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Κοινή Ανακοίνωση των φορέων  

ΕΛΕΤΑΕΝ, ΕΛΛΕΒΙΟΜ, ΕΛΒΙΟ, ΕΣΗΑΠΕ, ΕΣΜΥΕ, ΕΣΣΗΘ, ΠΑΣΥΦ, ΣΕΒΦΩ, ΣΕΦ, ΣΠΕΦ 

 

Αθήνα, 20 ∆εκεµβρίου 2011 

 

To λεγόµενο «Τέλος ΑΠΕ» επιδοτεί τα ορυκτά καύσιµα 

Οι ΑΠΕ µειώνουν το κόστος του ρεύµατος 

 

Άλλος φταίει, άλλος την πληρώνει. Έτσι θα µπορούσε να περιγράψει κανείς την κατάσταση που 

ισχύει σήµερα σε σχέση µε την ενίσχυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.): Η ανάπτυξη 

των ΑΠΕ συµβάλλει στη µείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Όµως, το όφελος αυτό δεν 

ενσωµατώνεται στο λεγόµενο Τέλος ΑΠΕ, µε αποτέλεσµα την αναγκαία αύξησή του που δεν 

οφείλεται στις ΑΠΕ αλλά στις κρυφές επιδοτήσεις προς τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιµα, που 

περιέχονται σε αυτό!  

Με την  αναπροσαρµογή του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε. που αποφασίστηκε, η συνολική µηνιαία 

επιβάρυνση του µέσου νοικοκυριού αυξάνεται κατά 1,5 ευρώ. Η αναπροσαρµογή αυτή κατέστη 

αναπόφευκτη εξαιτίας του ελλείµµατος ρευστότητας του ∆ΕΣΜΗΕ, που απειλούσε µε κατάρρευση το 

ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας και που πλέον αντιµετωπίζεται µε βιώσιµο τρόπο. Αυτό άλλωστε 

προκύπτει και από την αναλυτική δηµόσια τεκµηρίωση της απόφασης. Όµως, ούτε το έλλειµα αυτό 

ούτε η προκαλούµενη µικρή επιβάρυνση οφείλονται στις Α.Π.Ε. αλλά στις απίθανες στρεβλώσεις του 

σηµερινού συστήµατος και τρόπου υπολογισµού του Τέλους Α.Π.Ε.  

Πιο συγκεκριµένα, είναι πλέον επιστηµονικά τεκµηριωµένο (µελέτες ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΙΟΒΕ, Greenpeace) 

ότι οι Α.Π.Ε. συνεισφέρουν σηµαντικά στην συγκράτηση του κόστους της ηλεκτρικής 

ενέργειας, γεγονός όµως το οποίο δεν αποτυπώνεται στο Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε, όπως υπολογίζεται 

σήµερα. Το Ειδικό Τέλος, ενώ σχεδιάστηκε για να απεικονίζει το πρόσθετο κόστος που υποτίθεται ότι 

προκαλούν οι Α.Π.Ε., υπολογίζεται αφαιρώντας από το συνολικό κόστος των Α.Π.Ε. (Feed in tariffs) 

ένα µέρος µόνο του κόστους της συµβατικής ηλεκτροπαραγωγής (την Οριακή Τιµή Συστήµατος 

ΟΤΣ) και όχι το συνολικό κόστος της που θα υπήρχε χωρίς τις Α.Π.Ε. και το οποίο εξοικονοµείται 

χάρη στις Α.Π.Ε.   

Έτσι, δηµιουργείται η ανάγκη για σηµαντική τεχνητή υπερτίµηση του λεγόµενου Τέλους 

Α.Π.Ε.  

Για κάθε πράσινη µεγαβατώρα από Α.Π.Ε. ο καταναλωτής εξακολουθεί να πληρώνει ως Τέλος Α.Π.Ε. 

σηµαντικά ποσά [1] που στην πραγµατικότητα εξοικονοµούνται χάρη στις Α.Π.Ε.  Τα ποσά αυτά 

καταλήγουν στα ορυκτά καύσιµα. 

