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ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 350/2021 

Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-291696/18.11.2020 αίτησης αναθεώρησης 

της εταιρείας με την επωνυμία «LVK SOLAR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «LVK SOLAR Ε.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 

1378/2020 απόφασης της ΡΑΕ 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 22.04.2021 και 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. 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 179 Α΄/22.08.2011), όπως ισχύει. 

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. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 

45/09.03.1999), όπως ισχύει. 

4. 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»). 

5. 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.  
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6. Την υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06767/11.06.2018 (Ι-240670/11.06.2018) 

αίτηση της εταιρείας «LVK SOLAR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ε.Ε.» με δ.τ. «LVK SOLAR E.E.», εφεξής «η Αιτούσα», για τη χορήγηση 

άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 

4,5144 MW στη θέση «ΡΑΧΗ-ΚΑΡΑΒΙ» της Δημοτικής Ενότητας 

Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

7. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-80979/12.02.2020, Ο-81574/24.03.2020 και Ο-

83376/27.07.2020 επιστολές συμπληρωματικών στοιχείων που ζήτησε η Αρχή.  

8.  Τα υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-276902/14.02.2020, Ι-277321/21.02.2020, Ι-

279599/01.04.2020 και Ι-286721/06.08.2020 έγγραφα για την παροχή 

συμπληρωματικών στοιχείων στην ανωτέρω αίτηση.  

9. Την υπ’ αριθ. 1378/2020 απόφαση της ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε 

η υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06767/11.06.2018 αίτηση της εταιρείας «LVK 

SOLAR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε.».  

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-291696/18.11.2020 Αίτηση Αναθεώρησης της 

εταιρείας «LVK SOLAR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε.». 

 

Σκέφτηκε ως εξής  

1. Γενικό Μέρος  

(α) Σύντομο Ιστορικό  

Η Εταιρεία με την επωνυμία «LVK SOLAR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε.» και τον δ.τ. «LVK SOLAR E.E.» υπέβαλε στην Αρχή την υπ’ 

αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06767/11.06.2018 αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4.514,40 kWp στη θέση 

«ΡΑΧΗ-ΚΑΡΑΒΙ» της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.  

Σε συνέχεια της ανωτέρω αίτησης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1378/2020 απόφαση της ΡΑΕ 

με την οποία η Αρχή απέρριψε την ως άνω αίτηση της «LVΚ SOLAR 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε.». Συγκεκριμένα, η αίτηση κρίθηκε 

ελλιπής και συνεπώς καθίστατο αδύνατη η ολοκλήρωση της αξιολόγησής της. Από  το 
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σύνολο των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου της αίτησης, όπως επίσης και από 

τα μετέπειτα προσκομιζόμενα συμπληρωματικά στοιχεία μέσω επιστολών, τα οποία 

αξιολογήθηκαν βάσει των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, του 

Κανονισμού Αδειών και του Οδηγού Αξιολόγησης διαπιστώθηκε ότι η αίτηση δεν 

πληροί το κριτήριο της περίπτωσης στ’, της παραγράφου 2, του Άρθρου 13 του 

Κανονισμού Αδειών, η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα υλοποίησης του έργου 

βάσει της οικονομικής επάρκειας του αιτούντος. 

Κατά της υπ’ αριθ. 1378/2020 απορριπτικής απόφασης της ΡΑΕ ασκήθηκε η υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΡΑΕ Ι-291696/18.11.2020 αίτηση αναθεώρησης, η οποία θέτει το ζήτημα ορθής 

εφαρμογής από την Αρχή των διατάξεων που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών.  

 

(β) Νομικό πλαίσιο  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει: «1. Ή 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)…, β)…, 

γ)…, δ)…, ε)…, στ)…, ζ) της δυνατότητας του αιτούντος ή των μετόχων ή των 

εταίρων του να υλοποιήσει το έργο με βάση την επιστημονική και τεχνική επάρκεια 

του και της δυνατότητας εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ίδια 

κεφάλαια ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου ή κεφάλαια επιχειρηματικών 

συμμετοχών ή συνδυασμό αυτών […..] 

2. […] Η ΡΑΕ εξετάζει αν πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 1 και 

αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη άδειας παραγωγής μέσα σε δύο (2) μήνες από την 

υποβολή της αίτησης, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από την συμπλήρωσή του. 

