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Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Λιακούλη
Ευαγγελία, σας γνωστοποιούµε ότι:
Αναφορικά µε την εφάπαξ έκτακτη εισφορά 6% στους παραγωγούς ΑΠΕ, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα
της µελέτης την οποία έχει αναθέσει η ΡΑΕ «Εκπόνηση µελέτης για την εκτίµηση των κινήσεων (Εισροές/Εκροές) του
Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τα έτη 2020-2021», καθώς και της µελέτης την οποία έχει αναθέσει η ∆ΑΠΕΕΠ
Α.Ε. για την εκτίµηση των µελλοντικών αναγκών του ΕΛΑΠΕ, εξετάστηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
σειρά µέτρων µε στόχο να εξαλειφθεί το έλλειµµα του ΕΛΑΠΕ και να καταστεί ο Λογαριασµός βιώσιµος. Ελήφθησαν
εκείνα τα µέτρα τα οποία θεωρήθηκαν καταλληλότερα. Ειδικότερα, µε την παρ. 1 του άρθρου 157 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ
Α’ 245) επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού – Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), ενώ µε την παρ. 2
του ίδιου άρθρου επιβλήθηκε έκτακτη χρέωση για το έτος 2021 σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου (προµηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας και αυτοπροµηθευόµενο Πελάτη). Τονίζεται ότι η επιβολή του 6% αποτελεί εφάπαξ εισφορά για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού και όχι µόνιµη µείωση της τιµής αποζηµίωσης των έργων ΑΠΕ τα οποία
αφορά καθώς θα εφαρµοστεί το έτος 2021 και θα αφορά στον κύκλο εργασιών του έτους 2020.
Σε κάθε περίπτωση επισηµαίνεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στηρίζει εµπράκτως τα
φωτοβολταικά στέγης, και στο πλαίσιο αυτό επεξεργάζεται νέο σχέδιο ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά µε το Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων
µέχρι 6 kWp που είναι συνδεδεµένα µε παροχή οικιακής χρήσης και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα όχι επιτηδευµατίες. Για
την κατηγορία των σταθµών αυτών έχει οριστεί, µε την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1045), Τιµή Αναφοράς (Τ.Α.) στη βάση της οποίας θα υπολογίζεται η λειτουργική ενίσχυση για την
ενέργεια που παράγεται ίση µε 87 €/MWh. Ειδικότερα, το Πρόγραµµα θα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήµατα για
παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο ∆ίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται επί κτιρίων (στο δώµα ή τη στέγη κτιρίου,
συµπεριλαµβανόµενων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις των
άρθρων 16 και 19 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι
στάθµευσης, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου) ή επί εδάφους.
Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, υπολογίζεται ότι από την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος
ισχύος 6 kWp, µε Τ.Α. 87 €/MWh, για οικιακή χρήση, προκύπτει προσεγγιστικά ένα οικονοµικό όφελος της τάξης των 700
- 750€/έτος, ενώ η απόσβεση της επένδυσης λαµβάνει χώρα σε περίπου 8 - 9 έτη, στοιχεία τα οποία θεωρούνται εύλογα

για την υλοποίηση της επένδυσης. Τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε µεµονωµένου έργου, οι κλιµατικές συνθήκες κ.ά.
ενδέχεται να προκαλέσουν διαφοροποιήσεις από τα παραπάνω στοιχεία. Σηµειώνεται ότι για τους υπόλοιπους ιδιώτες οι
οποίοι εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά, όχι στη γη τους, η τιµή είναι 63 ευρώ. Σε ό,τι αφορά στις ενεργειακές κοινότητες και
ατους αγρότες, η τιµή είναι 65 ευρώ ανά MWh. ∆ηλαδή για τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών στέγης υφίσταται
αυξηµένη τιµή σε σχέση µε την τιµή την οποία απολαµβάνουν οι υπόλοιποι παραγωγοί.
Τέλος, σηµειώνεται ότι σε συνεργασία µε τους θεσµικούς εκπροσώπους των ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών στέγης,
εξετάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστήµατα εγκατεστηµένης ισχύος, η οποία να ανέρχεται στα 10
kWp.
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