
     

 

Εισαγωγή 
 
Η Ελλάδα έχει δεσµευτεί στα π
συµµετοχή των Ανανεώσιµων Π
κατά 18% στην τελική κατανάλω
περισσότερο, νοµοθετώντας τη
Αυτό σηµαίνει πως ειδικά στη
τουλάχιστον το 35-40% της συν

Σήµερα, το µερίδιο συµµετοχής
ενώ το µερίδιο των ΑΠΕ στην
δηλαδή, αρκετά πίσω. Οι λόγ
επιθυµητό σηµείο είναι πολλο
επιµελώς τους υπόλοιπους. Η αλ
δεν µπορεί να φταίει µόνο η γρα
µόνη της δεν αρκεί να εξηγήσε
σηµαντική καθυστέρηση είναι η
στελέχωση των υπηρεσιών, η 
παντελής έλλειψη εργαλείων ορ
των προτεραιοτήτων γύρω από
επίδειξη κακών πρακτικών ε
διακυβεύµατος των ΑΠΕ µε πε
σηµασία που έχει δοθεί σε άλλες
Παρά την ύπαρξη όλων των παρ
ιδιαίτερη κινητικότητα στην κατ
και φ/β.  Η ίδια έντονη κινητικό
στην παροχή αδειών παραγωγ
δηµοσιότητα, οι αιτήσεις αδειο
άδεια παραγωγής ανέρχονται σ
προς τον τοµέα των ανανεώσι
tariffs), η δυνατότητα χρήσης τω
προσαυξήσεις για µια σειρά απ
οικονοµικές πρακτικές στήριξης
παράδειγµα η διατήρηση υψηλ
είσοδο ‘αλεξιπτωτιστών’ στο χώ
κακών πρακτικών, την υλοποίη
των τοπικών κοινωνιών. Από τη
παγώσει έναν απαραίτητο και π

                                                            
1 Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ σχετικά µε την α
εξάµηνο του 2011 http://www.ypeka.gr
13.10.2011) 
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λαίσια σειράς οδηγιών της ΕΕ (ενεργειακό πακέτο) να αυξήσει τη 
ηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έτσι ώστε το 2020 οι ΑΠΕ να συµµετέχουν 
ση ενέργειας. Η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε πολύ ορθά ακόµα 

 συµµετοχή των ΑΠΕ κατά 20% στο συνολικό ενεργειακό µίγµα. 
ν ηλεκτροπαραγωγή η συµβολή των ΑΠΕ θα πρέπει να αποτελεί 
ολικής ζήτησης σε ηλεκτρισµό.   

 των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας δεν ξεπερνά το 9%, 
 ηλεκτροπαραγωγή δεν είναι παραπάνω από 14%. Έχουµε µείνει, 
οι για τους οποίους η διείσδυση των ΑΠΕ δεν έχει φτάσει στο 
ί. Κάποιοι αρέσκονται να επισηµαίνουν έναν ή δυο, κρύβοντας 
ήθεια είναι ότι για την σηµερινή µετ’ εµποδίων προώθηση των ΑΠΕ 
φειοκρατία, που σαφώς υπάρχει και αποτελεί τροχοπέδη, αλλά από 
ι την δυσπραγία που εντοπίζεται στον χώρο. Άλλες αιτίες για την 
 ανεπάρκεια του δικτύου, το άσχηµο επενδυτικό κλίµα, η ελλιπής 
απουσία ουσιαστικής συµµετοχής των πολιτών και των ΟΤΑ, η 
θής χωροθέτησης και περιβαλλοντικής πληροφόρησης, η ασάφεια 

 το µίγµα ΑΠΕ καθώς και τον χρόνο και τρόπο διαµόρφωσής του, η 
κ µέρους µερίδας επενδυτών, η αδυναµία κατανόησης του 
ριβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς όρους και η µικρή 
, εκτός ηλεκτρισµού, χρήσεις. 
απάνω αρνητικών δεδοµένων, το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται 
άθεση αιτήσεων για την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ, κυρίως αιολικών 
τητα παρατηρείται και στην ΡΑΕ που προχωρά µε γοργούς ρυθµούς 
ής. Σύµφωνα µε στοιχεία1 που το ΥΠΕΚΑ έδωσε πρόσφατα στη 
δότησης έργων ΑΠΕ ξεπερνούν τα 77.000 MW, ενώ τα έργα µε 
ε 22.383 MW. Ο βασικός λόγος που οι επενδυτές στρέφονται µαζικά 
µων πηγών είναι, σίγουρα, οι ελκυστικές τιµές στήριξης (feed-in-
ν προνοιών του αναπτυξιακού νόµου (επιδοτήσεις) και οι ευνοϊκές 
ό έργα ΑΠΕ. Οποιαδήποτε λανθασµένη κίνηση σε κάθε µια από τις 
 των ΑΠΕ µπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσµατα. Για 
ών feed-in-tariffs και επιδοτήσεων ενδέχεται να προκαλέσει την 
ρο, µε άµεση συνέπεια την αύξηση κερδοσκοπικών φαινοµένων και 
ση µη αποδοτικών επενδύσεων και την διόγκωση των αντιδράσεων 
ν άλλη, µια υπερβολική πτώση των κινήτρων στήριξης ενδέχεται να 
ολλά υποσχόµενο κλάδο. 