Ο φάκελος θεωρείται πλήρης, αν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του δεν 

ζητηθούν εγγράφως από τον αιτούντα συμπληρωματικά στοιχεία. […]. Κατά της 

απόφασης αυτής χωρεί αίτηση αναθεώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 

και 33 του ν.4001/2011». 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του 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 
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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 του 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 του ν. 3468/2006, εκδόθηκε το 

2011, ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισμού Αδειών: «1. Δικαίωμα υποβολής 

αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που: α) έχουν 

συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας ή 

σε τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαίωμα απορρέει από διμερή συμφωνία που η χώρα 

έχει συνάψει με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή β) έχουν συστήσει νομίμως 

υποκατάστημα στην Ελλάδα. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού 

Αδειών: «1. Η αίτηση που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα 
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και στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα 1. Αν η αίτηση δεν συνοδεύεται από 

στοιχεία, η έλλειψη των οποίων, κρίνεται ότι καθιστά αδύνατη την έναρξη της 

αξιολόγησής της με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 13, απορρίπτεται. 

2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου 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.».  

Επιπλέον, η ως άνω διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 εξειδικεύτηκε με 

την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού Αδειών, η οποία 

ορίζει ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη μεταξύ 

άλλων: «…. στ) Τη δυνατότητα του αιτούντος να υλοποιήσει το έργο με βάση την 

οικονομική, επιστημονική και τεχνική επάρκειά 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». 

Σύμφωνα δε με το Παράρτημα 1, στο Μέρος 7, της Περίπτωσης ΙΙ «Για Νομικά 

Πρόσωπα» της Παρ. Α «ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» του Κανονισμού Αδειών: «α) Για εταιρεία 

με τουλάχιστον τρείς (3) πλήρεις εταιρικές χρήσεις, δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 

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

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

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4001/2011 προβλέπεται ότι: «2. Κατά 

των ατομικών εκτελεστών πράξεων της ΡΑΕ χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης. 

Η προηγούμενη άσκηση της αίτησης αναθεώρησης έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς 

προσφυγής και είναι αναγκαία προϋπόθεση για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος 

του άρθρου 33 του παρόντος νόμου.».   

 

2. Αίτηση Αναθεώρησης  

(α) Παραδεκτό  

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011: «Κατά των ατομικών 

εκτελεστών πράξεων της ΡΑΕ χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης..». 

Η προσβαλλόμενη απόφαση αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια στις 19.10.2020, 

δεδομένου δε ότι η παρούσα Αίτηση Αναθεώρησης υποβλήθηκε στις 18.11.2020 συνάγεται 

ότι εμπροθέσμως ασκείται εντός των οριζόμενων προθεσμιών, ήτοι των 30 ημερών 

σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του ν. 4001/2011.  

 

(β) Προβαλλόμενοι λόγοι αναθεώρησης   

Η Εταιρεία με την ως άνω Αίτησή της επιδιώκει την ακύρωση της υπ’ αριθ. 1378/2020 

απόφασης της ΡΑΕ με την οποία απορρίφθηκε η υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-

06767/11.06.2018 αίτησή της για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, προβάλλοντας τον ακόλουθο λόγο αναθεώρησης:  

Η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι ενώ η ίδια απέδειξε με κάθε δυνατό τρόπο την οικονομική 

της επάρκεια να υλοποιήσει το επίμαχο έργο, η Αρχή έκρινε ότι τα στοιχεία που 

προσκομίσθηκαν για την απόδειξη και τεκμηρίωση της ικανότητας της εταίρου της να 

μετέχει στην αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου δεν ήταν σύμφωνα με το 

Παράρτημα 1, Μέρος 7, της Περίπτωσης ΙΙ «Για Νομικά Πρόσωπα» της Παρ. Α «ΙΔΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ» του Κανονισμού Αδειών. Η κρίση αυτή -κατά την Αιτούσα- έρχεται σε 

αντίθεση με τα διαλαμβανόμενα στα προσκομιζόμενα εκ μέρους της έγγραφα και για 

το λόγο αυτό ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης. Μάλιστα, όπως η 

ίδια υποστηρίζει, η αίτησή της πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Αδειών 

σχετικά με την οικονομική επάρκεια του αιτούντος (περ. στ’, της παραγράφου 2, του 

άρθρου 13 του Κανονισμού Αδειών), δεδομένης της ικανότητας της ετερόρρυθμης 

εταίρου της «LVC INVESTMENTS LTD» να συμμετέχει στη σκοπούμενη αύξηση του 

εταιρικού της κεφαλαίου.  

