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Το ΕΤΜΕΑΡ δεν αποτελεί ορθό μέτρο του πρόσθετου κόστους των Α.Π.Ε. Αυτό 

οφείλεται στο λάθος τρόπο υπολογισμού του, ο οποίος θα έπρεπε να στηρίζεται στη 

σύγκριση της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι Α.Π.Ε. προς το κόστος που 

εξοικονομούν (αποφευγόμενο κόστος). Πιο συγκεκριμένα, κάθε ώρα, οι Προμηθευτές 

αγοράζουν από το Σύστημα ενέργεια για να καλύψουν τη ζήτηση των πελατών τους. 

Για κάθε μονάδα συμβατικής ενέργειας, το κόστος τους αποτελείται από τη Οριακή 

Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ) και από άλλες πληρωμές προς τους συμβατικούς 

παραγωγούς. Οι τελευταίες δεν ενσωματώνονται στην ΟΤΣ. Όταν όμως παράγεται 

μια μονάδα ενέργειας από Α.Π.Ε. αυτή υποκαθιστά μια MWh συμβατικής 

ηλεκτροπαραγωγής. Έτσι οι Προμηθευτές γλυτώνουν το κόστος που θα κατέβαλαν 

για αυτή τη συμβατική MWh. Αντί αυτού, καταβάλουν στον ΛΑΓΗΕ ένα πολύ 

μικρότερο ποσό το οποίο είναι το κόστος που επωμίζονται για τις Α.Π.Ε. Έτσι, το 

πρόσθετο κόστος των Α.Π.Ε. που πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τους καταναλωτές 

εμφανίζεται τεχνητά μεγαλύτερο 1. 

Για πάρα πολλά χρόνια το 45%-60% του φαινομενικά αυτού πρόσθετου κόστους που 

πρέπει να χρηματοδοτείται από το ΕΤΜΕΑΡ ή άλλους πόρους, δεν οφειλόταν στις 

Α.Π.Ε. αλλά στην ανωτέρω στρέβλωση. Με βάση τις μελέτες του ΙΟΒΕ και του ΕΜΠ  

που περιλαμβάνουν στοιχεία για την περίοδο 2009-2011 και με βάση τις ανακοινώσεις 

της ΔΕΗ για την οικονομική συνέπεια από την μερική διόρθωση της στρέβλωσης τον 

Απρίλιο 2013, προκύπτει ότι τουλάχιστον το 85% του συσσωρευμένου ελλείμματος 

του Ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ μόλις πριν το New Deal (495 εκατ.) οφείλεται 

σε αυτή τη στρέβλωση και δεν θα είχε δημιουργηθεί εάν εξ αρχής δεν υφίστατο. 

Στο ακόλουθο πίνακα φαίνονται: 

                                                           
1   Μέχρι τον Απρίλιο 2013 το μικρότερο αυτό ποσό που κατέβαλαν οι Προμηθευτές στον 

ΛΑΓΗΕ για κάθε πράσινη MWh ήταν η ΟΤΣ. Από τότε ορίστηκε με  νόμο ότι οι 

Προμηθευτές θα καταβάλουν για κάθε πράσινη MWh ένα ελάχιστο ποσό στον ΛΑΓΗΕ 

ίσο με το Μέσο Μεταβλητό Κόστος της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής. 

 Η διόρθωση αυτή είναι μερική. Στην πραγματικότητα το κόστος που αποφεύγεται χάρη 

στις Α.Π.Ε. είναι το μεταβλητό κόστος της ακριβότερης από τις συμβατικές μονάδες που 

δούλεψε ή εκτοπίστηκε από τις Α.Π.Ε. κάθε ώρα (και όχι το μέσο μεταβλητό κόστος των 

συμβατικών μονάδων που δουλεύουν). Περαιτέρω, οι Α.Π.Ε. προσφέρουν εγγυημένη 

ισχύ (capacity credit) που είναι ένα ποσοστό της συνολικής ισχύος τους (15%-20%) και 

επομένως το αποφευγόμενο κόστος πρέπει να αυξηθεί κατά το ποσοστό αυτό της αξίας 

των πληρωμών ΑΔΙ που λαμβάνουν οι συμβατικοί ηλεκτροπαραγωγοί. Τέλος, οι Α.Π.Ε. 

