Συνολικοί Προϋπολογισμοί Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ και Νέα Σχέδια Χορηγιών
Για ενημέρωση Μελών ΣΕΑΠΕΚ
Με το παρόν μήνυμα, ο ΣΕΑΠΕΚ ενημέρωσε πρόσφατα τα μέλη του για τα αποτελέσματα της
συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τουρισμού, που αφορούσε στους συνολικούς προϋπολογισμούς του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ &
ΕΞΕ. Παρόλο που στα έγγραφα της συνεδρίασης δε δόθηκαν οι προϋπολογισμοί για τα νέα
Σχέδια Χορηγιών, αυτοί παρουσιάστηκαν εν όποιων της Επιτροπής και μπορείτε να τους δείτε
και εσείς εδώ.
Τα κύρια αποτελέσματα της συζήτησης είναι τα πιο κάτω:
·

Συνολικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για το 2020:
€50.418.019
Εκ των οποίων:
o

€49.316.609 για δεσμεύσεις και νέες επιχορηγήσεις:
75% για ανανεώσιμες πηγές ηλεκτροπαραγωγής
1,4% για ανανεώσιμες πηγές μη ηλεκτροπαραγωγής
23,6% για εξοικονόμηση ενέργειας

·

o

€800.167 για αντισταθμιστικά οφέλη προς τις γειτνιάζουσες με μεγάλα αιολικά πάρκα
και μονάδες βιομάζας.

o

€301.233 για λειτουργικές και άλλες δαπάνες

o

€10 πρόνοια για Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες σε περίπτωση που απαιτηθεί
για κάλυψη του κόστους στατιστικής μεταβίβασης προς επίτευξη του στόχου ΑΠΕ
στις μεταφορές.

Έσοδα ταμείου ΑΠΕ για το 2020: €20.387.514. Σημειώνεται ότι καταργείται,
δυστυχώς, η κρατική χορηγία ύψους 4,8 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο
δημοπράτησης ρύπων.
Εκ των οποίων:

·

·

o

€19.587.317 από την επιβολή του σταθερού Τέλους Κατανάλωσης επί της
καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

o

€30 πρόνοια για άλλα έσοδα από επενδύσεις του Ταμείου.

Αναφέρθηκε ότι θα γίνει επαναπροκήρυξη των υφιστάμενων σχεδίων Παροχής
Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, δηλ.
αντικατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων, θερμομόνωση οροφής και εγκατάσταση ΦΒ.
Επιπρόσθετα θα γίνει προκήρυξη 4 νέων σχεδίων εντός του 2020:
1. Χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ/ΕΞΕ για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε
κτίρια του ευρύτερου δημόσιου τομέα (€6.000.000)

2. Ενίσχυση σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία θα υλοποιούνται από
Υπόχρεα Μέρη (διανομείς ενέργειας) (€4.500.000)
3. Χρηματοδότηση έργων Εθν. Στρατ. Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους
(€360.000)
4. Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: Ε-Charging (€200.000)
·

Σε επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας (μάλλον στις
26/11/2019) θα συζητηθεί το προσχέδιο κανονισμού για το νέο προτεινόμενο τρόπο
υπολογισμού του Τέλους Κατανάλωσης ΑΠΕ, καθώς και το αν θα συνεχίσει να επιβάλλεται
το Τέλος Κατανάλωσης και στην ιδιοκαταναλισκόμενη ενέργεια που προέρχεται από ΑΠΕ.
Οι βουλευτές ζήτησαν να υποβληθεί σε σχετική τροποποίηση για κατάργηση αυτού.

·

Τη νέα χρονιά (2020) και αφού εγκριθεί ο νέος τρόπος υπολογισμού του, το
Τέλος Κατανάλωσης αναμένεται να μειωθεί από 1 €σεντ σε 0,4 €σεντ.
Η ΟΕΒ στην παρέμβαση της αναφέρθηκε στην απουσία μέτρων επιχορήγησης για τον
εμπορικό και βιομηχανικό τομέα. Η απάντηση της Υπ. Ενέργειας ήταν ότι ο εμπορικός και
βιομηχανικός τομέας θα επωφεληθεί από τη μείωση του τέλους ΑΠΕ.

Εκ μέρους του ΣΕΑΠΕΚ,
Νεοπτόλεμος Κουτσοκούμνης
Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη - ΟΕΒ