Πιο αναλυτικά, η Αιτούσα, η οποία αποτελεί και τον φορέα του έργου, προκειμένου να 

τεκμηριώσει την οικονομική της δυνατότητα να υλοποιήσει το υπό εξέταση έργο, 

ανέφερε βάσει των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών του φακέλου ότι το συνολικό 

τεκμαρτό κόστος της επένδυσης θα καλυπτόταν κατά 30% (912.900 €) μέσω ιδίων 

κεφαλαίων και κατά 70% (2.205.000 €) μέσω τραπεζικού δανεισμού. Συγκεκριμένα δε 

για το ποσό της ίδιας συμμετοχής, αυτό θα καλυπτόταν μέσω αύξησης εταιρικού 

κεφαλαίου, με κεφάλαια μάλιστα που επρόκειτο να εισφέρει η ετερόρρυθμη εταίρος 

της Αιτούσας «LVC INVESTMENTS LTD». Η εν λόγω κάλυψη της αύξησης του 

εταιρικού κεφαλαίου από την «LVC INVESTMENTS LTD» θα πραγματοποιούταν 

μέσω δανειακής σύμβασης μεταξύ της ανωτέρω εταιρείας ως Δανειζόμενης και της 

εταιρείας «Solitaire Holdings SA» ως Δανείστριας. Η εν λόγω δανειακή σύμβαση 

προσκομίσθηκε ενώπιον της Αρχής προκειμένου η Αιτούσα να πιστοποιήσει την 

ικανότητα της ετερόρρυθμης εταίρου της να μετέχει στην αύξηση. Κατά την ίδια με 

την υλοποίηση της δανειακής σύμβασης αλλά και με την προσκόμιση ενώπιον την 

Αρχής αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού που αποδείκνυε ότι το εν λόγω ποσό 

βρισκόταν ήδη στο λογαριασμό της ετερόρρυθμης εταίρου της, πιστοποιεί την 

ικανότητα της τελευταίας να μετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου της Αιτούσας. Εκτός 

από τις ανωτέρω ενέργειες όμως, με την από 6.8.2020 επιστολή της υπέβαλε ενώπιον 

της Αρχής α) την από 30.7.2020 Απόφαση του ΔΣ της «LVC INVESTMENTS LTD» 

με την οποία το ΔΣ της αποφάσιζε την έγκριση της αιτούμενης επένδυσης και τη 

δέσμευση των χρημάτων που αντιστοιχούν στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γι’ 

αυτό ακριβώς το σκοπό, β) και τις οικονομικές καταστάσεις της ετερόρρυθμης εταίρου 

της για την οικονομική χρήση 1/1 – 31/12/2018, καθώς η τελευταία ήταν νεοσύστατη 

και δεν είχε συμπληρώσει τρεις (3) εταιρικές χρήσεις. Κατά την Αιτούσα ήταν πλέον 

απολύτως ξεκάθαρο ότι από την πλευρά της είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
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ενέργειες, προκειμένου να αποδείξει την οικονομική της δυνατότητα να υλοποιήσει 

την επένδυση, ικανοποιώντας πλήρως το κριτήριο του Κανονισμού Αδειών, όπως αυτό 

περιγράφεται στο Παράρτημα 1, στο Μέρος 7, της Παρ. Α «Ίδια Κεφάλαια», της 

Περίπτωσης ΙΙ «Για Νομικά Πρόσωπα», παρ. (γ) του Κανονισμού Αδειών αναφορικά 

με την ικανότητα του εταίρου να μετέχει στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αυτής.  

Εν συνεχεία διατείνεται ότι δια των προσκομιζόμενων ενώπιον της Αρχής εγγράφων 

του τρίτου φορέα-δανειστή εν προκειμένω της εξωχώριας εταιρείας «Solitaire 

Holdings SA» και συγκεκριμένα δια των προσκομιζόμενων βεβαιώσεων υπόλοιπων 

τραπεζικών λογαριασμών από Ευρωπαϊκό Πιστωτικό Ίδρυμα, αποδεικνύεται η 

οικονομική επάρκεια της δανείστριας εταιρείας. Μάλιστα, η μη προσκόμιση των 

αιτούμενων από μέρος της ΡΑΕ (με την από 12.02.2020 επιστολή της) 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ετών 2016, 2017 και 2018 για την εν λόγω 