ρίχνουν την τιμή του CO2 



Α.Π.Ε.
15%

Ποσό που θα 

όφειλε η 
Προμήθεια

85%

Το σύνολο των ετησίων καταβολών των προμηθευτών προς τον ΕΛΑΠΕ σε εκατ. €, η 

παραγωγή Α.Π.Ε. στο σύστημα και το συνεπαγόμενο μέσο έσοδο του ΕΛΑΠΕ από 

προμηθευτές σε €/MWh. Στη τελευταία στήλη φαίνεται το πρόσθετο αποφευγόμενο 

κόστος που θα όφειλε να είχε καταβάλει η Προμήθεια στον ΕΛΑΠΕ σε εκατ. € με 

βάση τα αποτελέσματα των μελετών ΕΜΠ και ΙΟΒΕ για την περίοδο 2009-2011 και 

τις ανακοινώσεις της ΔΕΗ για το 2012 

 

  

Σύνολο 
εσόδων 

ΕΛΑΠΕ από 
Προμηθευτές 

(εκατ. €) 

Παραγωγή 
ΑΠΕ στο 
Σύστημα 
(GWh) 

Μέσο έσοδο 
ΕΛΑΠΕ από 

Προμηθευτές 
(€/MWh) 

Πρόσθετο έσοδο 
που θα όφειλαν 
οι Προμηθευτές 

στον ΕΛΑΠΕ 
(εκατ. €) 

2009 132,50 

                    

2.936,53    

                             

45,12    43,71 

2010 157,20 
                        

3.255,62    
                              

48,29    53,24 

2011 241,00 
                        

4.012,27    
                              

60,07    108,26 

2012 321,02 
                        

5.685,48    
                              

56,46    120,00 

2013 380,41 
                        

8.953,00    
                              

42,49    40,00 

Α'Τρίμηνο 
2014 110,24 2.140,00 51,51   

Σύνολο  1.342,37 26.929,40   420,53 

 

Η εδώ και ένα έτος μερική διόρθωση της ανωτέρω στρέβλωσης, η μερική διόρθωση 

της ΟΤΣ και η διείσδυση των ΦΒ με υψηλότερες από τις άλλες Α.Π.Ε. τιμές, έχει 

πράγματι περιορίσει τη συνεισφορά της στρέβλωσης αλλά δεν την έχει εξαλείψει. 

‘Έτσι όχι μόνο οι Α.Π.Ε. υπέστησαν, χωρίς καθόλου να φταίνε, το κούρεμα του 

υποχρεωτικού πιστωτικού τιμολογίου του 2013 που εισήγαγε ο ν.4254/2014 με 

σκοπό τον περιορισμό του συσσωρευμένου τότε ελλείμματος, αλλά συνεχίζουν να 

αμείβονται μέσω ενός Ειδικού Λογαριασμού με αδίκως χαμηλά έσοδα,. 

B] Πέραν των ανωτέρω, υφίστανται και άλλες στρεβλώσεις σε βάρος του ΛΑΓΗΕ. Για 

παράδειγμα φαίνεται ότι η ΔΕΗ απαιτεί και ανακτά το σύνολο των πληρωμών προς τα 

ΦΒ στεγών (220 εκατ. ευρώ το 2014) αντί για το κόστος που πραγματικά 

επιβαρύνεται αφού όλη  παραγωγή τους (507 GWh) καταναλώνεται στο τοπικό 

δίκτυο χαμηλής τάσης. Η επιβάρυνση του Ειδικού Λογαριασμού από αυτή τη 

μεθόδευση μπορεί να ξεπερνά τα 50-85 εκατ. Ευρώ2 ετησίως. 

Γ] Με βάση τα ανωτέρω, πριν από κάθε μέτρο περικοπής της αποζημίωσης των 

παραγωγών Α.Π.Ε. το κράτος θα όφειλε να διορθώσει πλήρως και αναδρομικά τις 

στρεβλώσεις. Και εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό θα όφειλε κατ’ ελάχιστον (ι) να 

                                                           
2  Το εύρος εξαρτάται από το εάν θεωρηθεί ως αποφευγόμενο κόστος μόνο το κόστος προμήθειας 

στη ΧΤ  ή και τα ρυθμιζόμενα κόστη. Σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία 

ή ανακοινώσεις για τον ακριβή τρόπο που γίνεται η ανάκτηση του κόστους των ΦΒ στεγών, ο 

ΛΑΓΗΕ οφείλει να διευκρινίσει το σημείο αυτό. 

