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Eρώτηση προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Ανάπτυξης και
Επενδύσεων αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών υπέβαλλε ο βουλευτής της ΝΔ’
Α’Πειραιά, Κώστας Κατσαφάδος.
Ο βουλευτής έλαβε σοβαρά υπόψη τις
διαμαρτυρίες των κατοίκων του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων ότι δεν ενημερώνονται για την
αξιοποίηση και κατάληξη των ανταποδοτικών τελών από τα Αιολικά Πάρκα, που
λειτουργούν εντός διοικητικών ορίων,όπου είναι εγκατεστημένοι σταθμοί Α.Π.Ε των
τοπικών Κοινοτήτων Γαλατά και Δρυόπης, Τροιζηνίας, του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων.

Ακολουθεί η πλήρης Ερώτηση:

Προς
1) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2)Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
3)Υπουργείο Εσωτερικών

Θέμα: «Ανταποδοτικά τέλη από Αιολικά Πάρκα που λειτουργούν εντός των
διοικητικών ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένοι σταθμοί Α.Π.Ε. των τοπικών
Κοινοτήτων Γαλατά και Δρυόπης, Τροιζηνίας του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων της
Π.Ε Νήσων Νομού Αττικής ».

Χωρίς απάντηση εξακολουθούν και μένουν τα ερωτήματα για την τύχη των ανταποδοτικών
τελών από Αιολικά Πάρκα που λειτουργούν εντός διοικητικών ορίων, που είναι
εγκατεστημένοι σταθμοί Α.Π.Ε των τοπικών Κοινοτήτων Γαλατά και Δρυόπης, Τροιζηνίας,
του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων. Στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Δρυόπης
λειτουργούν 27 Αιολικά Πάρκα (Ανεμογεννήτριες Α.Π.Ε.). Στην Τοπική Κοινότητα Δρυόπης
περιλαμβάνονται τρείς Οικισμοί: ο Οικισμός Ευαγγελισμού (πρώην Σκαπέτι), ο οικισμός της
Καλλονής και ο οικισμός Δρυόπης. Οι κάτοικοι των χωριών, των οικισμών αυτών της
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Τοπικής Κοινότητας Δρυόπης, αναρωτιούνται εάν τα συγκεκριμένα Αιολικά πάρκα
καταβάλλουν το προβλεπόμενο ποσό στο Λειτουργό της Ηλεκτρικής Αγοράς Ενέργειας Α.Ε.
(ΛΑΓΗΕ) και γιατί (σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί) ο ΛΑΓΗΕ δεν τα καταβάλλει στους
κατοίκους της Σύμφωνα με το άρ. 25 του ν.3468/2006 όπως ισχύει: «Α3. Τα ποσά που
αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την παράγραφο Α.1 παρακρατούνται από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ
και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και
αποδίδονται ως ακολούθως. Το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται κατά ποσοστό 80% στον Ο.Τ.Α.
πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί
Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από την εδαφική
περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το
Δίκτυο. Οι δικαιούχοι ΟΤΑ οφείλουν να υποβάλλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε
επόμενου έτους, έως 31.03 κάθε έτους, των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος
ΑΠΕ (δράσεις που αναλήφθηκαν ανά τοπική κοινότητα, περιγραφή του φυσικού
αντικειμένου, στάδιο υλοποίησης, οικονομικά στοιχεία, χρονική πρόοδος του έργου καθώς
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια).
Οι οικείοι Ο.Τ.Α υποχρεούνται να υποβάλλουν στον υπουργό Ανάπτυξης και τον Γενικό
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ,εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους,
έκθεση με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό
τέλος.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Τα συγκεκριμένα Αιολικά Πάρκα καταβάλλουν τα προβλεπόμενα ανταποδοτικά τέλη ,
που είναι 3% επί της παραγόμενης Ενέργειας, εκ των οποίων 1,7% αποκλειστικά για έργα
τοπικής ανάπτυξης, από το οποίο το 80% αποδίδεται στις Τοπικές κοινότητες στα όρια των
οποίων είναι εγκατεστημένες οι ΑΠΕ,σύμφωνα με την παράγραφο Α.1. του άρθρου 25 του
Ν.3468/2006;

2. Εάν ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) έχει καταβάλλει μέσω του
Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, τα ποσά στις Τοπικές Κοινότητες ποια είναι η κατάληξη των
χρημάτων που μέχρι τώρα έχουν εισπραχθεί;

3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, « ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ασκεί έλεγχο νομιμότητας για την αξιοποίηση από τα δικαιούχα δημοτικά τα
ποσά που προέρχονται από το ειδικό τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου
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και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετική έκθεση, κάθε έτος. (άρθρο 25 παρ. Α7 του
Ν.3468 / 06, όπως αναμορφώθηκε με το άρθρο 5 του άρθρου 7 του Ν.3851 / 2010). Αυτός ο «
έλεγχος νομιμότητας» έχει γίνει από το 2010 έως το έτος 2018 ;

4. Ο εκτελών χρέη Ελεγκτή νομιμότητας των πράξεων Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης
Διοίκηση Αττικής , τη χρονική περίοδο 2008-2018, ενέκρινε αναμορφωμένους
προϋπολογισμούς του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, οι οποίοι περιελάμβαναν ως έσοδα
ποσά από Ανταποδοτικά Τέλη Α.Π.Ε. που κατευθύνονταν σε άλλους Κωδικούς Ανάληψης
Εξόδων, οι οποίοι δεν είχαν ουδεμία σχέση με τον σκοπό του ανταποδοτικού τέλους Α.Π.Ε;

Κώστας Κατσαφάδος
Βουλευτής ΝΔ Ά Πειραιώς & Νήσων
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