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ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε.Μ.Π. – ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΡΟΣ 

 

ΟΙ ΑΠΕ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Είναι εσφαλµένη η εντύπωση που έχει δηµιουργηθεί σε πολλούς τον τελευταίο 

καιρό ότι η µεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ θα επιβαρύνει τον καταναλωτή επειδή 

αναγκαστικά θα αυξηθεί υπερβολικά το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ. H εντύπωση αυτή 

οφείλεται στο ξεπερασµένο και προβληµατικό σύστηµα το οποίο έχει 

θεσµοθετηθεί από την Πολιτεία για την αποτίµηση και τον επιµερισµό του 

κόστους των ΑΠΕ. Η αυξανόµενη διείσδυση των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας µειώνει το κόστος προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την 

Ηµερήσια Αγορά και η µείωση αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη µε αποτέλεσµα να 

διογκώνεται αδικαιολόγητα το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, το οποίο επιβαρύνει 

απευθείας τους καταναλωτές.  

Αυτό είναι µεταξύ άλλων το συµπέρασµα της µελέτης που εκπόνησε το 

Εργαστήριο Ενεργειακής Οικονοµίας του ΕΜΠ µε ∆ιευθυντή τον 

Καθηγητή και πρώτο Πρόεδρο της ΡΑΕ κ. Π. Κάπρο για το Ειδικό Τέλος 

ΑΠΕ, και η οποία παρουσιάστηκε σε ενηµερωτική εκδήλωση του ΕΣΗΑΠΕ τη 

∆ευτέρα 18-4-2011. Η µελέτη εκπονήθηκε µε χρήση ειδικού προσοµοιωτή της 

ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και του µοντέλου PRIMES 

(E3MLab-ΕΜΠ), που χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτίµηση των επιπτώσεων των κλιµατικών και 

ενεργειακών πολιτικών της Ένωσης. Το βασικό αυτό συµπέρασµα του ΕΜΠ, 

υποστηρίζεται από ανάλογα αποτελέσµατα ανεξάρτητων µελετών που έχουν 

εκπονηθεί στη ∆ανία, τη Γερµανία και την Ισπανία από τη European Wind 

Energy Association, τη Deloitte κ.α. 

Στη µελέτη τεκµηριώνεται ότι τα τελευταία χρόνια το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ είναι 

υπερτιµηµένο προς όφελος των προµηθευτών και εις βάρος των καταναλωτών 

ηλεκτρικής ενέργειας και θα έπρεπε να είναι σηµαντικά µικρότερο (45%-51%), 

εάν η συνεισφορά των ΑΠΕ υπολογίζονταν σωστά και η ηµερήσια αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούσε χωρίς στρεβλώσεις. Επιπλέον, διαπιστώνεται 

ο προβληµατικός χαρακτήρας του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ ως µεθόδου 

προσδιορισµού και επιµερισµού του κόστους στήριξης των ΑΠΕ στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης έργων ΑΠΕ σε µεγάλη κλίµακα στην Ελλάδα για την επίτευξη των 
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εθνικών στόχων το 2020. Τέλος, επισηµαίνεται ότι η µεγάλη συµµετοχή των 

ΑΠΕ στην Ηµερήσια Αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας επιβάλλει τη ριζική 

αλλαγή των κανόνων της λειτουργίας της. 

Αναλυτικότερα: 

Όπως είναι γνωστό, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιµες 

Πηγές (ΑΠΕ) αµείβεται από τον ∆ΕΣΜΗΕ στις τιµές (feed-in tariffs) που ορίζει ο 

νόµος, δηλαδή µε καθεστώς ανάλογο µε αυτό που ισχύει στις περισσότερες 

χώρες της Ευρώπης. 