εταιρεία για την απόδειξη της οικονομικής της επάρκειας οφειλόταν στην έλλειψη 

υποχρέωσης σύνταξης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων από τη σχετική 

νομοθεσία που διέπει το κράτος της έδρας της δανείστριας εταιρείας «Solitaire 

Holdings SA». Αιτιάται δε, ότι η ΡΑΕ συνεχίζοντας να απαιτεί από την Αιτούσα την 

προσκόμιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της «Solitaire Holdings SA» ως 

απόδειξη της οικονομικής της ευρωστίας (με την από 24.03.2020 επιστολή της), παρ’ 

ότι η ίδια είχε αποστείλει ήδη αντίγραφα υπόλοιπων τραπεζικών λογαριασμών της 

εξωχώριας εταιρείας, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ενώ παράλληλα είχε εξηγήσει 

και τον λόγο της αδυναμίας προσκόμισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

παραβαίνει την αρχή της χρηστής διοίκησης «ως μια από τις θεμελιώδεις αρχές του 

σύγχρονου Κράτους Δικαίου.  

Προς επίρρωση δε του ισχυρισμού της περί παραβίασης της αρχής της χρηστής 

διοίκησης από την πλευρά της ΡΑΕ αναφέρει ότι, ενώ υπήρχαν εναλλακτικοί τρόποι 

θεραπείας της επίμαχης έλλειψης χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εξωχώριας 

εταιρείας, όπως προκύπτει από την από 27.07.2020 επιστολή της Αρχής προς την 

Αιτούσα, κατονομάζοντας μια σειρά εγγράφων τα οποία έπρεπε να προσκομισθούν 

ενώπιον της Αρχής, αυτά δεν ζητήθηκαν εξ’ αρχής. Ως προς το θέμα δε των 

νομιμοποιητικών εγγράφων που αποδεικνύουν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου 

της Αιτούσας, η ίδια αναφέρει ότι «η ΡΑΕ εμφανίζεται να ″αμφιταλαντεύεται″ ανάμεσα 

στα δύο διαφορετικά κριτήρια που προβλέπονται στο στοιχείο (γ) του Παραρτήματος Ι, 

Μέρος 7, Παρ. Α «Ίδια Κεφάλαια», Παρ. ΙΙ «Για Νομικά Πρόσωπα»». 
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Τέλος, ισχυρίζεται ότι δυνάμει όλων των υποβληθέντων συμπληρωματικών στοιχείων 

εξάντλησε κάθε δυνατότητα που της παρείχε ο Κανονισμός Αδειών, προκειμένου να 

αποδείξει την οικονομική της επάρκεια για την υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης και 

μάλιστα αυτό το έκανε με περισσότερους του ενός τρόπους ήτοι: α) απέδειξε την 

οικονομική δυνατότητα της εξωχώριας εταιρείας «Solitaire Holdings SA» να 

χρηματοδοτήσει την ετερόρρυθμη εταίρο της αιτούσας «LVK INVESTMENTS LTD» 

προσκομίζοντας υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών αυτής σε ευρωπαϊκά τραπεζικά 

ιδρύματα, β) προέβη σε εκταμίευση του ανωτέρω ποσού, το οποίο βρισκόταν πλέον 

στο λογαριασμό της ετερόρρυθμης εταίρου προσκομίζοντας και όλα τα έγγραφα που 

αποδείκνυαν τη δυνατότητά της να μετέχει στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της 

αιτούσας (αντίγραφα e-banking της «LVK INVESTMENTS LTD», δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις της «LVK INVESTMENTS LTD» για το έτος 2018 

δεδομένου ότι η εταιρεία δεν είχε συμπληρώσει 3 εταιρικές χρήσεις και την από 

30/07/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ετερόρρυθμου εταίρου της με 

την οποία αποφάσιζε την έγκριση της αιτούμενης επένδυσης και τη δέσμευση του 

ποσού των 912.900 € που αντιστοιχεί στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της «LVΚ 

SOLAR E.E.»   

   

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 μιας 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.  