Η στρέβλωση είναι τέτοια που «πνίγει» την οικονοµική ωφέλεια από τις Α.Π.Ε. και τις αδικεί 

κατάφωρα.  Η ανωτέρω υπερτίµηση του λεγόµενου Τέλους Α.Π.Ε. είναι ευθεία επιδότηση 

του κόστους ηλεκτροπαραγωγής από ρυπογόνα ορυκτά καύσιµα. Κατά τα προηγούµενα 2 

έτη το σύνολο αυτής της επιδότησης ανήλθε σε 110 – 120 εκατοµµύρια Ευρώ, τα οποία επιβάρυναν 

το έλλειµα του λογαριασµού Α.Π.Ε. του ∆ΕΣΜΗΕ δηµιουργώντας πρόβληµα και στις Α.Π.Ε. και στον  

∆ιαχειριστή. 
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Για αυτό το λόγο οι φορείς του κλάδου των Α.Π.Ε. έχουν υποβάλει εναλλακτικές προτάσεις που 

περιλαµβάνουν ενδεικτικά την αλλαγή του τρόπου υπολογισµού του Τέλους Α.Π.Ε. ώστε να 

εξαλειφθεί η ανάγκη υπερτίµησής του καθώς και την πλήρη ενσωµάτωσή του στο κόστος εµπορίας. 

Μέχρι την υιοθέτηση των προτάσεων αυτών, το λεγόµενο Τέλος Α.Π.Ε. πρέπει να µετονοµαστεί σε 

αυτό που πραγµατικά είναι, όπως ενδεικτικά «Τέλος ορυκτών καυσίµων» ή «Τέλος εξισορρόπησης».  

 

Οι Φορείς (αλφαβητικά) 

1. Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) 

 

 

2. Ελληνική Εταιρεία Βιοµάζας (ΕΛΛΕΒΙΟΜ) 

 

3. Ελληνικός Σύνδεσµος Βιοαέριου (ΕΛΒΙΟ) 

 

4. Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) 

 

 

5. Ελληνικός Σύνδεσµος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) 

 

6. Ελληνικός Σύνδεσµος Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΕΣΣΗΘ) 

 

 

7. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών (ΠΑΣΥΦ) 
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8. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΒ-ΦΩ) 

 

 

9. Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) 

 

 

10. Σύνδεσµος Παραγωγών Ενέργειας µε Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ)  

 

 

 

Σηµείωση 

[1] Η ανάγκη για τεχνητή υπερτίµηση του λεγόµενου Τέλους Α.Π.Ε. προκύπτει για τρεις λόγους: 

1. Οι Α.Π.Ε. εξοικονοµούν σηµαντικά ποσά από πρόσθετες αµοιβές που δίνονται στα ορυκτά 

καύσιµα εκτός της χονδρεµπορικής αγοράς δηλαδή εκτός ΟΤΣ. Τέτοια είναι τα ποσά από τον 

Μηχανισµό ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος και τον Μηχανισµό Μεταβλητού Κόστους. Αυτά τα ποσά δεν 

λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό του Τέλους Α.Π.Ε.. 

2. Οι Α.Π.Ε. οδηγούν σε µείωση την ΟΤΣ, επειδή εκτοπίζουν ακριβές µονάδες ορυκτών καυσίµων 

και εξοικονοµούν χρήµατα από το κόστος εµπορίας. Αν δεν υπήρχαν οι Α.Π.Ε. η τιµή της αγοράς 

θα ήταν σαφώς ακριβότερη. Αυτή η µείωση επίσης δεν λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό 

του Τέλους Α.Π.Ε. 

3. Η ΟΤΣ δεν απεικονίζει το πραγµατικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής της οριακής µονάδας µε 

αποτέλεµα για το υπολογισµό του Τέλους Α.Π.Ε. να λαµβάνεται υπόψη µια τεχνητά µειωµένη 

ΟΤΣ.  

Για κάθε πράσινη µεγαβατώρα από Α.Π.Ε. ο καταναλωτής εξακολουθεί να πληρώνει ως Τέλος Α.Π.Ε. 

τα ανωτέρω ποσά που στην πραγµατικότητα εξοικονοµούνται χάρη στις Α.Π.Ε.  Τα ποσά αυτά 

καταλήγουν στα ορυκτά καύσιµα. 

 


