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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

___________________________ 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης- ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 

01/02/2021 

Η ΝΔ εμποδίζει την ανάπτυξη ΑΠΕ στην πράξη 

«Όλοι οι παραγωγοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι, γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει στα λόγια και όχι στην πράξη όχι τις ΑΠΕ 
αλλά, αντιθέτως τους βάζει «χαράτσια». Η ΝΔ έβαλε χαράτσι στους παραγωγούς ΑΠΕ το 2020, 

όπως είχε κάνει και το 2014. Οι ισχυρισμοί σας ότι το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) της ΝΔ προωθεί την απανθρακοποίηση της χώρας είναι απολύτως 
ψευδείς, αφού προωθεί την «αεριοποίηση» της ηλεκτροπαραγωγής, την αντικατάσταση δηλαδή 
των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ με μονάδες ιδιωτών ορυκτού φυσικού αερίου, κάτι που 
αποτυπώνεται και στο μεγάλο μερίδιο που διατηρεί το φυσικό αέριο στο δικό σας ΕΣΕΚ. Βάζετε 
ακόμη συνεχόμενα εμπόδια στην ανάπτυξη πλουραλισμού στην παραγωγή ΑΠΕ, στα μικρά έργα, 
στις Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ), από τις οποίες φροντίσατε να αφαιρέσετε τα προνόμια 
σύνδεσης, να παγώσετε τη χρηματοδότηση που είχε διασφαλίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να 
τις εντάξετε πλέον στους διαγωνισμούς».  

«Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε τα μικρά και μεσαία έργα, οι ΕΚΟΙΝ, η αυτοπαραγωγή και τα 
φωτοβολταϊκά στέγης να κατέχουν το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της Ελλάδας από ΑΠΕ, σε πλήρη 

αντίθεση με τη δική σας πολιτική που προωθεί τη συγκέντρωση προς όφελος λίγων», δήλωσε ο 
Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διάρκεια 
συζήτησης επίκαιρης ερώτησης για τις ασφυκτικές προθεσμίες για τη χορήγηση όρων σύνδεσης 
και την υπογραφή συμβάσεων που έθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εννιά 
περίπου χιλιάδες (9.000) μικρά έργα ΑΠΕ και στις Ενεργειακές Κοινότητες. 

Πρόκειται, όπως σημείωσε, για ερώτηση που υποβλήθηκε στις 17.12.2020, λίγες μέρες μετά την 
ψήφιση του νέου χωροταξικού νομοσχεδίου της ΝΔ και λίγες μέρες πριν από την λήξη των πρώτων 
ασφυκτικών προθεσμιών που έθεσε η κυβέρνηση για τα μικρά έργα ΑΠΕ και τις ενεργειακές 
κοινότητες, η οποία και δεν απαντήθηκε. «Αφού λοιπόν η ΝΔ σε όλους τους τόνους έδωσε το 
μήνυμα στην αγορά (και στις μεγάλες ΑΠΕ και στους μικροεπενδυτές) ότι θα έχουν «καθαρό 
ορίζοντα» μπροστά τους, δημιουργώντας προσδοκίες και υπερθέρμανση στην αγορά, για να μην 
πω ότι ο κύριος Χατζηδάκης ακολούθησε μια τακτική «μπάτε σκύλοι αλέστε», μετά θυμήθηκε τα 

θέματα του ηλεκτρικού χώρου, των δικτύων και των τιμών ξαφνικά, πολύ απλά γιατί είδε το 
μπάχαλο που δημιούργησε και έριξε το βάρος στους άλλους, για ακόμα μια φορά».  

