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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό: Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα
Θέμα: «Οι μικροί οικογενειακοί επενδυτές Φωτοβολταϊκών Στέγης της
Βοιωτίας κινδυνεύουν. Η Κυβέρνηση αδιαφορεί;»
Κύριε Υπουργέ,
Μεταξύ των 40.000 μικρών οικογενειακών επενδυτών Φωτοβολταϊκών Στέγης, πολλοί εξ
αυτών και στον νομό Βοιωτίας, επικρατεί μεγάλη απογοήτευση και αναστάτωση λόγω
του οικονομικού αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν μετά την άνιση μεταχείριση που τους
επεφύλαξε πρόσφατα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με πρόφαση την
εξυγίανση του λογαριασμού των ΑΠΕ.
Συγκεκριμένα με τον πρόσφατο νόμο 4759/2020 - ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020 (άρθρο 157),
τα μικρά Φωτοβολταϊκά Στέγης, μετά τις μειώσεις από το 2014, επιβαρύνονται και με
εισφορά 6%, οριζόντια, το ίδιο, όπως και στα μεγάλα επιχειρηματικά πάρκα.
Παράλληλα, με την (Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/2020 - ΦΕΚ
1045/Β/26-3-2020 Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε.) μειώνεται σε 6kW η μέγιστη ισχύς τους αντί για 10kW (Ειδικό
Πρόγραμμα Στεγών 2009- 2020).
Επειδή οι παραπάνω αλλαγές καθιστούν οικονομικά ασύμφορη για τους ιδιοκτήτες τόσο
τη διατήρηση των Φωτοβολταϊκών Στέγης όσο και την εγκατάσταση νέων.
Επειδή με τέτοιου είδους ενέργειες η Κυβέρνηση δείχνει για μια ακόμη φορά ότι είναι με
το μέρος λίγων και όχι με τα συμφέροντα των πολλών και μικρών και στον τομέα της
ενέργειας,
Επειδή η τεχνολογία των Φωτοβολταϊκών Στέγης πλεονεκτεί και δίνει τη δυνατότητα
στα ελληνικά νοικοκυριά να αξιοποιήσουν την ηλιοφάνεια της χώρας και να γίνουν εκτός
από καταναλωτές και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας το κόστος των
νοικοκυριών και συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική κατανάλωση ενέργειας,
Επειδή το διάστημα απόσβεσης της αξίας της επένδυσης και της παραγωγής μικρού
εισοδήματος ως πλεόνασμα μεταξύ κατανάλωσης και παραγωγής στα μικρά νοικοκυριά
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θα πρέπει να είναι μικρότερο των αντίστοιχων μεγάλων επενδύσεων και όχι μεγαλύτερο
και ασύμφορο,
Επειδή μία κιλοβατώρα (KWh) παραγόμενη από ένα Φ/Β στέγης εκτιμάται ότι έχει 2030% μεγαλύτερη αξία από μια KWh παραγόμενη από μεγάλη επιχειρηματική ΑΠΕ,
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Προτίθεστε να διορθώσετε την απαξίωση των Φωτοβολταϊκών Στέγης και την
οικονομική επιβάρυνση των επενδυτών που καθιστά τις φιλο-περιβαλλοντικές
αυτές επενδύσεις πρακτικά αδύνατες και ασύμφορες, εξαιρώντας τους
ιδιοκτήτες/επενδυτές των Φωτοβολταϊκών Στέγης από την περικοπή του 6%;
2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να ενισχυθεί η
ανάπτυξη των Φωτοβολταϊκών Στέγης με τα τόσα πλεονεκτήματα που
συνεπάγονται και για τους μικρούς οικιακούς καταναλωτές και για το περιβάλλον;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Μουλκιώτης
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