπορεί 

να λαμβάνει υπόψη της τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ομίλου εταιρειών των τριών 

τελευταίων ετών, με υπολογισμό του μέσου όρου αυτών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

η Αρχή δεν έλαβε υπόψη της τον μέσο όρο των διαθέσιμων κεφαλαίων του Ομίλου 

«ΑΒΑΞ Α.Ε» των ετών 2017, 2018, 2019, αλλά μόνο του έτους 2019, παρά το γεγονός 

ότι τα εν λόγω στοιχεία είχαν υποβληθεί από την Αιτούσα. 

Επομένως βάσιμα προβάλλεται ως λόγος αναθεώρησης η ως άνω πλημμέλεια κατά την 

έκδοση της διοικητικής πράξης, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της οικονομικής 

επάρκειας βάσει μόνον των διαθέσιμων κεφαλαίων κατά το έτος 2019, αντί -κατ’ 

ορθόν- της λήψης υπόψη του μέσου όρου αυτών βάσει των στοιχείων των 3 τελευταίων 

ετών. 

Επειδή, οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί της Αιτούσας είναι αβάσιμοι και αλυσιτελείς 

εκτός από τον ισχυρισμό περί μη χρήσης του μέσου όρου των διαθέσιμων κεφαλαίου 

του Ομίλου, ο οποίος πρέπει να γίνει δεκτός. 

Επειδή, εκ παραδρομής δεν έγινε, κατά το στάδιο της αξιολόγησης της οικονομικής 

επάρκειας της Αιτούσας,  χρήση  του  μέσου  όρου των διαθέσιμων κεφαλαίων του Ομίλου 

για τα έτη 2017, 2018 και 2019  αλλά μόνο αυτών του έτους 2019.   

Επειδή, συνεπώς η υπό κρίση αίτηση αναθεώρησης πρέπει να γίνει δεκτή ως προς τη 

βασιμότητα του ως άνω λόγου και να αναπεμφθεί  η Αίτηση, προκειμένου να αξιολογηθεί 

εκ νέου η οικονομική επάρκεια της Αιτούσας στη βάση των στοιχείων που έχουν εξαρχής 

προσκομισθεί σχετικά με τον μέσο όρο των διαθέσιμων κεφαλαίων του Ομίλου «ΑΒΑΞ 

Α.Ε» κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 

Αδειών 2011 (βλ. το σημείο ΙΙΙ, του σημείου δ΄, της Παραγράφου « ΙΙ Για Νομικά Πρόσωπα», της 

Παραγράφου Α «ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» του Μέρους 7 «Στοιχεία Τεκμηρίωσης της Οικονομικής 

Δυνατότητας του φορέα». 

                                             Για τους παραπάνω λόγους 

Αποφασίζει 
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Την αποδοχή της  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-291229/10-11-2020 Αίτησης Αναθεώρησης της 

εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «VOLTERRA AE»  κατά της με αριθμό 

1242/2020 απόφασης της ΡΑΕ, και την αναπομπή της υπ΄αρ. ειδ.πρ. Γ-04281/09-02-2010      

αίτησης προς νέα αξιολόγηση του κριτηρίου της οικονομικής επάρκειας, κατά το Σκεπτικό 

της Παρούσας Απόφασης, βάσει των στοιχείων του Φακέλου της Αίτησης και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής. 

 

Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 

 

 

                       Αθήνα, 10/06/2021 

                     Ο Πρόεδρος της  ΡΑΕ 

 

 

          Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 