«Εν μέσω πανδημίας, επέλεξε να θέσει ως καταληκτική προθεσμία την 31η Δεκεμβρίου 2020 για 
την ολοκλήρωση αιτήσεων χορήγησης όρων σύνδεσης για μικρά φωτοβολταϊκά (ισχύς <500 kW), 
συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων έργων Ενεργειακών Κοινοτήτων, με τις δημόσιες 
υπηρεσίες να υπολειτουργούν. Απαίτησε δηλαδή εκκρεμείς φάκελοι μικρομεσαίων επενδύσεων 
να ολοκληρωθούν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες από τη 
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δημοσίευση του νόμου, εν μέσω σχεδόν ολικής απαγόρευσης δραστηριοτήτων (lockdown)», είπε 

χαρακτηριστικά. 

Ο Σ.Φάμελλος ρώτησε στη συνέχεια τον Υπουργό ΠΕΝ τι προτίθεται να κάνει με τις αιτήσεις που 
δεν έχουν καταστεί πλήρεις, βάσει της προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2020, όπως και με τις 
νέες αιτήσεις όπου η συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικές διαδικασίες θα είναι υποχρεωτική. «Δεν 
έχουμε καμία ενημέρωση, ούτε σε σχέση με την ισχύ των έργων που θα συμμετέχουν στο μέλλον, 
ούτε γνωρίζουμε πότε αυτές θα ξεκινήσουν, ούτε εάν το Υπουργείο είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο, 
παρότι έχει υποβληθεί αίτημα προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα και το 
χρονοδιάγραμμα για τη «φιλική προς το χρήστη πλατφόρμας» για αυτή τη νέα κατηγορία 
διαγωνισμών δεν έχει ανακοινωθεί». 

Στα παραπάνω, ο Υπουργός ΠΕΝ δήλωσε ότι η παράταση δεν έχει κάποιο νόημα, καθώς λόγω του 
περιορισμένου ηλεκτρικού χώρου ήδη το 60 έως 70% των αιτήσεων απορρίπτεται από τον ΔΕΔΔΗΕ 

και αντίστοιχα το 99% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν το Δεκέμβριο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του 
ΔΕΔΔΗΕ, θα λάβουν αδυναμία σύνδεσης, ενώ, για το θέμα των ανταγωνιστικών διαδικασιών, 
ανέφερε αόριστα ότι το Υπουργείο είναι σε επικοινωνία με τους θεσμικούς εκπροσώπους των 
μικρών φωτοβολταϊκών.  

Υπογράμμισε επιπλέον το «επιτελικό μπάχαλο» και την προχειρότητα του ΥΠΕΝ αφού, στις 
18.01.2021, δόθηκαν στις Ενεργειακές κοινότητες μόλις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για να 
υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά και να τροποποιήσουν τη σύνθεσή τους, ενώ ακολούθησε 
νέα τροποποίηση της διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΝ σχετικά με τις διατάξεις για τις ΕΚΟΙΝ με 
αποτέλεσμα να παραταθεί για άλλες πέντε μέρες η προθεσμία. 

Ο Σ. Φάμελλος έκλεισε με ένα ερώτημα για τα φωτοβολταϊκά στέγης που υφίστανται, όπως 
δήλωσε, αθέμιτο ανταγωνισμό το 2020, καθώς η τιμή αναφοράς για τα φωτοβολταϊκά στέγης και 
δη για τα οικιακά, ορίστηκε στα 8,7 λεπτά/kWh για όριο ισχύος 6 kW. «Έχουν υποστεί επιπλέον 

δύο φορές, το 2014 και τώρα, χαράτσι από κυβερνήσεις της ΝΔ. Και εάν συγκριθούν οι τιμές 
αναφοράς και τα κόστη εγκατάστασης για φωτοβολταϊκά στέγης και μικρά αγροτικά 
φωτοβολταϊκά η διαφορά είναι δυσανάλογη. Πρέπει να εξετάσετε ξανά το αυθαίρετο όριο των 6 
KW και να εξετάσετε και άλλες ελαφρύνσεις για τα φωτοβολταϊκά στέγης. Κάτι πρέπει να κάνετε 
και για αυτό κύριε Σκρέκα γιατί αφορά επενδύσεις των νοικοκυριών που «δεν βγαίνουν» πλέον».  
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