Ως αναντίρρητα προκύπτει, η συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας 

παραγωγής διαπιστώνεται κατά την έκδοση της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ, η οποία 

εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του κείμενου πλαισίου, ήτοι της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 

του ν. 3468/2006, όπως ισχύει και του ισχύοντος Κανονισμού Αδειών. Εν προκειμένω, η 
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με αριθμό 1378/2020 απόφαση της ΡΑΕ εκδόθηκε σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο κείμενο 

πλαίσιο, ήτοι τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 (στ.) του Κανονισμού Αδειών, η οποία 

προβλέπει το κριτήριο της οικονομικής  επάρκειας του αιτούντος και την πλήρωσή του ως 

προϋπόθεση για τη αποδοχή της αίτησης, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του  ιδίου άρθρου 

που αναφέρεται στην απόρριψη των αιτημάτων, εάν έστω και ένα εκ των αναφερόμενων 

κριτηρίων του άρθρου 13 δεν πληρείται. 

Συνεπώς, ευχερώς προκύπτει ότι η ανωτέρω προσβαλλόμενη Απόφαση της ΡΑΕ εκδόθηκε 

κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του κείμενου πλαισίου.  

Σχετικά με τον ισχυρισμό της Αιτούσας περί απόδειξης της οικονομικής επάρκειας της 

εταίρου της «LVK INVESTMENTS LTD» να μετέχει στην αύξηση του εταιρικού της 

κεφαλαίου, σημειώνεται ότι ουδόλως αποδείχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης του 

φακέλου της (σε αρχικό και μεταγενέστερο στάδιο μέσω συμπληρωματικών 

εγγράφων).  Ειδικότερα, η Αρχή κατά την αξιολόγηση της αίτησης διαπίστωσε ότι η 

ετερόρρυθμη εταίρος της, προκειμένου να μετέχει στην αύξηση του εταιρικού 

κεφαλαίου της Αιτούσας με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (της Αιτούσας) 

για τη χρηματοδότηση του έργου, θα προέβαινε σε δανεισμό από την εξωχώρια 

εταιρεία «Solitaire Holdings SA».  Για το λόγο αυτό ζήτησε με την από 12.2.2020 

επιστολή της μεταξύ άλλων τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των ετών 

2016, 2017 και 2018 της εταιρείας «Solitaire Holdings SA» σύμφωνα με τις επιταγές 

του Κανονισμού Αδειών, όπως επίσης και πλήρη σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων της 

ως άνω εταιρείας από τα οποία θα προέκυπτε η φερεγγυότητά της. Πλην όμως, η 

Αιτούσα ουδέποτε προσκόμισε τις αιτούμενες οικονομικές καταστάσεις με το 

αιτιολογικό ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το κράτος της έδρας της εταιρείας 

δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. Αντί 

αυτών, προσκόμισε υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της εξωχώριας εταιρείας από 

Ευρωπαϊκό Πιστωτικό Ίδρυμα, τα οποία όμως δεν γίνονται δεκτά για την αξιολόγηση 

Νομικών Προσώπων σύμφωνα με το Παράρτημα 1, στο Μέρος 7, της Περίπτωσης ΙΙ 

«Για Νομικά Πρόσωπα» της Παρ. Α «ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» του Κανονισμού Αδειών. 

Να επισημανθεί ότι τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών/αντίγραφα e-banking 

αποτελούν στοιχείο τεκμηρίωσης της οικονομικής δυνατότητας ΜΟΝΟ φυσικών 

προσώπων, όπως ορίζει το Παράρτημα 1, στο Μέρος 7, της Περίπτωσης Ι «Για Φυσικά 

Πρόσωπα» της Παρ. Α «ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» του Κανονισμού Αδειών.   
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Δεδομένης της ως άνω έλλειψης και προκειμένου η ΡΑΕ να συνεχίσει την αξιολόγηση 

της εν λόγω αίτησης επανήλθε με δεύτερη επιστολή στις 24.3.2020 αιτούμενη εκ νέου 

την προσκόμιση στοιχείων, τα οποία να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών και 

να αποδεικνύουν την οικονομική ευρωστία της χρηματοδότριας εταιρείας. Η Αιτούσα 

απάντησε στην ανωτέρω επιστολή προσκομίζοντας ενώπιον της ΡΑΕ α) την δανειακή 

σύμβαση μεταξύ της «LVK INVESTMENTS LTD» και της «Solitaire Holdings SA», 

β) το από 27.3.2020 αντίγραφο λογαριασμού από το e-banking της εταιρείας «LVK 

INVESTMENTS LTD», από το οποίο προέκυπτε ότι το ποσό του δανείου βρισκόταν 

ήδη στο λογαριασμό της εταίρου της και γ) τις πρώτες και μοναδικές δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2018 της «LVK INVESTMENTS LTD», 

