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ΘΕΜΑ: Επιμερισμός  του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ 

και Υβριδικοί Σταθμοί για τα έτη 2015-2019. 

 

 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με σχετικό μήνυμα της στις 13/11/2020 ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 

2172/Β/07.06.2019) σχετικά με τον Επιμερισμό  του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου 

λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για τα έτη 2015-2019, έχει αναρτήσει στην 

ιστοσελίδα της https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html πίνακα με τους 

αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού,  οι 

οποίοι,  σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται στα συστήματά της,  πληρούν τα κριτήρια του 

άρθρου 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. 

Όπως προβλέπεται στην παραπάνω ΚΥΑ (Άρθρο 4 παρ. 8), στις περιπτώσεις ενεργών 

παροχών οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στο 

Δήμο Χίου, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, αίτηση για έκδοση 

βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ, παρέχοντας παράλληλα 

εξουσιοδότηση στο Δήμο Χίου να αποστείλουν στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τις σχετικές βεβαιώσεις. Οι 

βεβαιώσεις αυτές  θα πρέπει να διαβιβαστούν αμελλητί από το Δήμο στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Η ΔΕΔΔΗΕ θα δέχεται τις ανωτέρω βεβαιώσεις από το Δήμο μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης  epimerismos_telous_ape_2020@deddie.gr, μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2020. Μετά 

την ημερομηνία αυτή,  η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση θα απενεργοποιηθεί. 

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο 

Χίου για έκδοση βεβαίωσης μέχρι και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020. 

 

 

O αν/της Γενικός Διευθυντής  

του Δ. Χίου 

 

Παναγιώτης Πεντάκης 
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