Αν δεν υπήρχαν καθόλου ΑΠΕ τότε η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

αυτές, θα παραγόταν εξολοκλήρου από συµβατικούς σταθµούς (λιγνίτης, 

φυσικό αέριο, πετρέλαιο) και οι αντίστοιχοι συµβατικοί παραγωγοί θα 

πληρώνονταν µέσω της Ηµερήσιας Αγοράς τουλάχιστον στο κόστος παραγωγής 

τους. Το κόστος αυτό αποτελείται από: 

1. το µεταβλητό κόστος (που είναι κατά βάση το κόστος καυσίµου και είναι 

τόσο µεγαλύτερο όσο µεγαλύτερη είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

αφού καταναλώνεται περισσότερο καύσιµο), 

2. το σταθερό κόστος λειτουργίας (µισθοδοσία, σταθερό κόστος συντήρησης 

κ.λπ.) το οποίο καταβάλλεται από τον σταθµό παραγωγής ασχέτως του 

ύψους της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, και 

3. το σταθερό κόστος κεφαλαίου, που είναι το κόστος κατασκευής του 

σταθµού ανηγµένο στα έτη λειτουργίας µε κάποιο επιτόκιο (το λεγόµενο 

weighted average cost of capital – wacc). 

Εποµένως, αν κάποιος θέλει να υπολογίσει ποιά άµεση οικονοµική επίπτωση  

έχει στον καταναλωτή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, θα πρέπει 

να συγκρίνει τις εγγυηµένες τιµές των ΑΠΕ µε το πλήρες κόστος παραγωγής της 

ίδιας ενέργειας από το συµβατικό σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής.  

Η µέθοδος του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ προβλέφθηκε στον ελληνικό νόµο που 

ψηφίστηκε πριν από 12 έτη (Ν. 2773/1999), όταν οι ΑΠΕ είχαν ελάχιστο 

µερίδιο στο ισοζύγιο ενέργειας και όταν το σύστηµα φόρτισης θερµικών 

µονάδων βασιζόταν µόνο στο κόστος καυσίµου των µονάδων αυτών. Η µέθοδος 

αυτή συγκρίνει τη µέση εγγυηµένη τιµή των ΑΠΕ µόνο µε το µεταβλητό κόστος 

της θερµικής ηλεκτροπαραγωγής. Το σύστηµα αυτό παρέµεινε σε ισχύ παρά τη 

µεταβολή της οργάνωσης της αγοράς (Ηµερήσια Αγορά όπου οι οικονοµικές 
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προσφορές των µονάδων δύνανται να είναι υψηλότερες από το µεταβλητό 

κόστος) καθώς και την αύξηση της ηλεκτρικής συνεισφοράς των ΑΠΕ. 

Συγκεκριµένα, κατά τα τελευταία έτη, ο τρόπος υπολογισµού του Ειδικού 

Τέλους ΑΠΕ αγνοεί το γεγονός ότι η συνεισφορά των ΑΠΕ µειώνει την Οριακή 

Τιµή Συστήµατος. Όµως για τον υπολογισµό του Τέλους ΑΠΕ λαµβάνεται 

υπόψη η ΟΤΣ µετά τον συνυπολογισµό των ΑΠΕ στο φορτίο του συστήµατος και 

όχι πριν, όπως θα έπρεπε. Έτσι υποεκτιµάται η πραγµατική συνεισφορά των 

ΑΠΕ και η µείωση κόστους που επιφέρουν στην Ηµερήσια Αγορά. Επιπλέον, 

αγνοείται η συνεισφορά των ΑΠΕ στην ισχύ του συστήµατος και στη µείωση του 

µεριδίου του συνολικού κόστους που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των 

απασχολουµένων κεφαλαίων των θερµικών µονάδων. Οι ΑΠΕ µειώνουν το 

µερίδιο αυτό προς όφελος των προµηθευτών ενέργειας ενώ ταυτόχρονα δεν 

λαµβάνουν µέρος στην αµοιβή για τη διαθεσιµότητα ισχύος στην οποία 

συνεισφέρουν µε ένα ποσοστό της εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ (δεν λαµβάνουν 

πίστωση ισχύος – capacity credit, όπως αυτό είναι αποδεκτό στη διεθνή 

πρακτική). Η µελέτη καταδεικνύει επίσης ότι τα τελευταία χρόνια οι µέσες 

Οριακές Τιµές Συστήµατος ήταν συστηµατικά µικρότερες του πλήρους κόστους 

ηλεκτροπαραγωγής, όπως αυτό εκτιµάται µέσω των λογιστικών καταστάσεων της 

∆ΕΗ οι οποίες υποβάλλονται για ρυθµιστικό έλεγχο στη ΡΑΕ.  