Μερίδιο συμμετοχής στο συσσωρευμένο 
έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ πριν το ν.4254/2014 



διορθώσει πλήρως στη στρέβλωση από εδώ και πέρα και (ιι) να μετρήσει το ίδιο και 

να καταγράψει το ακριβές ποσό που έχει λείψει από τον ΛΑΓΗΕ εξαιτίας αυτής της 

στρέβλωσης κατά τα τελευταία 5 τουλάχιστον έτη, ώστε αυτό να επιστραφεί στον 

ΛΑΓΗΕ έστω και σταδιακά όταν υπάρξει η δυνατότητα. Ακολούθως, θα νομιμοποιείτο 

ηθικά να προχωρήσει σε περαιτέρω περικοπές της αποζημίωσης με δίκαιο και 

αναλογικό τρόπο.  

Δ] Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η επί τόσα έτη επιβάρυνση του ΛΑΓΗΕ από 

την στρέβλωση που περιγράφηκε οφείλεται στις τεχνητά χαμηλές ΟΤΣ. Για την 

προστασία των ιδιωτών παραγωγών φυσικού αερίου από αυτές τις τεχνητά χαμηλές 

ΟΤΣ προβλέφθηκαν διάφοροι μηχανισμοί προστασίας (ΜΑΔΙ, ΜΑΜΚ) με εγγυημένες 

σε μεγάλο βαθμό αμοιβές. Παράλληλα, η ύπαρξη αυτών των μηχανισμών ουσιαστικά 

κατέστησε αδιάφορους τους ιδιώτες παραγωγούς για την ΟΤΣ. Τελικά, ο μόνος που 

εθίγετο ήταν ο ΛΑΓΗΕ και οι ΑΠΕ. 

Εθίγετο  όμως και ο καταναλωτής. Το 2012 το κόστος παραγωγής για κάθε μονάδα 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από φυσικό αέριο ήταν περί τα 109 ευρώ ανά 

MWh. Το κόστος αυτό δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά. Δηλαδή, η αμοιβή του 

φυσικού αερίου είναι πολύ ακριβότερη από τις οικονομικά ανταγωνιστικές Α.Π.Ε.. Ο 

καταναλωτής θίγεται επίσης επειδή καλείται να πληρώσει ΕΤΜΕΑΡ παραπάνω από όσο 

οφείλει. 

Ίδια τιμή πλήρωσε ο καταναλωτής το 2013 και για την Μεγάλη ΣΗΘΥΑ (130MW) η 

οποία απόλαυσε εγγυημένη τιμή περί τα 100-102 ευρώ ανά MWh3 και επιβάρυνε το 

έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ κατά 59 εκατομμύρια Ευρώ μέσα σε ένα μόνο έτος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  Δυστυχώς, η ακριβής συνολική αμοιβή της Μεγάλης ΣΗΘΥΑ δεν είναι γνωστή διότι το Δελτίο του 

ΛΑΓΗΕ δεν την εμφανίζει αναλυτικά. 



ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Εισαγωγή – Η ουσία του προβλήματος 

Η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή προέρχεται από ένα δεδομένο 

μείγμα τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το μείγμα αυτό καθορίζει το μέσο κόστος 

ηλεκτροπαραγωγής που καταβάλουν οι Προμηθευτές προς τους 

Ηλεκτροπαραγωγούς. Για πολλά χρόνια και για ποικίλους λόγους, το σύνολο των 

πληρωμών από τους Προμηθευτές προς τους Ηλεκτροπαραγωγούς δεν επαρκεί για να 

καλύψει το σύνολο των αμοιβών των τελευταίων. Βασική αιτία αυτού του 

«ελλείμματος πληρωμών» είναι οι αδίκως χαμηλές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά 

(Οριακή Τιμή Συστήματος, ΟΤΣ) εξαιτίας των οποίων οι Προμηθευτές βαρύνονται με 

λιγότερο κόστος από ό,τι το κόστος ηλεκτροπαραγωγής που θα όφειλαν να 

καλύψουν.  

