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ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ (ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΔΤ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ/ 
ΚΑΡΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΦΜ - ΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/
e-mail

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΦΑΞ



ΑΔΕΙΕΣ  Ή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΗΔΗ ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ Ή 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(Συμπληρώνεται μόνο για την περίπτωση επενδυτή ο οποίος έχει ξεκινήσει την αδειοδοτική διαδικασία 
πριν την αίτηση για ένταξη του επενδυτικού του σχεδίου στον 3894/2010)
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ΑΙΤΗΣΗ/ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ - ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ
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ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αίτηση υπαγωγής

Επενδυτικό σχέδιο (όπως αυτό περιγράφεται και 
εξειδικεύεται στην απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. …………..)

Μελέτη Άμεσων & Έμμεσων Επιπτώσεων της Επένδυσης στην 
Ελληνική Οικονομία

Πολεοδομικά και Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του 
ακινήτου καθώς και εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και των προτεινομένων μέτρων αντιμετώπισης 
τους, ανάλογα με το είδος και την φύση της επένδυσης. 
Πιστοποιητικά κατοχής παγίων στοιχείων ή συμβάσεις 
μισθώσεως ή Συνεργασίας με τον κάτοχο του παγίου στοιχείου

Αντίγραφα εγγράφων σχετικά με την αδειοδότηση της 
επένδυσης  Αποδεικτικό Καταβολής Διαχειριστικής  Αμοιβής 
Αξιολόγησης

Νομιμοποιητικά Έγγραφα του φορέα του επενδυτικού σχεδίου

Δήλωση Ανέκκλητης Εντολής και Πληρεξουσιότητας σύμφωνα 
με την παράγραφο 1(δ) του άρθρου 14 του Ν.3894/2010

Πρόσθετα στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηριωμένη 
παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου και των επιπτώσεών του



4 από 6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΔΤ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ/ ΚΑΡΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΔΤ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ/ ΚΑΡΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ
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Αφορά  στην ένταξη του Επενδυτικού Σχεδίου: ...............................

Εντολέας: ......................................

Με την παρούσα ανέκκλητη κατ’ άρθρα 221 επ. του Αστικού Κώδικα εντολή ο/οι κάτωθι υπογράφων/οντες κ.κ. 
……………………κάτοικος/οι ……………….. κάτοχος/οι του υπ΄ αριθμόν ………………………δελτίου ταυτότητας και νόμιμος/οι 
εκπρόσωπος/οι της ………………………………………… (στοιχεία εταιρίας / κοινοπραξίας εφόσον υπάρχει),νομίμως 
εξουσιοδοτημένος/οι προς τούτο που καταθέτει/ουν – υποβάλει/ουν το συνημμένο φάκελο με το επενδυτικό σχέδιο: 
…………………………………….. (ονομασία & επιγραμματική σύνοψη του επενδυτικού σχεδίου) συνολικού ύψους 
………………...Ευρώ,

 

δηλώνοντας ανεπιφύλακτα ότι, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο του παραπάνω επενδυτικού 
σχεδίου που υποβάλουμε  είναι ακριβή και αληθινά, ότι θα συνεργαζόμαστε με «Enterprise Greece - Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», εφόσον κληθούμε προς τούτο, προκειμένου να 
καταθέσουμε συμπληρωματικά στοιχεία ή να συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις και ότι φέρουμε αποκλειστικά το 
βάρος της απόδειξης των στοιχείων και της πληρότητας του φακέλου,

δηλώνοντας ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζοντας, ότι το παραπάνω επενδυτικό σχέδιο είναι δεσμευτικό και δε 
δύναται να μεταβληθούν στοιχεία του φακέλου της επενδυτικής πρότασης μεταγενέστερα (από τη στιγμή που η 
επένδυσή του ενταχθεί στη Διαδικασία Στρατηγικών Έργων) παρά μόνο με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων, μετά από γνώμη της «Enterprise Greece - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»,

δηλώνοντας ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η έναρξη υλοποίησης έργων που περιλαμβάνονται 
στην παραπάνω επενδυτική πρόταση, πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής ή αν έχει αυτό συμβεί, ότι όλες οι 
πράξεις που σχετίζονται με αυτά είναι σύννομες και παρουσιάζονται αναλυτικά στον υποβληθέντα φάκελο,

δηλώνοντας ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει υποβληθεί από την εταιρεία αίτησης αδειοδότησης για την ίδια 
επενδυτική πρόταση ή για έργα που περιλαμβάνονται στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης και σε άλλες 
υπηρεσίες ή φορείς ή αν αυτό έχει συμβεί, ότι παρουσιάζεται το σύνολο των σχετικών ενεργειών και εγγράφων 
στον υποβληθέντα φάκελο,

δηλώνοντας ανεπιφύλακτα, ότι έχουμε παρουσιάσει κάθε στοιχείο σχετικό με την παραπάνω επενδυτική 
πρόταση και δεν έχουμε υποκρύψει ή αλλοιώσει οποιαδήποτε πληροφορία η ενέργεια σχετίζεται με αυτή,

δηλώνοντας ανεπιφύλακτα ότι εγκρίνουμε και αναγνωρίζουμε από τούδε όλες τις πράξεις των πληρεξουσίων 
και εντολοδόχων μας, που ενήργησαν ή θα ενεργήσουν στα πλαίσια των παρεχόμενων διά του παρόντος εντολών, 
ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και

ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ENTERPRISE GREECE - ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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δηλώνοντας ανεπιφύλακτα όλα τα παραπάνω και δεσμευόμενοι, ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
αξιολόγησης και αδειοδότησης, υποχρεούμαστε να συνεργαζόμαστε και να επικοινωνούμε μόνο και 
αποκλειστικά με τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο στελέχη της «Enterprise Greece - Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», εξουσιοδοτούμε διά του παρόντος ρητά, ανεπιφύλακτα και 
ανέκκλητα την «Enterprise Greece - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», της 
παρούσας πληρεξουσιότητας ούσας ανεκκλήτου και ισχύουσας και στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του 
Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι αφορά στο συμφέρον  και του εντολέως και του εντολοδόχου,  ώστε η 
«Enterprise Greece - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»:

i. να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τον έλεγχο ή/και τη διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της 
παραπάνω επενδυτικής πρότασης συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων των νομικών και 
φυσικών προσώπων μετόχων ή νομίμων εκπροσώπων του φορέα της επένδυσης,

ii. να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αξιολόγηση και την υπαγωγή της παραπάνω επενδυτικής 
πρότασης στον νόμο 3894 /2010 «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων».

iii. ώστε επ’ ονόματι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας προχωρήσει στη διενέργεια κάθε πράξης, την οποία 
κρίνει ως αναγκαία για τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών αδειοδοτήσεων (αίτηση, έκδοση, παραλαβή κλπ.) 
των αδειών που απαιτούνται για την υλοποίηση και την λειτουργία της παραπάνω επένδυσης,

iv. για τη ανάρτηση στοιχείων της παραπάνω επένδυσης (με την εξαίρεση τυχών στοιχείων που υποβάλλονται 
εμπιστευτικά στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης) και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί 
καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Enterprise Greece - 
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» η όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ONOMA

1.

2.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΟΛΗ,  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΜΗΝΑΣ , ΕΤΟΣ: .....................................................
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