δεδομένου ότι η εταιρεία δεν είχε συμπληρώσει τρεις (3) εταιρικές χρήσεις. Τα 

ανωτέρω έγγραφα προσκομίσθηκαν προκειμένου η Αιτούσα να αποδείξει την 

οικονομική επάρκεια της «LVK INVESTMENTS LTD» να μετέχει στην αύξηση του 

εταιρικού της κεφαλαίου. Ωστόσο, με τα εν λόγω έγγραφα δεν αποδεικνυόταν και πάλι 

η οικονομική δυνατότητα της «LVK INVESTMENTS LTD» να μετέχει στην αύξηση 

του εταιρικού κεφαλαίου της Αιτούσας. Συγκεκριμένα, τα αντίγραφα τραπεζικών 

λογαριασμών δεν γίνονται δεκτά από την Αρχή για την αξιολόγηση της οικονομικής 

ευρωστίας των Νομικών Προσώπων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ενώ παράλληλα η 

προσκόμιση των οικονομικών καταστάσεων μιας μόνο χρήσης της εταιρείας χωρίς 

επιπλέον στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής επάρκειας των μετόχων/εταίρων 

αυτής, δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Αδειών, όπως αυτές 

περιγράφονται στο Παράρτημα 1, στο Μέρος 7, της Παρ. Α «Ίδια Κεφάλαια», της 

Περίπτωσης ΙΙ «Για Νομικά Πρόσωπα», παρ. (β) του Κανονισμού Αδειών.   

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι κανένα από τα συμπληρωματικά έγγραφα που 

προσκομίσθηκαν ενώπιον της Αρχής, δεν αποδείκνυε την οικονομική δυνατότητα της 

«LVK INVESTMENTS LTD» να προβεί στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της 

Αιτούσας εταιρείας «LVK SOLAR E.E.». Συνεπώς, η αίτησή της συνέχιζε να μην είναι 

σύμφωνη με το Παράρτημα 1, στο Μέρος 7, της Παρ. Α «Ίδια Κεφάλαια», της 

Περίπτωσης ΙΙ «Για Νομικά Πρόσωπα» του Κανονισμού Αδειών. Συγκεκριμένα, τόσο 

κατά  τη διάρκεια της αξιολόγησης του φακέλου της αίτησης, όσο και μετά την 

ολοκλήρωση αυτής ουδέποτε διαπιστώθηκε ότι ικανοποιείται το κριτήριο της 

οικονομικής επάρκειας, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 

Αδειών και ειδικότερα στο οικείο Παράρτημα αυτού (Παρ. Α «Ίδια Κεφάλαια», 
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της Περίπτωσης ΙΙ «Για Νομικά Πρόσωπα», του Μέρος 7, του Παραρτήματος 1 

του Κανονισμού Αδειών). Επομένως, ο ισχυρισμός της Αιτούσας περί απόδειξης από 

μέρους της της οικονομικής επάρκειας της εταίρου της να μετέχει στην αύξηση του 

εταιρικού της κεφαλαίου τυγχάνει αναπόδεικτος κι ως εκ τούτου απορριπτέος ως 

αβάσιμος.  

Σχετικά με τον ισχυρισμό της Αιτούσας περί παραβίασης της χρηστής διοίκησης από 

μέρους της Αρχής δέον όπως αναφερθούν τα κάτωθι:  

Η ΡΑΕ εφαρμόζοντας τον Κανονισμό Αδειών ζήτησε τα στοιχεία που προβλέπονται 

από αυτόν με τρόπο σαφή, ορισμένο και τεκμηριωμένο. Μάλιστα η Αιτούσα, ενώ ήταν 

ενήμερη από την αρχή και όφειλε με βάση τον Κανονισμό να προσκομίσει -τα εν λόγω 

στοιχεία- που της ζητήθηκαν, δεν το έπραξε. Αντίθετα, επέμενε στον ισχυρισμό της 

περί αδυναμίας προσκόμισης οικονομικών καταστάσεων της «Solitaire Holdings SA» 

λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης νομοθετικής πρόβλεψης στη χώρα της έδρας της 

εξωχώριας εταιρίας, προσκομίζοντας μόνο αντίγραφα υπολοίπων τραπεζικών 

λογαριασμών από Ευρωπαϊκό Πιστωτικό Ίδρυμα. Αυτό το έπραξε μάλιστα παρότι η 

ίδια γνώριζε ότι αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό για την αξιολόγηση 

