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ΔΑκινα 

Ακινα 27 Ιανουαρίου 2017 

 

Ερϊτθςθ προσ τον Υπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

 

Θζμα: «Άνιςη μεταχείριςη των κατ’επάγγελμα αγροτών-ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών 

ςταθμών». 

Η προϊκθςθ των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (ΑΠΕ) οφείλει να αποτελεί εκνικι 

ενεργειακι προτεραιότθτα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Η αξιοποίθςθ των  ΑΠΕ 

και θ ανάπτυξθ οικονομικά αποδοτικϊν τεχνολογιϊν μπορεί να ςυμβάλλουν κετικά ςτο 

ενεργειακό ιςοηφγιο τθσ χϊρασ μασ ενιςχφοντασ τθν αςφάλεια του ενεργειακοφ τθσ 

εφοδιαςμοφ. Η ενίςχυςθ τθσ ελλθνικισ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ  που ςυνδζεται με 

τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα τα οποία ςυνδράμουν ςτθ διάςπαρτθ παραγωγι ενζργειασ με 

τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων παραγωγισ μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι 

ςθμαντικι κακϊσ εμφανίηει κετικζσ προοπτικζσ τόςο για τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ 

όςο και τθν κάλυψθ τθσ εγχϊριασ ελλθνικισ κακϊσ και ξζνων αγορϊν. 

Ο μονομερισ και υποχρεωτικόσ επανακακοριςμόσ με τον Ν. 4254/2014 των τιμϊν πϊλθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ που είχαν προθγουμζνωσ ςυμφωνιςει οι κατ’επάγγελμα αγρότεσ-

ιδιοκτιτεσ φωτοβολταϊκϊν ςτακμϊν (ΦΣ) ςτο πλαίςιο ςυμβάςεων με τθν ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

οδιγθςε αυτόματα ςτθν μείωςθ των τιμϊν κατά 12 τοισ εκατό με ςυνζπεια το ποςοςτό 

απόδοςθσ των επενδεδυμζνων κεφαλαίων (IRR) να διαφοροποιείται κατά βάςιν ςε βάροσ 

όςων καταςκεφαςαν με υψθλό κόςτοσ τα ζτθ 2011 και 2012. Η ςυγκεκριμζνθ οριηόντια 

μείωςθ επεβλικθ υπό τθ μορφι νομοτεχνικισ βελτίωςθσ χωρίσ να λθφκοφν υπόψθ 

ηθτιματα όπωσ το κόςτοσ καταςκευισ και ο χρόνοσ ςφνδεςθσ των φωτοβολταϊκϊν μονάδων 

λειτουργϊντασ με αυτό τον τρόπο προσ όφελοσ όςων καταςκεφαςαν με μικρότερο κόςτοσ 

το 2013 και εντεφκεν, επιφζροντασ τοιουτοτρόπωσ άνιςθ δυςμερι μεταχείριςθ μεταξφ των 

κατ’επάγγελμα αγροτϊν-ιδιοκτθτϊν. 

Η αφερρεγυότθτα του υπουργείου ζναντι όςων επζνδυςαν εντόσ ενόσ ςυγκεκριμζνου 

κεςμικοφ πλαιςίου το οποίο μετεγενζςτερα άλλαξε με οριηόντια- άνευ παραμετροποίθςθσ- 

μείωςθ τιμϊν ςυμβάλλει ςε ςτρεβλϊςεισ και ςε αποκάρρυνςθ νζων επενδυτικϊν 

πρωτοβουλιϊν που αφοροφν ςτθν καταςκευι ΦΣ.  

Σφμφωνα με  πρόςφατουσ υπολογιςμοφσ τθσ ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που δόκθκαν ςτον Πανελλινιο 

Σφλλογο Αδικθμζνων Αγροτϊν Φωτοβολταϊκϊν (ΠΣΑΑΦ), θ επαναφορά τθσ 

προγενζςτερθσ  αναλογικισ  παραμετροποιθμζνθσ  διάταξθσ  αναμζνεται να επιφζρει όχι 

ηθμία αλλά αντίκετα μικρό όφελοσ ςτον Ειδικό Λογαριαςμό. 

Με βάςθ τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιοσ υπουργόσ: 



- Ποιζσ είναι οι μεςοπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ παρεμβάςεισ του υπουργείου 

για τθν οριςτικι επίλυςθ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν όςοι επζνδυςαν ςε 

ΦΣ κατά τα ζτθ 2011 και 2012; 

- Υπάρχει προγραμματιςμόσ για επαναφορά τθσ παραμετροποίθςθσ των τιμϊν με τα 

ίδια κριτιρια ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ παραγωγϊν ϊςτε να υπάρξει αδιακρίτωσ ςε 

όλουσ ο επιδιωκόμενοσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ; 

- Ποιά είναι θ πρόοδοσ για τθν επανεξζταςθ του κεςμικοφ πλαιςίου των 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ εντόσ των Κατευκυντιριων Γραμμϊν για τισ κρατικζσ 

ενιςχφςεισ ςτουσ τομείσ του Περιβάλλοντοσ και τθσ Ενζργειασ 2014-2020;  

 

 

Ο ερωτϊν βουλευτισ 
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