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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προς όλους τους φορείς επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων 

 

Μετά τη δημοσίευση του Ν. 4254/2014 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 85Α/ 7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες 

διατάξεις» επανακαθορίστηκε η τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας για τους σταθμούς ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου βρίσκονταν σε λειτουργία (κανονική 

ή δοκιμαστική) με κριτήριο τη λήψη ή όχι ενίσχυσης (Με ενίσχυση (ΜΕ) και χωρίς ενίσχυση 

(ΧΕ)).  

Φορείς επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων, που παρότι έχουν υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3299/2004, αλλά 

επιθυμούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του Ν.4254/2014, δύνανται να υποβάλλουν 

αιτήματα ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου τους έως 30-11-2015. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φορείς επένδυσης επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα 

ανάκλησης και έχουν ήδη λάβει επιχορήγηση ή προκαταβολή με τη προσκόμιση εγγυητικής 

επιστολής, υποχρεούνται στην επιστροφή των ήδη ληφθέντων ποσών εντόκως από την 

ημερομηνία εκταμίευσης και μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην οποία 

καθορίζονται σαφώς τα ποσά και ο  τρόπος επιστροφής τους. 

Επίσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φορείς επένδυσης έχουν προβεί σε εκχώρηση της 

επιχορήγησης έναντι λήψης βραχυπρόθεσμου δανεισμού, θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με την 

αίτηση στην Υπηρεσία μας και βεβαίωση άρσης εκχώρησης της επιχορήγησης.  



 
 

Για πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων ανάκλησης, παρακαλείστε 

όπως απευθυνθείτε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (τηλ. 210-3258800-804, email: 

infodesk@mnec.gr)  
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