Το γεγονός είναι ότι, εξαιτίας της έλλειψης ανταγωνισμού στη λιανική αγορά και της 

ύπαρξης λίγων μόνο ανταγωνιστών στην πλευρά της παραγωγής, η ΔΕΗ δεν είχε 

κανένα κίνητρο να επιδιώκει ορθολογικές τιμές χονδρεμπορικής4. Οι χαμηλές τιμές 

χονδρεμπορικής αγοράς (δηλ. οι χαμηλές Οριακές Τιμές Συστήματος, ΟΤΣ) πιέζουν 

άδικα τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ που εγχέουν ενέργεια στο σύστημα, ήτοι: 

• τους ιδιώτες συμβατικούς ηλεκτροπαραγωγούς και τους εισαγωγείς, και 

• τους παραγωγούς Α.Π.Ε. οι οποίοι εισπράττουν την αποζημίωσή τους μέσω του 

Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε., τα έσοδα του οποίου παραμένουν ελλειμματικά 

λόγω των μειωμένων καταβολών των Προμηθευτών (εκ των οποίων ο κυρίαρχος 

είναι η ΔΕΗ).  

Οι χαμηλές τιμές χονδρεμπορικής5 οδηγούν κατά βάση το ανωτέρω αναφερόμενο 

«έλλειμμα πληρωμών», δημιουργώντας όφελος υπέρ των Προμηθευτών. 

                                                           
4   Μια συνοπτική παρουσίαση όλων των στρεβλώσεων που έχουν οδηγήσει σε αυτό το φαινόμενο 

έχει παρουσιαστεί στο site της ΡΑΕ από το κείμενο του Εργαστηρίου Ε3 του ΕΜΠ Reform of the 

Capacity Remuneration Mechanism in Greece, July 2014 

  http://www.rae.gr/site/file/system/docs/misc1/20102011/29071402 
 

5   Η χονδρεμπορική τιμή, αν διαμορφώνεται ορθολογικά, ορίζει ένα αντικειμενικό επίπεδο της 

αξίας της ηλεκτρικής ενέργειας κάθε ώρα. Τελικά όλοι οι παραγωγοί (συμβατικοί και Α.Π.Ε. μέσω 

του Ειδικού Λογαριασμού) πιστώνονται με αυτή την αξία. Ακόμα και σε αυτή τη περίπτωση όμως 

δηλ. της ορθολογικής αντικειμενικής διαμόρφωσης της χονδρεμπορικής τιμής και πάλι η 

τελευταία δεν ενσωματώνει διάφορες παραμέτρους αξίας. Για αυτό οφείλουν να υπάρχουν –και 

σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν- πρόσθετες αμοιβές προς τους ηλεκτροπαραγωγούς όπως (ι) 

αυτή της μακροχρόνιας διαθεσιμότητας ισχύος ή των επικουρικών υπηρεσιών, οι οποίες όμως 

πρέπει να διαμορφώνονται δίκαια ή (ιι) οι καταβολές που θα όφειλαν οι προμηθευτές προς τον 

Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. λόγω της αξίας που προσφέρουν οι Α.Π.Ε. (capacity credit, merit order 

effect, CO2 cost reduction). 

http://www.rae.gr/site/file/system/docs/misc1/20102011/29071402


Για να μην υφίσταται αυτό το έλλειμμα πληρωμών θα όφειλαν οι Προμηθευτές να 

αυξήσουν τις καταβολές τους προς τους ηλεκτροπαραγωγούς ώστε οι τελευταίοι να 

καλύπτουν το κόστος τους. Αυτό πράγματι συνέβη με τους συμβατικούς 

ηλεκτροπαραγωγούς που προστατεύθηκαν από το φαινόμενο των τεχνητά χαμηλών 

ΟΤΣ μέσω των διοικητικά ορισμένων μηχανισμών του Μηχανισμού Ανάκτησης 

Μεταβλητού Κόστους, ΜΑΜΚ και της αυξημένης αποζημίωσής τους μέσω του 

Μηχανισμού Διαθεσιμότητας Ισχύος, ΜΔΙ. Οι μηχανισμοί αυτοί (ΜΑΜΚ, ΜΔΙ) μείωσαν 

το όφελος των Προμηθευτών υπέρ των συμβατικών ηλεκτροπαραγωγών.    

Αντιθέτως, οι Παραγωγοί Α.Π.Ε. παρέμειναν εκτεθειμένοι στις μειωμένες καταβολές 

των Προμηθευτών προς τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. με αποτέλεσμα, το ανωτέρω 

έλλειμμα πληρωμών, ενώ είναι ένα κοινό πρόβλημα όλων των ηλεκτροπαραγωγών, 

να μετατραπεί αποκλειστικά σε έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. προς 

όφελος των Προμηθευτών. 

