
 

 

Αθήνα, 14 Φεβροσαρίοσ 2022 
Δπίκαιρη Δρώηηζη 

Προς ηον Υποσργό Περιβάλλονηος και Δνέργειας 

Θέμα: Προζτημαηικό ηο νέο πρόγραμμα οικιακών Φωηοβοληαϊκών 

Σηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2021 ζπδεηήζεθε ζηελ Οινκέιεηα επίθαηξε εξώηεζή κνπ κε ζέκα ηα 

θσηνβνιηατθά ζηηο ζηέγεο. Τόηε ν ππνπξγόο δελ απάληεζε ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα 

δνζνύλ γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ ζηε ζηέγε. Λίγνπο κήλεο αξγόηεξα μεθίλεζαλ νη 

αλαθνηλώζεηο από πιεπξάο ππνπξγείνπ γηα επηθείκελν ‘Δηδηθό Πξόγξακκα Αλάπηπμεο Φ/Β 

Σπζηεκάησλ’. Ωζηόζν ην κόλν πνπ έγηλε ζηελ πξάμε ην 2021 ήηαλ ε θάζεηε πηώζε ζηηο αηηήζεηο πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζηνλ ΓΔΓΓΗΔ γηα κηθξά θσηνβνιηατθά ιόγσ ηεο ζπκπίεζεο ησλ ηηκώλ πώιεζεο ηνπ 

πξάζηλνπ ξεύκαηνο, αύμεζε ηνπ θόζηνπο εμνπιηζκνύ θαη θαηαζθεπήο, αιιά θαη ηνπ πνιύ πςεινύ 

πνζνζηνύ αξλεηηθώλ απαληήζεσλ από ηνλ ΓΔΓΓΗΔ ζηα αηηήκαηα γηα όξνπο ζύλδεζεο.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε κειέηε ηνπ εξεπλεηηθνύ θέληξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Joint Research Center (I. Kougias et al., 2019) πξνθύπηεη όηη ε εθκεηάιιεπζε ηεο επηθάλεηαο νξνθήο 

ησλ θηηξίσλ γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ ζηε ρώξα καο  κπνξεί λα παξάμεη ην 32% 

ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο. Δπηπιένλ, κηα θηινβαηώξα (KWh) παξαγόκελε από έλα Φ/Β 

ζηέγεο εθηηκάηαη όηη έρεη 30% κεγαιύηεξε αμία από κηα KWh παξαγόκελε από κεγάιε 

επηρεηξεκαηηθή ΑΠΔ (Καιηακπάθνο, ΔΜΠ, 2016). 

Γεδομένοσ όηι 

● Τνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην ρηιηάδεο λνηθνθπξηά έιαβαλ ‘ρξηζηνπγελληάηηθν δώξν’ από ηελ 

θπβέξλεζή ζαο ραξάηζη 6% γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 2020 ζηα Φ/Β Σηέγεο (λόκνο Φαηδεδάθε-

Σδνύθνπ 4759/2020 - ΦΔΚ 245/Α/9-12-2020 άξζξν 157) πνπ κεηαθξάδεηαη ζε 150-350 €. 

● Mε ην Νόκν 4254/2014, επί θπβέξλεζεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ηόηε, νη ζπκβάζεηο 

παξαβηάζηεθαλ κε άδηθε θαη ρνληξνθνκκέλε κείσζε ησλ ηηκώλ απνδεκίσζεο θαηά 20-40%. 

● Με ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε Υ.Α.Π.Δ./Φ1/1289/9012/30.04.2013 (ΦΔΚ 1103/2-5-2013) 

κεηώζεθαλ νη ηηκέο απνδεκίσζεο θαηά 50%  

● Υπάξρεη άδηθε κεηαρείξηζε ζε ζύγθξηζε κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ΑΠΔ.  

Δρωηάηαι ο Υποσργός: 

1. Πσο ζα εκπηζηεπηνύλ νη πνιίηεο ηελ θπβέξλεζή ζαο γηα λα επελδύζνπλ πεξίπνπ 7-10 ρηι. επξώ 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε όηαλ δηαρξνληθά βάδεη εκπόδηα θαη θέξεηαη ηηκσξεηηθά ζηνπο ηδηνθηήηεο 

ησλ Φ/Β ζηέγεο; 

2. Θεσξείηε ινγηθό έλα λνηθνθπξηό λα επηβαξύλεηαη κε ην θόζηνο πιηθώλ, εγθαηάζηαζεο, ΦΠΑ, 

θαη ζύλδεζεο πεξίπνπ 7-10 ρηι. € ζήκεξα, γηα λα απνζβέζεη ζε 20 έηε αλ ιάβνπκε ππόςε ηα 

θόζηε γηα αζθάιηζε, ζπληήξεζε, θαη βιάβεο; Γηαηί ζην λέν Δηδηθό Πξόγξακκα ε κέγηζηε ηζρύο 

πεξηνξίδεηαη ζε 6kW αληί γηα 10kW (παξόιν πνπ κε ηελ πξόνδν ηεο ηερλνινγίαο ζα κπνξνύζε 

λα απμεζεί αθόκα θαη ζηα 20 kW) θαη ε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κεηώλεηαη ζε 20-έηε, αληί γηα 

25-εηε πνπ ήηαλ ζην πξνεγνύκελν πξόγξακκα ηνπ 2009; Με πνηα ινγηθή ελώ ηα λνηθνθπξηά 

ζα θαηαλαιώλνπλ ελέξγεηα ζε ηηκή >15 ιεπηώλ/kWh, δεηείηαη λα δηνρεηεύνπλ ηελ 

παξαγόκελε πξάζηλε ελέξγεηά ηνπο κε ηηκή 8,7 ιεπηά/kWh; 

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

Κρίηων Αρζένης 
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