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Θζμα: Εκταμιεφςεισ Αναμορφϊςεων του ν. 4242/2014 για φωτοβολταϊκά  ζργα  

 
ΑξιότιμεκεΥπουργζ και κε Γενικζ 
 
Με ζκπλθξθ ενθμερωκικαμε πωσ οι υπόλοιποι δικαιοφχοι επιχορθγιςεων από Αναμόρφωςθ 
των Αποφάςεων Ολοκλιρωςθσ τουσ και ζκδοςθ των ςχετικϊν ΦΕΚ ιδθ από πζρυςι δεν 
μποροφν τάχα να προχωρήςουν ςε εκταμίευςη, επειδι ςτο πρακτικό 597, παρ. 7 τθσ ΚΓΕ 
του υπουργείου ςασ αναφζρεται πωσ «δεν θα γίνουν άλλεσ εκταμιεφςεισ ποςών 
επιχορήγηςησ από αναμόρφωςη πριν από την τελική ενημζρωςη τησ ΚΓΕ για τισ ενδεχόμενεσ 
αποκλίςεισ κόςτουσ, που θα αποτελζςουν αντικείμενο εξζταςησ τησ διυπηρεςιακήσ ομάδασ 
εργαςίασ που αναφζρεται ςτο υπ. αριθμ.1 θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ τησ υπ. αριθμ. 597 
ςυνεδρίαςησ τησ».   
 
Σε απλοφςτερα ελλθνικά αυτό ςθμαίνει πωσ θ τελευταία παρτίδα αναμορφϊςεων του ν. 
4242/2014 δεν κα εκταμιεφςει τα υπόλοιπα που βάςει ΦΕΚ δικαιοφται και κα περιμζνει πότε 
οι διυπθρεςιακζσ ομάδεσ εργαςίασ καταλιξουν –αν καταλιξουν- επί των γενικϊν 
κοςτολογίων των φωτοβολταϊκϊν επενδφςεων.  Και όλα αυτά τθ ςτιγμι που θ πλειοψθφία 
των αναμορφϊςεων του ν. 4146 ζχει ιδθ απόπζρυςι εκταμιευκεί, καλοφμενοι ζτςι οι 
επενδυτζσ των ελάχιςτων αναμορφϊςεων του ν. 4242 που αφοροφν Αποφάςεισ 
Ολοκλιρωςθσ ζωσ το 2011 να υποςτοφν αυτοί αςφμμετρθ ταλαιπωρία, άνιςθ μεταχείριςθ 
και βλάβθ εξ’ ονόματοσ όλων των επενδφςεων. 
 
Υπενκυμίηουμε πωσ αναμορφϊςεισ Αποφάςεων Ολοκλιρωςθσ ζγιναν αρχικά βάςθ του αρκ. 
20 του ν. 4146/2013 που αποτζλεςε και τθν ςυντριπτικι πλειοψθφία τουσ και φςτερα 
ακολοφκθςαν αυτζσ του αρκ. 11 του ν. 4242/2014 που δικαίωσ διεφρυνε το πεδίο εφαρμογισ 
του ν. 4146 ςε όλουσ όςουσ είχαν οι απολογιςμοί ΚΟΕ τουσ αυκαίρετα, αναδρομικά και 
οριηόντια περικοπεί βάςει τυποποιθμζνου γενικοφ πίνακα είτε τθσ ΚΓΕ (595) είτε μζςω 
Υπουργικισ, πριν να προβλεφκεί τζτοια τεκμαρτι διαδικαςία αξιολόγθςθσ από τθν 
νομοκεςία, οπότε να τελεί νομίμωσ και όχι αναδρομικά εν γνϊςει των επενδυτϊν. 
 
 
Αξιότιμε κε Υπουργζ και κε Γενικζ 
 
Η ταλαιπωρία των επενδυτϊν που νομίμωσ αναμορφϊκθκαν οι Αποφάςεισ Ολοκλιρωςθσ 
τουσ βάςει του ν. 4242/2014 και των ΚΟΕ τουσ δεν ζχει τζλοσ.  Φαντάηει πλζον μάλιςτα ςαν 
να επικυμοφν κάποια ςκιϊδθ κζντρα αποφάςεων μζςα ςτο Υπουργείο επίτθδεσ τθν 
οικονομικι τουσ βλάβθ αυτι, το οποίο και αποτελεί οδυνθρό πλιγμα για τθν εικόνα και 
αξιοπιςτία του υπουργείου ςασ και των ΦΕΚ που εκδίδει. 
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Σε ςυνζχεια των ανωτζρω παρακαλοφμε κερμά όπωσ επιληφθείτε τησ κατάςταςησ ϊςτε 
άμεςα να εκλείψουν τα προςκόμματα και να προχωρήςουν οι εκταμιεφςεισ των 
Αποφάςεων Αναμόρφωςησ του ν. 4242 και των ςχετικϊν ΦΕΚ εκταμίευςησ που ζχουν 
εκδοθεί από πζρυςι.  Το δικαίωμα τθσ Πολιτείασ να εξετάςει με διυπθρεςιακι ομάδα 
εργαςίασ (που εξ’ όςων γνωρίηουμε χρόνια τϊρα δεν ζχει καν ςυςτακεί και οφτε και 
πρόκειται να ςυςτακεί ςτο άμεςο μζλλον) τα κοςτολόγια των φωτοβολταϊκϊν επενδφςεων 
και που αφορά όλουσ τουσ επενδυτζσ μπορεί να αςκθκεί οποτεδιποτε, ωςτόςο είναι 
απαράδεκτο αυτό να γίνεται επ’ ομθρία μιασ κατθγορίασ και μόνο παραγωγϊν, θ οποία κα 
υφίςταται κατάφορα άνιςθ μεταχείριςθ και βλάβθ χάνοντασ επ’ αόριςτον τθν ςειρά τθσ ςτισ 
εκταμιεφςεισ. 
 
Ευχαριςτϊντασ προκαταβολικά για τθν κετικι ςασ ανταπόκριςθ, παραμζνουμε ςτθν διάκεςθ 
ςασ για οποιαδιποτε περαιτζρω διευκρίνιςθ ι πλθροφορία. 
 
 
 
Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμθςθ, 
 
Στζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ 
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ 