 

Οι αιτίες του οφέλους των Προμηθευτών 

Προφανώς το όφελος που αποκομίζουν οι Προμηθευτές λόγω των μειωμένων 

καταβολών τους στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ) σημαίνει ότι είτε οι 

καταναλωτές πρέπει να επιβαρυνθούν περισσότερο μέσω του Τέλους Α.Π.Ε. (πλέον 

ΕΤΜΕΑΡ) προκειμένου ο Λογαριασμός να παραμένει ισοσκελισμένος είτε ο 

Λογαριασμός να γίνει ελλειμματικός. Αρκετές μελέτες, ακολουθώντας την υπόθεση 

ότι το Τέλος Α.Π.Ε. θα διαμορφωνόταν έτσι ώστε να ισοσκελίζεται οι Λογαριασμός, 

ποσοτικοποίησαν το πόσο που θα ελαφρύνονταν οι καταναλωτές εάν οι Προμηθευτές 

καταβάλουν αυτά που οφείλουν στον ΕΛΑΠΕ. Η ποσοτικοποίηση αυτή ταυτίζεται 

φυσικά με το όφελος που θα όφειλαν οι Προμηθευτές να καταβάλουν στον ΕΛΑΠΕ. 

Η μελέτη του ΕΜΠ για το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε.6 καταγράφει τρεις βασικούς λόγους 

εξαιτίας των οποίων οι Προμηθευτές αποκομίζουν όφελος από τις μειωμένες 

καταβολές τους στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. λόγω της χαμηλής ΟΤΣ: 

1. Η ΟΤΣ δεν ενσωματώνει τις πρόσθετες αμοιβές των συμβατικών 

ηλεκτροπαραγωγών, οι οποίες εάν δεν υπήρχαν, η ΟΤΣ θα ήταν υψηλότερη. 

Ειδικά, το ποσό που καταβάλουν οι Προμηθευτές στον ΕΛΑΠΕ με βάση την 

ΟΤΣ, δεν ενσωματώνει καθόλου την αξία της διαθεσιμότητας ισχύος που 

προσφέρουν οι Α.Π.Ε. 

2. Οι Α.Π.Ε. μειώνουν την ΟΤΣ. Χάρη στη μείωση αυτή οι Προμηθευτές 

αγοράζουν φθηνότερα την ενέργεια που προμηθεύουν στους πελάτες τους. 

3. Η ΟΤΣ δεν απεικονίζει το αληθινό κόστος ηλεκτροπαραγωγής. 

                                                           

6   ΕΜΠ, Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε: Ανάλυση και Προβλέψεις, Μάρτιος 2011, 

http://eletaen.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B5-

%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/ 

 

http://eletaen.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://eletaen.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://eletaen.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://eletaen.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/


 

 

Το όφελος των Προμηθευτών την περίοδο 2009-2011 

Για τα έτη 2009-2011 το συνολικό ποσό που όφειλαν να καταβάλουν οι Προμηθευτές 

στον ΕΛΑΠΕ αλλά το εξοικονόμησαν αποκομίζοντας όφελος, ποσοτικοποιείται 

αναλυτικά στη σελ. 9 της παρουσίασης της μελέτης. 

Συγκεκριμένα από τη μελέτη του ΕΜΠ προκύπτει: 

1. Λόγω της ισχύος που προσφέρουν οι Α.Π.Ε. στο Σύστημα, οι Προμηθευτές 

όφειλαν τα καταβάλουν στον ΕΛΑΠΕ επιπλέον 41,3 εκατ. €  κατά την τριετία 

2009-2011 (αναλυτικά:  9,5 εκατ. € κατά το 2009, 9,5 εκατ. € κατά το 2010 και 

20,8 εκατ. € κατά το 2011). Τα ποσά αυτά αντανακλούν τις μειωμένες 

πληρωμές των Προμηθευτών προς τον Μηχανισμό Διαθεσιμότητας Ισχύος 

(ΜΔΙ), λόγω της διαθεσιμότητας ισχύος που προσφέρουν οι Α.Π.Ε. και η οποία, 

εκτιμάται σε 20% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος τους (και όχι στο 

100% αυτής, λόγω της στοχαστικότητάς τους). 