Λόγω της συστηµατικής αυτής υποεκτίµησης της συνεισφοράς των ΑΠΕ στην 

Ηµερήσια Αγορά πάντα προκύπτει έλλειµµα για τον ∆ΕΣΜΗΕ και εποµένως 

διογκώνεται αδικαιολόγητα το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, το οποίο καλούνται να 

καλύψουν οι καταναλωτές µέσω του λογαριασµού ρεύµατος απευθείας χωρίς 

επιβάρυνση των προµηθευτών ενέργειας.  

Το απηρχαιωµένο αυτό σύστηµα δεν δηµιουργούσε πρόβληµα µέχρι πριν από 

λίγα χρόνια είτε επειδή ήταν ακριβότερα τα καύσιµα (2007) είτε γιατί η 

διείσδυση των ΑΠΕ παρέµενε µικρή. Ενόψει όµως της αύξησης της διείσδυσης 

των ΑΠΕ, το σύστηµα αυτό αποτυγχάνει και δηµιουργεί σηµαντικές 

στρεβλώσεις, που τελικά αποβαίνουν σε βάρος του καταναλωτή. 

Το πρόβληµα είναι ακόµα µεγαλύτερο αν ληφθεί υπόψη ότι η Οριακή Τιµή 

Συστήµατος (ΟΤΣ) δεν καθορίζεται διαφανώς αλλά διαµορφώνεται τεχνητά σε 

χαµηλά επίπεδα, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται περισσότερο το αναφερόµενο 

έλλειµµα. Όµως, ακόµα και αν υποτεθεί ότι η Οριακή Τιµή του Συστήµατος 

καθορίζεται διαφανώς, και πάλι το ισχύον σύστηµα του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 

δηµιουργεί µεγάλες στρεβλώσεις, ακριβώς επειδή δεν συγκρίνει την εγγυηµένη 
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τιµή των AΠΕ µε το πλήρες κόστος της συµβατικής ηλεκτροπαραγωγής που 

υποκαθιστούν οι ΑΠΕ, αλλά µόνο µε το µεταβλητό κόστος. 

Αυτό εξηγεί η µελέτη του Εργαστηρίου Ενεργειακής Οικονοµίας του ΕΜΠ. Η 

µελέτη ακολουθεί δύο ανεξάρτητες προσεγγίσεις: 

1. Καταρχήν αποτιµά την επίπτωση των ΑΠΕ στην Οριακή Τιµή του 

Συστήµατος (ΟΤΣ). Πιο συγκεκριµένα, όσο περισσότεροι  σταθµοί ΑΠΕ 

διεισδύουν στην αγορά τόσο περισσότερους συµβατικούς σταθµούς 

“εκτοπίζουν”. ∆εδοµένου δε ότι η ΟΤΣ διαµορφώνεται µειοδοτικά για τους 

συµβατικούς παραγωγούς, δηλαδή η πώληση ενέργειας εξασφαλίζεται στον 

συµβατικό παραγωγό που θα προσφέρει την φθηνότερη κιλοβατώρα, είναι 

προφανές ότι οι ΑΠΕ εκτοπίζουν τις ακριβότερες συµβατικές κιλοβατώρες, 

δηλαδή αυτές που µπαίνουν τελευταίες στο χρηµατιστήριο της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Συνεπώς, η διείσδυση των ΑΠΕ έχει ως αποτέλεσµα να µην 

