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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Με αφορµή: 

• την εισαγωγή στη Βουλή της επίµαχης νοµοθετικής ρύθµισης (αρ. 197 του ενεργειακού 

νοµοσχεδίου) µε την οποία ορίζεται ότι η ενέργεια που παράγεται από Σταθµούς 

Συµπαραγωγής Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) µε φυσικό αέριο, θα απορροφάται κατά 

προτεραιότητα και θα αµείβεται σε εγγυηµένη τιµή που θα επιβαρύνει το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. 

και  

• τις σχετικές δηµόσιες ανακοινώσεις που έχουν προηγηθεί,  

ανακοινώνονται τα ακόλουθα: 

1. Η ΣΗΘΥΑ είναι µια τεχνολογία που εξοικονοµεί εισαγόµενα ορυκτά καύσιµα και είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων κλιµατικής πολιτικής. Η αυξηµένη διείσδυσή της 

στο ενεργειακό ισοζύγιο είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει µαζικά µε διαφανή τρόπο. 

2. Η επιβάρυνση που θα υποστεί ο καταναλωτής από την εισαγόµενη διάταξη (και µόνο για τα 

πρώτα 150 MW) ξεπερνά τα 50 εκατοµµύρια Ευρώ ετησίως και οφείλεται στην ανάγκη 

αύξησης του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε. ∆ηλαδή, ο Έλληνας καταναλωτής θα υποχρεώνεται να 

πληρώνει ποσά υπό τον παραπλανητικό τίτλο «Τέλος Α.Π.Ε.» τα οποία θα διοχετεύονται υπέρ 

µιας τεχνολογίας ορυκτών καυσίµων.  

3. Με τη σύνδεση της τιµής που θα απολαµβάνουν οι παραγωγοί ΣΗΘΥΑ µε την τιµή φυσικού 

αέριου, την οποία προβλέπει η νοµοθετική διάταξη, δηµιουργείται το παράλογο το Ειδικό 

Τέλος Α.Π.Ε. να αυξάνεται (αντί να µειώνεται) όταν αυξάνονται οι τιµές των ορυκτών 

καυσίµων. 

4. Ακόµα και  εάν υποτεθεί ότι η ευρωπαϊκή νοµοθεσία επιβάλει την κατά προτεραιότητα 

απορρόφηση της ενέργειας από ΣΗΘΥΑ (πράγµα που δεν είναι ακριβές), ο καθορισµός της 

τιµής στην οποία γίνεται αυτή η απορρόφηση αποτελεί επιλογή του κράτους µέλους. Με την 

εισαγόµενη διάταξη η τιµή αυτή ορίζεται σηµαντικά υψηλότερα από την τιµή των ευρέως 

διαδεδοµένων τεχνολογιών Α.Π.Ε. 

5. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία δεν επιβάλλει αλλά απλά δίνει τη δυνατότητα, τα κράτη µέλη να 

υποχρεώσουν το ∆ιαχειριστή Συστήµατος να απορροφά κατά προτεραιότητα την ενέργεια 

από ΣΗΘΥΑ (Οδηγία 2009/72/ΕΚ, αρ. 15, παρ. 3). Η υποχρέωση υφίσταται µόνο για την 

µικρή ΣΗΘΥΑ που συνδέεται στα δίκτυα διανοµής (Οδηγία 2009/72/ΕΚ, αρ. 25, παρ. 4). 
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6. Η εισαγόµενη διάταξη δεν συνάδει µε την απόφαση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 

που έχει γνωµοδοτήσει ότι δεν πρέπει να διακυβεύεται η προτεραιότητα στην απορρόφηση 

της ενέργειας από Α.Π.Ε. έναντι πάντων, συµπεριλαµβανοµένης της ΣΗΘΥΑ. 

Με βάση τα ανωτέρω, αν η Πολιτεία επιλέξει να επιµείνει στην διάταξη αυτή θα πρέπει κατ’ 

ελάχιστον να ορίσει ότι τα σχετικά ποσά δεν θα επιβαρύνουν το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. και ότι η 

ενέργεια από Α.Π.Ε. έχει προτεραιότητα έναντι πάντων συµπεριλαµβανοµένης της ΣΗΘΥΑ. 
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