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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα
Θέμα: Οικονομικό αδιέξοδο για τους ιδιοκτήτες / επενδυτές Φωτοβολταϊκών Στέγης
Οι μικροί οικογενειακοί ιδιοκτήτες/επενδυτές Φωτοβολταϊκών Στέγης που ανέρχονται περί τους
40.000 σήμερα βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση διότι με τον Νόμο 4759/2020, ΦΕΚ245/Α/912-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα με το άρθρο 157 και τις προβλεπόμενες
νέες περικοπές οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φωτοβολταϊκών Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ) τα μικρά Φωτοβολταϊκά Στέγης μετά τις μειώσεις από το 2014
επιβαρύνονται τώρα και με οριζόντια εισφορά 6%, το ίδιο όπως και τα μεγάλα Επιχειρηματικά
Πάρκα.
Επίσης με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/2020 «Προσθήκη νέων κατηγοριών
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.» μειώνεται σε 6kW η μέγιστη
ισχύς τους αντί για 10kW.
Με τις αλλαγές αυτές καθίσταται οικονομικά ασύμφορη πια για τους ιδιοκτήτες η διατήρησή των
Φωτοβολταϊκών Στέγης πόσο μάλλον η εγκατάσταση νέων. Με τις ρυθμίσεις της αυτές η κυβέρνηση
δείχνει ότι είναι με το μέρος των ολίγων μεγάλων Φωτοβολταϊκών Πάρκων, και όχι με τα
συμφέροντα των πολλών μικρών ιδιοκτητών/επενδυτών Φωτοβολταϊκών Στέγης, στον τομέα της
ενέργειας.
Επειδή οι πάνω από 100.000 Έλληνες που διαβιούν κάτω από ένα Φωτοβολταϊκό Στέγης δεν είναι
μόνο απλώς αριθμοί, και πρέπει να μην κάνει η κυβέρνηση οριζόντιες περικοπές χωρίς να λαμβάνει
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας ΑΠΕ, πόσο μάλλον του «Ειδικού Προγράμματος των
Στεγών».
Επειδή η τεχνολογία των Φωτοβολταϊκών Στέγης όμως πλεονεκτεί και δίνει τη δυνατότητα στα
ελληνικά νοικοκυριά να αξιοποιήσουν την ηλιοφάνεια της χώρας και να γίνουν εκτός από
καταναλωτές και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας.
Επειδή η κιλοβατώρα από ένα Φωτοβολταϊκό στέγης εκτιμάται ότι έχει 20 με 30% μεγαλύτερη αξία
από την κιλοβατώρα που παράγεται από μεγάλη επιχειρηματική ΑΠΕ γιατί έχει μικρότερες ενεργές
απώλειες ισχύος στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, λόγω λιγότερων σε αριθμό καταστάσεων
συμφόρησης ισχύος στις γραμμές μεταφοράς και διανομής, λόγω του ότι έχει μικρότερες απαιτήσεις
για εγκατάσταση δικτύων, λόγω μη αλλαγής χαρακτήρα δασικών και γεωργικών εκτάσεων.

Επειδή αποτελεί ενίσχυση των μικρών νοικοκυριών με την επανακυκλοφορία και ανακύκλωση του
χρήματος στην τοπική οικονομία μεταξύ άλλων.
Επειδή το διάστημα απόσβεσης της αξίας της επένδυσης και της παραγωγής μικρού εισοδήματος ως
πλεόνασμα μεταξύ κατανάλωσης και παραγωγής στα μικρά νοικοκυριά θα πρέπει να είναι
μικρότερο των αντίστοιχων μεγάλων επενδύσεων και όχι μεγαλύτερο και ασύμφορο.
Επειδή πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των Φωτοβολταϊκών Στέγης αφορούν εν δυνάμει, όλους
τους Έλληνες πολίτες διότι όλα τα νοικοκυριά στην ηλιόλουστη Ελλάδα μπορούν εκτός από
καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, εάν
τοποθετούνταν Φωτοβολταϊκά στις στέγες των κτιρίων θα καλύπτονταν το 30% της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Σε συνέχεια των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, ως νέα πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου,προκειμένου
να διασφαλίσετε ότι τώρα αλλά και στο μέλλον δεν θα είναι οικονομικά ασύμφορη η επένδυση των
μικρών ιδιοκτητών/επενδυτών των Φωτοβολταϊκών Στέγης ;
2. Είναι στις προθέσεις σας να επανεξετάσετε και να διορθώσετε τα κακώς κείμενα βοηθώντας και
υποστηρίζοντας τους ιδιοκτήτες/επενδυτές των Φωτοβολταϊκών Στέγης, εξαιρώντας τους από την
περικοπή του 6%, λαμβάνοντας υπόψη τα τόσα θετικά και κοινωνικά αλλά και περιβαλλοντικά
πλεονεκτήματα που συνεπάγονται;
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