χρειάζεται να λειτουργούν οι πιο ακριβοί συµβατικοί σταθµοί, γεγονός που 

ρίχνει το κόστος της  ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το 

συµβατικό σύστηµα κάθε ώρα, δηλαδή την ΟΤΣ. Αυτό όµως σηµαίνει 

αυτόµατα ότι οι Προµηθευτές - που αγοράζουν ενέργεια από την Ηµερήσια 

Αγορά για να την πουλήσουν µε τη σειρά τους στους καταναλωτές - την 

αγοράζουν φθηνότερα. ∆ηλαδή την αγοράζουν από την Ηµερήσια Αγορά 

στη µειωµένη τιµή που διαµορφώθηκε µετά τη διείσδυση των ΑΠΕ και την 

εκτόπιση των ακριβότερων συµβατικών σταθµών, και άρα και οι 

καταναλωτές –στους οποίους πωλούν την ενέργεια οι Προµηθευτές- πρέπει 

να πληρώνουν λιγότερο.  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 2011, αυτή η µείωση της ΟΤΣ χάρη στις 

ΑΠΕ θα είναι 9,5 €/ΜWh, γεγονός που σηµαίνει ότι οι Προµηθευτές θα 

αγοράσουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ∆ΕΣΜΗΕ φθηνότερη κατά 734 

εκατοµµύρια Ευρώ. Το ίδιο έτος, 2011, οι συνολικές πληρωµές προς τις 

µονάδες ΑΠΕ (δηλαδή το σύνολο των feed-in-tariffs επί την παραγόµενη 

ενέργεια από ΑΠΕ) εκτιµώνται σε 625 εκατοµµύρια  Ευρώ. Η διαφορά των 

110 εκατοµµυρίων Ευρώ, που προκύπτει από τη µείωση της ΟΤΣ χάρη στη 

διείσδυση των ΑΠΕ και την αποπληρωµή των µονάδων ΑΠΕ βάσει 

εγγυηµένης τιµής, είναι ένα καθαρό όφελος που πρέπει να απολαύσει ο 

καταναλωτής. Με άλλα λόγια, οι ΑΠΕ µειώνουν την τιµή προµήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας τόσο πολύ, που άνετα µπορούν να 
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χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξή τους και επιπλέον να επιδοτήσουν 

τον καταναλωτή. 

2. Ακολούθως, η µελέτη υποθέτει ότι θα συνεχίσει να ισχύει το σηµερινό 

απαρχαιωµένο σύστηµα του λεγόµενου Ειδικού Τέλους ΑΠΕ που 

προβλέπει ο Ν. 2773/1999, αλλά τουλάχιστον θα διορθωθεί ο τρόπος 

υπολογισµού του, λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι ΑΠΕ εξοικονοµούν 

πληρωµές για αγορά δικαιωµάτων εκποµπής CO2 στο πλαίσιο του 

µηχανισµού ETS µετά το 2012, ώστε η εγγυηµένη τιµή των ΑΠΕ να 

συγκρίνεται µε το πλήρες κόστος συµβατικής παραγωγής. Με βάση αυτήν 

την υπόθεση, που αποτιµά σωστά το σχετικό κόστος των ΑΠΕ, η µελέτη 

εκτιµά το πώς θα εξελιχθεί το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ µέχρι το 2020.  

3. Το συµπέρασµα είναι ότι το 2020 το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. δεν θα 

υπερβαίνει τις 5 €/MWh σε σταθερές τιµές του 2010 παραµένοντας 

χαµηλότερα από τα επίπεδα αυτά σε όλη τη χρονική περίοδο µέχρι το 

2020.  

∆ηλαδή, µε σωστή αποτίµηση του σχετικού κόστους των ΑΠΕ, το σηµερινό 

ύψος του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ επαρκεί για να χρηµατοδοτήσει πλήρως όλη 

την προγραµµατισµένη µεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ µέχρι το 2020 χωρίς να 

απαιτείται διόγκωση του Τέλους όπως εσφαλµένα έχει δηµιουργηθεί 

εντύπωση.  

 