Νομικών Προσώπων σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών, όπως έχει ήδη αναφερθεί κι 

εκτενώς αναλυθεί ανωτέρω. Σε κάθε δε περίπτωση, στα πλαίσια της -καλής πίστης- , 

όπως η ίδια διατείνεται ότι λειτουργούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσής 

της με την Αρχή, θα μπορούσε να προσκομίσει αντίστοιχα στοιχεία που προβλέπονται 

από την νομοθεσία της χώρας που εδρεύει η δανείστρια εταιρεία, από τα οποία να 

τεκμηριώνεται η οικονομική ευρωστία της και γενικά η φερεγγυότητά της. Αντίθετα, 

η Αιτούσα επέμενε να γίνει αποδεκτό ένα στοιχείο, το οποίο δεν προβλέπεται στον 

Κανονισμό.  

Σημειώνεται ότι η ΡΑΕ πρότεινε εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας της ανωτέρω 

έλλειψης. Πιο αναλυτικά, η Αρχή, στη βάση της δυνατότητας να αιτείται οποιοδήποτε 

στοιχείο κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει στη περαιτέρω αξιολόγηση του φακέλου της 

αίτησης (άρθρο 5 του Κανονισμού Αδειών), απέστειλε την από 27.7.2020 επιστολή 

στην Αιτούσα ζητώντας εκ νέου στοιχεία για τη φερεγγυότητα της δανείστριας 

εταιρείας, παρότι είχε ήδη υπογραφεί και προσκομισθεί αντίγραφο της δανειακής 

σύμβασης. Τούτο διότι τα ήδη προσκομισθέντα έγγραφα δεν κάλυπταν τις 

προϋποθέσεις του Κανονισμού. Μάλιστα, με την ανωτέρω επιστολή ζήτησε μεταξύ 

άλλων και «όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την αύξηση του 
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μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου της αιτούσας εταιρείας «LVK SOLAR EE» σύμφωνα με 

την Παρ. ΙΙ «Για Νομικά Πρόσωπα», της Παρ. Α «Ίδια Κεφάλαια» του Μέρους 7, του 

Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Αδειών.»».  

Συνεπώς, από τα ανωτέρω αποδεικνύεται αναμφισβήτητα ότι η ΡΑΕ, λειτουργούσα ως 

Χρηστή Διοίκηση, στο πλαίσιο της αναλογικότητας και της επιείκειας, εξάντλησε κάθε 

δυνατότητα και χρονικό περιθώριο κατά την εξέταση της αίτησης της Εταιρείας για τη 

χορήγηση άδειας παραγωγής. Συνεπώς, απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει το αίολο και 

αβάσιμο του εν λόγω ισχυρισμού της Αιτούσας περί παραβίασης της χρηστής 

διοίκησης από μέρους της Αρχής και γι’ αυτόν το λόγο τυγχάνει απορριπτέος.  

Επειδή, σύμφωνα με το Παράρτημα 1, στο Μέρος 7, της Παρ. Α «Ίδια Κεφάλαια», της 

Περίπτωσης ΙΙ «Για Νομικά Πρόσωπα», παρ. (α) του Κανονισμού Αδειών: «α) Για 

εταιρεία με τουλάχιστον τρείς (3) πλήρεις εταιρικές χρήσεις, δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις (ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) των τριών τελευταίων οικονομικών 

χρήσεων ή αν δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων, ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο ή διαχειριστή της επιχείρησης συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες 

εκθέσεις ελεγκτών κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία». 

Επειδή, σύμφωνα με το Παράρτημα 1, στο Μέρος 7, της Παρ. Α «Ίδια Κεφάλαια», της 

Περίπτωσης ΙΙ «Για Νομικά Πρόσωπα», παρ. (β) του Κανονισμού Αδειών: «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».  

Επειδή, σύμφωνα με το Παράρτημα 1, στο Μέρος 7, της Παρ. Α «Ίδια Κεφάλαια», της 

Περίπτωσης ΙΙ «Για Νομικά Πρόσωπα», παρ. (γ) του Κανονισμού Αδειών: « 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.». 