2. Εάν οι Προμηθευτές δεν παρακρατούσαν το σύνολο του οφέλους που 

αποκομίζουν από τη μείωση της ΟΤΣ λόγω της διείσδυσης των Α.Π.Ε., αλλά 

κατέβαλαν στον ΕΛΑΠΕ για κάθε μονάδα ενέργειας από Α.Π.Ε. το ποσό που 

αντιστοιχεί στην ΟΤΣ εάν δεν υπήρχαν Α.Π.Ε., τότε θα όφειλαν να καταβάλουν 

στον ΕΛΑΠΕ συνολικά 682 εκατ. €  κατά την τριετία 2009-2011 (αναλυτικά:  

155,2 εκατ. € κατά το 2009, 193,9 εκατ. € κατά το 2010 και 332,9 εκατ. € κατά 

το 2011). Όμως σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα απολογιστικά στοιχεία του 

ΛΑΓΗΕ, κατά την ίδια περίοδο κατέβαλαν μόνο 530,7 εκατ. € ήτοι ωφελήθηκαν 

το ποσό των 151,3 εκατ. € συνολικά για την περίοδο 2009-2011.  

Σημειώνεται, ότι ακόμα και εάν οι Προμηθευτές κατέβαλαν το όφελός τους 

αυτό στον ΕΛΑΠΕ (δηλ. εάν αγόραζαν την ενέργεια από Α.Π.Ε. σε μια δίκαια 

αυξημένη ΟΤΣ), και πάλι θα συνέχιζαν να παραμένουν ισχυρά ωφελημένοι 

λόγω της διείσδυσης των Α.Π.Ε., αφού θα εξακολουθούσαν να καταβάλουν για 

όλη την υπόλοιπη ενέργεια που θα αγόραζαν την μειωμένη ΟΤΣ (βλ. σελ.7 της 

μελέτης ΕΜΠ, όπου υπολογίζεται το όφελος αυτό των Προμηθευτών σε 734 

εκατ. €  για το 2010). 

3. Τέλος, η μελέτη του ΕΜΠ υπολογίζει και το ποσό που θα όφειλαν να 

καταβάλουν οι Προμηθευτές στον ΕΛΑΠΕ εάν η ΟΤΣ διαμορφωνόταν έτσι ώστε 

να αντανακλά τον πραγματικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Η διαφορά 

υπολογίζεται με βάση τις αποφάσεις της ΡΑΕ για το ρυθμιζόμενο κόστος της 

ΔΕΗ και τα ανακοινωμένα λογιστικά στοιχεία της ΔΕΗ (βλ. σελ. 8 μελέτης). Το 

συνολικό όφελος των Προμηθευτών εξ αυτού του λόγου για την τριετία 2009-

2011 ήταν 67,9 εκατ. €7. 

                                                           
7   Το ποσό αυτό δεν απεικονίζεται στη σελ. 9 της μελέτης αλλά με βάση αυτό προκύπτει η μείωση 

των ποσών που θα όφειλαν να καταβάλουν οι καταναλωτές μέσω του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ.  



Με βάση λοιπόν την μελέτη του ΕΜΠ, οι Προμηθευτές όφειλαν να έχουν καταβάλει 

στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ) το επιπλέον ποσό των 260,5 εκατ. € κατά 

την τριετία 2009-2011. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα χρειαζόντουσαν να 

επιβαρυνθούν λιγότερο κατά 45%-51% σε σχέση με το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. που θα 

ισοσκέλιζε τον ΕΛΑΠΕ. 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η μελέτη του ΙΟΒΕ «Επιδράσεις από τη μεγάλης 
κλίμακας διείσδυση των Α.Π.Ε., ΙΟΒΕ, Ιούλιος 2011»  σύμφωνα με την οποία «η 
συνδρομή της ενίσχυσης των Α.Π.Ε. αποτελεί μέρος μόνο του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε., 
όπως υπολογίζεται σήμερα, 41% κατά μέσον όρο τη δεκαετία 2011-2020»8. 

 

Το όφελος των Προμηθευτών από το 2012 και μετά 

Όσον αφορά την περίοδο από το 2012 και μετά, ο ίδιος ο Προμηθευτής ΔΕΗ 

ποσοτικοποίησε το όφελος που αποκόμιζε από τις μειωμένες καταβολές του προς τον 

ΕΛΑΠΕ.  

