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Προς: 

1. Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο 
ypourgos@ypes.gov.gr; ypourgos@ypes.gr 

2. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη 

secmin@ypen.gr  

3. Βουλευτή ΝΔ κ. Διονυσία - Θεοδώρα Ζήσιμου Αυγερινοπούλου, Εισηγήτρια στο ΝΣ για τον 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας κλπ 

d.avgerinopoulou@parliament.gr 

4. Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη, Εισηγητή στο ΝΣ για τον Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας κλπ 

m.chatzigiannakis@parliament.gr 

 

Κοινοποίηση: 

Γενική Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου 

ggenergy@ypen.gr 

 

ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2020/192 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020 

 

Θέμα: Να αποσυρθεί η διάταξη που επιτρέπει την αξιοποίηση του ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ 

για δαπάνες των ΟΤΑ, οι οποίες δεν αφορούν άμεσα τις τοπικές κοινότητες (όπως  

προβλέπεται έως τώρα) 

 

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί, 

Αξιότιμοι κ. Βουλευτές, 

Όπως γνωρίζετε, από τους σταθμούς Α.Π.Ε. παρακρατείται αυτόματα το 3% του κύκλου 

εργασιών τους το οποίο αποδίδεται ως εξής (ν. 3468/2006, άρ. 25): 

• 1,7% στους ΟΤΑ εντός των οποίων λειτουργούν οι σταθμοί, 

• 1% στους οικιακούς καταναλωτές των τοπικών κοινοτήτων που φιλοξενούν τους σταθμούς, 

• 0,3% στο Πράσινο Ταμείο 
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Με το άρθρο 47 του σχεδίου νόμου για τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας κλπ. (που κατατέθηκε 

στη Βουλή την 29.9.2020), δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να χρησιμοποιούν το ειδικό τέλος 

1,7% που τους αποδίδεται για τρέχουσες ανάγκες τους. Δηλαδή τους δίνεται η δυνατότητα να 

παρεκκλίνουν από όσα προβλέπει σήμερα ο νόμος (ν. 3468/2006, άρ. 25), που τους 

υποχρεώνει με τους πόρους αυτούς: 

• να εκτελούν περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής 

υποστήριξης κατά προτεραιότητα στις τοπικές κοινότητες όπου βρίσκονται οι σταθμοί,  

• να τα σηματοδοτούν ώστε να αναδεικνύεται η συμβολή των Α.Π.Ε. σε αυτά, 

• να υποβάλλουν ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις στον Υπουργό ΠΕΝ και τον Γενικό 

Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 

Μάλιστα, η δυνατότητα αυτή δίνεται όχι μόνο για τα ποσά που έχουν αποδοθεί ή θα 

αποδοθούν στον ΟΤΑ εντός του 2020 και του 2021, αλλά και για το σύνολο των ποσών που τους 

έχουν αποδοθεί κατά τα προηγούμενα έτη και δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί όπως επέβαλε ο 

νόμος. 

Έτσι, τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί και θα συνεχίσουν να παρακρατούνται από τους 

σταθμούς Α.Π.Ε., μπορεί να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που δεν αφορούν άμεσα τις 

τοπικές κοινότητες. 

Μπορούμε να υποπτευθούμε ότι η εισαγόμενη αυτή διάταξη επιβάλλεται από την ανάγκη να 

καλυφθούν άλλες πιεστικές ανάγκες των ΟΤΑ που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. 

Θεωρούμε όμως ότι το φάσμα των ήδη προβλεπόμενων δράσεων (περιβαλλοντικές δράσεις, 

έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης)  είναι αρκετά ευρύ ώστε να επιτρέπει την 

εξοικονόμηση πόρων για άλλες ανάγκες των ΟΤΑ. 

Οφείλουμε επίσης να καταθέσουμε ότι η εισαγόμενη διάταξη αυτή έχει ήδη προκαλέσει 

αισθήματα αδικίας και αναστάτωσης σε κατοίκους κοινοτήτων που φιλοξενούν αιολικά πάρκα, 

οι οποίοι νοιώθουν αιφνιδιασμένοι και αντιμέτωποι με αποφάσεις που δεν τους εξηγήθηκαν 

και που, ως τέτοιες,  θίγουν την αξιοπιστία του κράτους. Ασφαλώς, δεν θα διαφωνήσετε ότι τα 

αισθήματα αυτά δεν είναι αδικαιολόγητα. 

Παράλληλα, έχει ήδη παρερμηνευθεί η διάταξη αφού κάποιοι έχουν λανθασμένα θεωρήσει 

ότι οι Α.Π.Ε. θα απαλλαγούν από την παρακράτηση του 3%, κάτι που φυσικά δεν ισχύει. 

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε:  

1. τη Κυβέρνηση να αποσύρει και τα κόμματα να μην υπερψηφίσουν την προτεινόμενη 

διάταξη, 

2. τη Κυβέρνηση να  επιταχύνει την απόδοση των πόρων που παρακρατούνται από τους 

σταθμούς Α.Π.Ε. στους οικιακούς καταναλωτές και τους ΟΤΑ, 

3. το ΥΠΕΝ να δημοσιεύει τις εκθέσεις του ν. 3468/2006 των ΟΤΑ που περιλαμβάνουν τις 

δράσεις και έργα που υλοποιήθηκαν από τους πόρους αυτούς ώστε η τοπική κοινωνία να 

γνωρίζει το ύψος των κονδυλίων και τον τρόπο αξιοποίησής των. 
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Σε μία εποχή που από ορισμένες μερίδες των τοπικών κοινωνιών  αμφισβητείται η συνεισφορά 

των Α.Π.Ε. στη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας και στην τοπική οικονομία, 

πιστεύουμε ότι η επίμαχη διάταξη δεν κινείται προς την σωστή κατεύθυνση της στροφής προς 

μια πράσινη οικονομία και δεν συνδράμει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μείωσης των 

εκπομπών ΑΦΘ κατά 55% της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 

και το Κλίμα. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ 

 


