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  ΕΡΩΤΗΣΗ 

Αθήνα, 12 Ιανουάριου 2021 

 

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  κ. Κώστα Σκρέκα. 

 

Θέμα: Σε κίνδυνο χρεωκοπίας έχουν περιέλθει οι 40.000 μικροί οικογενειακοί επενδυτές 

Φωτοβολταϊκών Στέγης  

Μεγάλη απογοήτευση και αναστάτωση επικρατεί μεταξύ των 40.000 μικρών 

οικογενειακών επενδυτών Φωτοβολταϊκών Στέγης και επηρεάζει την ζωή των μελών των 

οικογενειών τους που αριθμούν πάνω από 100.000 μέλη. Αιτία το οικονομικό αδιέξοδο που 

αντιμετωπίζουν μετά την άνιση μεταχείριση που τους επεφύλαξε πρόσφατα το υπουργείο 

περιβάλλοντος με πρόφαση την εξυγίανση του λογαριασμού των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα με τον 

πρόσφατο νόμο 4759/2020 - ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020 (άρθρο 157) οι νέες  περικοπές έκαναν το 

ποτήρι να ξεχειλίσει. Με βάση τα στοιχεία από μελέτη της του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φωτοβολταϊκών Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ) τα μικρά Φ/Β στέγης μετά τις μειώσεις από το 214 

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). Οι αλλαγές αυτές καθιστούν οικονομικά ασύμφορες για τους ιδιοκτήτες την διατήρησή 

τους όσο και την εγκατάσταση νέων . Με τις ενέργειες αυτές όπως και σε άλλες πολιτικές 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. 

Η πολιτική αυτή φαίνεται να αγνοεί επιδεικτικά τρείς βασικές αρχές για την ανάπτυξη των 

Φωτοβολταϊκών στέγης και δείχνει 

I. Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών στέγης (Φ/Β στέγης) και την 

δυνατότητα που δίνουν εν δυνάμει στα ελληνικά νοικοκυριά αξιοποιώντας την 

ηλιοφάνεια της χώρας να γίνουν εκτός από καταναλωτές και παραγωγοί ηλεκτρικής 

ενέργειας μειώνοντας το κόστος των νοικοκυριών, συμβάλλοντας στην  

περιβαλλοντική κατανάλωση ενέργειας. Ιδιαίτερη αξία έχει αυτό το πλεονέκτημα για 

ορεινές περιοχές όπως η Αρκαδία 

II. Μια κιλοβατώρα (KWh) παραγόμενη από ένα Φ/Β στέγης εκτιμάται ότι έχει 20-30% 

μεγαλύτερη αξία από μια KWh παραγόμενη από μεγάλη επιχειρηματική ΑΠΕ (λόγω 

http://www.hellenicparliament.gr/el/
                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

3165

Ημερομ. Κατάθεσης:

12/1/2021



 
 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 
Ε’ Αντιπρόεδρος 

Βουλευτής Αρκαδίας - Κίνημα Αλλαγής 

 

 
Μέγαρο Βουλής, 100 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 3818561, 210 3708155, Φαξ: 210 3707880 
Νεομάρτυρος Δημητρίου 1, 22 100 Τρίπολη, Τηλ: 2710 235650, Φαξ: 2710 235651 

press.odysseas@gmail.com    /    site: www.odysseaskonstantinopoulos.gr 
 

μικρότερων ενεργών απωλειών ισχύος στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, λόγω 

λιγότερων σε αριθμό καταστάσεων συμφόρησης ισχύος στις γραμμές μεταφοράς και 

διανομής, λόγω μικρότερων απαιτήσεων για εγκατάσταση δικτύων, λόγω μη αλλαγής 

χαρακτήρα δασικών και γεωργικών εκτάσεων, λόγω ενίσχυσης των μικρών 

νοικοκυριών με την επανακυκλοφορία-ανακύκλωση του χρήματος στην τοπική 

οικονομία μεταξύ άλλων).   

III. Το εύλογο χρονικό διάστημα απόσβεσης της αξίας της επένδυσης και της παραγωγής 

μικρού εισοδήματος ως πλεόνασμα μεταξύ κατανάλωσης και παραγωγής στα  μικρά 

νοικοκυριά και το οποίο θα πρέπει να είναι μικρότερο των αντίστοιχων μεγάλων 

επενδύσεων και όχι μεγαλύτερο και ασύμφορο όπως τα έκανε σήμερα η κυβέρνηση  

Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός  

1. Με ποιο τρόπο θα διορθωθεί η απαξίωση των Φωτοβολταϊκών Στέγης και η οικονομική 

επιβάρυνση των επενδυτών που καθιστά τις φιλο-περιβαλλοντικές αυτές επενδύσεις 

πρακτικά αδύνατες και ασύμφορες; 

2. Με ποιο τρόπο θα 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, 

 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 
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