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«Αξιοποίηση και χρήση ΑΠΕ από τους Έλληνες αγρότες»
Η Ερώτηση 2242/21.12.2017

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Μανιάτης, για τα
θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα εξής:
Όσον αφορά στη δυνατότητα χρηµατοδότησης επενδύσεων, οι οποίες συµβάλλουν στη χρήση
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σηµειώνεται ότι µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»,
υπάρχουν δράσεις, που δύνανται να χρηµατοδοτήσουν επενδύσεις σε ΑΠΕ. Συγκεκριµένα:
 Στο πλαίσιο του υποµέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις», έχει
ήδη προκηρυχθεί και η δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση
ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος». Οι υποψήφιοι δικαιούχοι µπορεί να
είναι φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ή συλλογικά σχήµατα του αγροτικού
συνεταιριστικού δικαίου, όπως οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί
συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(ΚΟΙΝΣΕΠ). Το ποσό της εν λόγω πρόσκλησης ανέρχεται στα 20.842.000€ ∆ηµόσια
∆απάνη και η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης είναι µεταξύ 21/12/2017 και
02/04/2018. Οι επιλέξιµες δαπάνες στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης αφορούν, µεταξύ
των άλλων, στη χρήση των ΑΠΕ σε φωτοβολταϊκά συστήµατα, συνδεδεµένα ή αυτόνοµα,
γεωθερµικές αντλίες θερµότητας, αντλίες θερµότητας για παραγωγή θερµικής ενέργειας,
ανεµογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνδεδεµένες ή αυτόνοµες,
καυστήρες βιοµάζας, περίφραξη και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την
εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
 Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.3 «Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
από επαγγελµατίες αγρότες», του οποίου η υλοποίηση προβλέπεται τόσο µέσω των
τοπικών προγραµµάτων LEADER όσο και οριζόντια στο ΠΑΑ και το οποίο θα
προκηρυχθεί στο επόµενο χρονικό διάστηµα από τις Οµάδες Τοπικές ∆ράσεις,
προβλέπεται, µεταξύ των άλλων, η αγορά εξοπλισµού παραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας
ως τµήµα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
 Στο πλαίσιο της δράσης 4.3.1. «Υποδοµές εγγείων βελτιώσεων», δύναται να ενισχυθεί η
εγκατάσταση ΑΠΕ ενός υφιστάµενου εγγειοβελτιωτικού έργου. Σηµειώνεται, όµως, ότι το
εν λόγω Μέτρο δεν έχει ανοίξει ακόµη για χρηµατοδότηση νέων έργων, ενώ πρώτης
προτεραιότητας θεωρούνται τα έργα που οδηγούν σε εξοικονόµηση νερού. Συνεπώς, η
χρηµατοδότηση µίας υποδοµής ΑΠΕ µέσω του εν λόγω Μέτρου, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µόνο σε συνδυασµό µε τον συνολικό εκσυγχρονισµό της υφιστάµενης
εγγειοβελτιωτικής υποδοµής. Στην περίπτωση αυτή, δικαιούχος είναι το ∆ηµόσιο
(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών,
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού) που είναι και ιδιοκτήτης του αρδευτικού δικτύου, ενώ στον ΟΕΒ
παραχωρείται µόνο η λειτουργία του δικτύου αλλά και όλου του εξοπλισµού (ΑΠΕ,
αντλιοστάσια κ.λπ.).
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-2Εκ των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι, στο πλαίσιο των βασικών επενδυτικών µέτρων του ΠΑΑ
2014-2020, δίνονται άµεσα και έµµεσα ευκαιρίες και δυνατότητες στους Έλληνες αγρότες
για την αξιοποίηση και τη χρήση ΑΠΕ µέσω του ΠΑΑ 2014-2020. Το εγκεκριµένο ΠΑΑ
2014-2020 βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr.
Τέλος, υπενθυµίζεται ότι οι Γ.Ο.Ε.Β. και Τ.Ο.Ε.Β. είναι Ν.Π.Ι.∆., περιγράφονται ως
οργανισµοί συνεταιριστικής µορφής αναγκαστικού χαρακτήρα, είναι αυτοδιοικούµενοι και
διοικούνται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη Γενική τους Συνέλευση, λειτουργώντας βάσει
του καταστατικού τους, σύµφωνα µε το Ν.∆. 3881/1958 ‘περί έργων Εγγείων Βελτιώσεων’,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο δε ρόλος τους παραµένει διαχειριστικός και δεν είναι
άλλος από τη ∆ιοίκηση-Λειτουργία και Συντήρηση του δηµόσιου εγγειοβελτιωτικού έργου για
το οποίο συστήνονται.
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