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ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 93/17-7-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή
κ. Μανιάτη Ιωάννη και διαβιβάστηκε στο ΥΠΕΝ µε το υπ΄ αρ. πρωτ. 687/101665/1-8-2018 έγγραφο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σας γνωρίζουµε ότι:
Η αναφορά, σε δήθεν «απειλές» της ∆ΕΗ για αυξήσεις κατά 40% στην ηλεκτρική ενέργεια που
χρησιµοποιείται για άρδευση, δεν ευσταθεί. Τουναντίον, το ΥΠΕΝ προχώρησε σε θεσµικές πρωτοβουλίες που
µπορούν να µειώσουν σηµαντικά το ενεργειακό κόστος των αγροτών.
Με την υπ’ αρίθµ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067/19.04.2017 (ΦΕΚ Β' 1547) υπουργική απόφαση,
θεσµοθέτησε το πλαίσιο εφαρµογής του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού για συγκεκριµένες
κατηγορίες καταναλωτών, επεκτείνοντας και βελτιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο το θεσµικό
πλαίσιο εφαρµογής του ενεργειακού συµψηφισµού, για φωτοβολταϊκούς σταθµούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει συσταθεί και συγκροτηθεί επιπλέον, στο ΥΠΕΝ, Οµάδας Εργασίας µε
στόχο τη διεύρυνση του Προγράµµατος σε άλλες τεχνολογίες, εκτός των φ/β συστηµάτων, αλλά
και του δικαιώµατος συµµετοχής στον εικονικό ενεργειακό συµψηφισµό και σε Ενεργειακές
Κοινότητες.
Θεσµοθέτησε τις Ενεργειακές Κοινότητες, µία πρωτοβουλία-τοµή, στην κατεύθυνση στήριξης της
αυτοπαραγωγής. Πρόκειται για ένα σηµαντικό εργαλείο που θα επιτρέψει στους πολίτες, τις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τους Ο.Τ.Α., να καλύπτουν τις ενεργειακές τους
ανάγκες µε ίδια µέσα. Κεντρικοί στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προώθηση της
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και καινοτοµίας στον ενεργειακό τοµέα, η αντιµετώπιση
της ενεργειακής φτώχειας, η προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας και της καινοτοµίας, η
παραγωγή, η αποθήκευση, η ιδιοκατανάλωση, διανοµή και προµήθεια ενέργειας καθώς και τη
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο.
Είναι σηµαντικό επίσης να αναφέρουµε ότι το όριο για τον ενεργειακό συµψηφισµό και τον εικονικό
ενεργειακό συµψηφισµό αυξήθηκε στο 1MWp από τα 500kWp, ενώ επιτρέπεται πλέον και η αποθήκευση.
Σας ενηµερώνουµε ακόµη ότι σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ, το πρόγραµµα εκκαθάρισης του Μητρώου των
αγροτών που εφαρµόζει η επιχείρηση την τρέχουσα περίοδο δεν αποτελεί νέο γεγονός. Η συγκεκριµένη
προσπάθεια ξεκίνησε το 2014, όπου όλοι οι φερόµενοι ως δικαιούχοι του αγροτικού τιµολογίου είχαν ενηµερωθεί
µε ατοµικές επιστολές για τα προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά που έπρεπε να προσκοµίσουν.
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Συγκεκριµένα, για την προσκόµιση του ∆ελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων (∆ελτίο Νο1),
είχε δοθεί περιθώριο 18 µηνών.
Στη συνέχεια, µε την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 140424/06.03.2017, η ∆ΕΗ έδωσε επιπλέον
χρονικό περιθώριο 18 µηνών (Μάρτιος-Σεπτέµβριος 2018) και απέστειλε εκ νέου επιστολές στους αγρότες που είτε
δεν ανταποκρίθηκαν στην αρχική πρόσκληση, είτε δεν προσκόµισαν το ∆ελτίο Νο1, υπενθυµίζοντάς τους τα
δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλουν προκειµένου να διατηρήσουν το αγροτικό τιµολόγιο.
Στις 26 Σεπτεµβρίου, µε πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη και
του Αναπληρωτή Υπουργού Σωκράτη Φάµελλου, σε συνεργασία µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων, Σταύρο Αραχωβίτη, παρατάθηκε έως το τέλος Μαΐου του 2019, η προθεσµία υποβολής των
απαιτούµενων δικαιολογητικών για τη διατήρηση του µειωµένου αγροτικού τιµολογίου από τους εκάστοτε
δικαιούχους.
Η παραπάνω παράταση δίνεται µέχρι να αναπτυχθεί η ηλεκτρονική εφαρµογή στην οποία θα
καταχωρηθούν οι ηλεκτροδοτηµένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης µέσω του Ολοκληρωµένου Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), η οποία εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου 2019.
Στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρµογής συνδράµουν ο ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνεισφέροντας µε το αρχείο των ηλεκτροδοτήσεων, καθώς και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος
διαθέτει σε ετοιµότητα πληροφοριακό σύστηµα καταγραφής των απαιτούµενων στοιχείων. Η εφαρµογή αναµένεται
να διευκολύνει συνολικά τη διαδικασία αδειοδότησης χρήσεων ύδατος από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και
ακολούθως την έκδοση του απαιτούµενου ∆ελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών στοιχείων από τις
αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, για θέµατα αγροτικού εξηλεκτρισµού.
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επικαιροποιηµένου αρχείου, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί: α) τόσο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
των δικαιούχων µειωµένου αγροτικού τιµολογίου απέναντι στον Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, β) όσο και για
την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, στο πλαίσιο εφαρµογής των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκανών
Απορροής των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων της χώρας.
Οι δικαιούχοι µειωµένου αγροτικού τιµολογίου συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής των
απαραίτητων στοιχείων στα τοπικά υποκαταστήµατα του Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, αυτοβούλως,
προκειµένου να διεκπεραιώσουν τις εκκρεµότητές τους.
Το συντονισµό των παραπάνω ενεργειών επιµελείται η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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