Συγκεκριμένα, με το νόμο 4152/2013, ο οποίος ψηφίστηκε τον Απρίλιο 2013, 

διορθώθηκε μερικώς το πρόβλημα των μειωμένων καταβολών, αφού καθορίσθηκε ότι 

οι καταβολές των Προμηθευτών προς τον ΕΛΑΠΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερες από 

ένα κατώφλι (το Μέσο Μεταβλητό Κόστος, ΜΜΚ των θερμικών μονάδων) ασχέτως 

της ΟΤΣ τη συγκεκριμένη ώρα9.  

Η ΔΕΗ σε επίσημη παρουσίαση των οικονομικών της αποτελεσμάτων στους 

αναλυτές10  ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα της αποφέρει ετήσιο βάρος 

120 εκατ. €. Αυτό σημαίνει ότι κατά το προηγούμενο έτος 2012, αυτό είναι το 

ελάχιστο ποσό που θα όφειλε να είχε καταβάλει στον ΕΛΑΠΕ, ενώ κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2013, ήτοι μέχρι την ψήφιση του ν.4152/2013, θα όφειλε να είχε 

καταβάλει άλλα 40  εκατ. €.  

Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι ο ν.4152/2013 διόρθωσε πλήρως το πρόβλημα και ότι 

μετά την ισχύ του οι Προμηθευτές καταβάλουν δίκαια ποσά τον ΕΛΑΠΕ (γεγονός που 

δεν ισχύει όπως εξηγήθηκε), τότε το σύνολο του ποσού που θα έπρεπε να έχει 

εισρεύσει από τους Προμήθευες στον ΕΛΑΠΕ από την αρχή του 2012 έως και πριν 

την ψήφιση του ν.4254/2014 θα ήταν 160 εκατ. €. 

 

                                                           
8   http://www.iobe.gr/docs/research/RES_05_E_05072011REP_GR.pdf  

9   Αυτό  ήταν ένα μερικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Και πάλι όμως το ΜΜΚ που 

καθορίσθηκε ως η ελάχιστη καταβολή των Προμηθευτών στον ΕΛΑΠΕ, δεν απεικονίζει το σύνολο 

του οφέλους τους λόγω  των Α.Π.Ε. Μια πιο πλήρης λύση θα όφειλε να υποχρεώνει τους 

Προμηθευτές να καταβάλουν την ΟΤΣ που διαμορφωνόταν εάν δεν υπήρχαν οι Α.Π.Ε. δηλαδή το 

κόστος των ακριβών θερμικών μονάδων που σβήνουν χάρη στις Α.Π.Ε. και όχι απλώς τον μέσο 

όρο του  φθηνότερων θερμικών μονάδων που συνεχίζουν να λειτουργούν. Προσαυξημένο 

φυσικά με την αξία διαθεσιμότητας ισχύος που προσφέρουν οι Α.Π.Ε. 

10https://www.dei.gr/Documents2/OIKAP%201Q2013/PPC%201Q2013%20RESULTS_GR_%CE%A4%CE

%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf  

http://www.iobe.gr/docs/research/RES_05_E_05072011REP_GR.pdf
https://www.dei.gr/Documents2/OIKAP%201Q2013/PPC%201Q2013%20RESULTS_GR_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
https://www.dei.gr/Documents2/OIKAP%201Q2013/PPC%201Q2013%20RESULTS_GR_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf


 

Σύνοψη 

Έτσι για το σύνολο της υπό εξέτασης περιόδου 2009-Μάρτιος 2014 οι Προμηθευτές 

εξοικονόμησαν από τον ΕΛΑΠΕ, κατ’ ελάχιστον, το ποσό των 420,5 εκατ. €. Εάν το 

όφελος αυτό δεν είχε αποκομισθεί από τους Προμηθευτές, το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ 

μόλις πριν την ψήφιση του ν.4254/2014 θα ήταν κατά 85% μικρότερο. 

Στην πραγματικότητα δεν θα υπήρχε έλλειμμα ακριβώς επειδή η υπόθεση ότι ο 

ν.4152/2013 επίλυσε το πρόβλημα δεν είναι ορθή. Αντιθέτως, οι Προμηθευτές 

συνέχισαν να συνεχίζουν να αποκομίζουν –έστω και λιγότερο- όφελος από τον 

ΕΛΑΠΕ. 

 

 

 

Συνημμένα: 

Συνοπτικός πίνακας 

 





 

 

 

 