Επειδή, η οικονομική επάρκεια της εταίρου της Αιτούσας να προβεί στην αύξηση του 

εταιρικού της κεφαλαίου αποδεικνύεται από την προσκόμιση των οικονομικών 
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καταστάσεων των 3 τελευταίων ετών της εταίρου εταιρείας, ενώ αν η τελευταία δεν 

έχει συμπληρώσει 3 εταιρικές χρήσεις απαιτείται να προσκομισθούν όσα από τα 

στοιχεία είναι διαθέσιμα καθώς επίσης και στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής 

επάρκειας των μετόχων/εταίρων αυτής (της εταίρου της Αιτούσας) σύμφωνα με 

τον Κανονισμό Αδειών. 

Επειδή, αν οι μέτοχοι/εταίροι της εταίρου εταιρείας ήτοι της «LVK INVESTMENTS 

LTD» είναι νομικά πρόσωπα, στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής τους επάρκειας 

είναι η προσκόμιση των οικονομικών καταστάσεων των 3 τελευταίων ετών, ενώ αν οι 

μέτοχοι/εταίροι είναι φυσικά πρόσωπα απαιτείται η προσκόμιση υπόλοιπων 

τραπεζικών τους λογαριασμών. 

Επειδή, εν προκειμένω η Αιτούσα απέστειλε μεν στην Αρχή τις οικονομικές 

καταστάσεις της εταίρου της για το έτος 2018, καθώς η εταιρεία δεν είχε συμπληρώσει 

τρεις (3) εταιρικές χρήσεις αλλά δεν μπόρεσε να αποδείξει την οικονομική επάρκεια 

των μετόχων/εταίρων της, όπως ορίζει ο Κανονισμός.  

Επειδή, η Αιτούσα δεν προσκόμισε ούτε νομιμοποιητικά έγγραφα που να 

αποδεικνύουν την αύξηση  του εταιρικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, όπως ορίζει η παρ. (γ) του Παραρτήματος Ι, Μέρος 7, Παρ. Α «Ίδια 

Κεφάλαια», Παρ. ΙΙ «Για Νομικά Πρόσωπα» του Κανονισμού Αδειών. 

Επειδή, η Αιτούσα δεν ικανοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης του φακέλου της 

αίτησής της κανένα από τα δύο σκέλη της παρ. (γ) του Παραρτήματος Ι, Μέρος 7, Παρ. 

Α «Ίδια Κεφάλαια», Παρ. ΙΙ «Για Νομικά Πρόσωπα» του Κανονισμού Αδειών.  

Επειδή, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της άσκησης της αδειοδοτικής της αρμοδιότητας, οφείλει 

να ερμηνεύει και να εφαρμόζει το κείμενο πλαίσιο, ήτοι τις διατάξεις του Κανονισμού 

Αδειών, κατά τρόπο που να μην εισάγονται δυσμενείς ή αυθαίρετες διακρίσεις. 

Συγκεκριμένα, η αρχή της νομιμότητας της δράσης της διοίκησης επιβάλλει στη ΡΑΕ 

το καθήκον να μεριμνά για την αξιολόγηση των αιτήσεων στη βάση των σωρευτικώς 

καθοριζόμενων κριτηρίων. Προφανώς δε δεν υφίσταται δικαιολογημένη εμπιστοσύνη 

του διοικούμενου-αιτούμενου σε παρεκκλίσεις από τα δεσμευτικώς οριζόμενα στις 

κείμενες διατάξεις. 

Επειδή, συνεπώς, οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί της Αιτούσας είναι αβάσιμοι και 

αλυσιτελείς. 
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Επειδή, η προσβαλλόμενη Απόφαση της ΡΑΕ με αριθμό 1378/2020 με την οποία 

απορρίφθηκε η αίτηση της εταιρείας «LVK SOLAR E.E.» για τη χορήγηση άδειας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, είναι καθ’ όλα νόμιμη και 

πλήρως αιτιολογημένη.  

                                             Για τους παραπάνω λόγους 

Αποφασίζει 

Την απόρριψη της  υπ’ αριθ.  πρωτ. ΡΑΕ Ι-291696/18-11-2020 Αίτησης Αναθεώρησης 

της εταιρείας με την επωνυμία «LVK SOLAR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ε.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 1378/2020 απόφασης της ΡΑΕ. 

 

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

Η παρούσα δύναται να προσβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 4001/2011, 

ως ισχύει. 

 

 

                Αθήνα, 22/04/2021 

               Ο Πρόεδρος της  ΡΑΕ 

 

 

          Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 

 

 