δειοδοτική εξέλιξη των έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για το α’ 
/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=1261&language=el-GR (τελευταία πρόσβαση 
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Πιο κάτω θα δείτε την πρόταση του WWF Ελλάς για το σύστηµα χρηµατοδότησης έργων ΑΠΕ. Μια 
πρόταση που συντάχθηκε υπό αφόρητη πίεση χρόνου, εξαιτίας της άστοχης ενέργειας του ΥΠΕΚΑ 
να περιορίσει το χρόνο ανοιχτής διαβούλευσης σε µόλις 3 εργάσιµες ηµέρες.  
Ο διάλογος γύρω από την οικονοµική στήριξη των ΑΠΕ έχει δυο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά τις 
εγγυηµένες τιµές πώλησης του παραγόµενου ηλεκτρισµού από ΑΠΕ και το καθεστώς επιδοτήσεων-
προσαυξήσεων και το δεύτερο αφορά το τέλος ΑΠΕ και την ανάγκη επανακαθορισµού του. Παρά 
την αναµφισβήτητη τεχνική φύση του διαλόγου, οποιαδήποτε απόφαση γύρω από το µέλλον των 
ΑΠΕ δεν µπορεί παρά να αποτελεί πρώτα και κύρια µια πολιτική επιλογή.   
 

1. Εγγυηµένες τιµές πώλησης  
 
Η συζήτηση για τις εγγυηµένες τιµές πώλησης πρέπει να λάβει υπόψη:  

I. τον τρόπο υπολογισµού και αξιοποίησης του τέλους ΑΠΕ,  
II. τις εξελίξεις στον τοµέα ηλεκτρισµού, κυρίως από το 2013 κι έπειτα,  

III. τις τεχνολογικές εξελίξεις,  
IV. τις ανάγκες και δυνατότητες της χώρας για εγκατάσταση ΑΠΕ έως το 2020,  

V. την αποσαφήνιση των σχεδίων για το επιδιωκόµενο µίγµα ΑΠΕ έως το 2020,   
VI. την σηµερινή οικονοµική συγκυρία,  

VII. τα σχεδόν απαγορευτικά επιτόκια δανεισµού και την µείωση της χρηµατοδοτικής ροής,  

VIII. τις άλλες επιδοτήσεις που απολαµβάνουν ορισµένες τεχνολογίες ΑΠΕ,  
IX. την µεγάλη κοινωνική αναστάτωση που επικρατεί, και 
X. τις ωφέλειες ή/και τα ρίσκα που έµµεσα προκύπτουν από την προώθηση των ΑΠΕ.  

Αναφορικά µε το τέλος ΑΠΕ και τις εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά, όλοι σχεδόν οι σχετιζόµενοι 
µε την ενέργεια φορείς  έχουν παραδεχτεί την ύπαρξη σηµαντικών στρεβλώσεων. Μια σειρά από 
έρευνες, επίσης, επισηµαίνουν πως το τέλος ΑΠΕ χρησιµοποιείται σήµερα για την έµµεση 
επιδότηση των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και δεν κατευθύνεται στην στήριξη των 
πράσινων επενδύσεων. Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου από το 2013 και το κόστος των συµβατικών καυσίµων, µελέτες αποδεικνύουν 
πως η είσοδος των ΑΠΕ στο σύστηµα δεν έχει απαγορευτικό κόστος, αλλά αντιθέτως µπορεί να 
επιφέρει έως το 2020 µείωση της οριακής τιµής συστήµατος.2 Μια λελογισµένη αύξηση του τέλους 
ΑΠΕ (δείτε πιο κάτω) δεν είναι απαγορευτική, αρκεί να συµβεί παράλληλα µε άλλες αλλαγές στην 
τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας.   

Το κόστος των τεχνολογιών ΑΠΕ διαρκώς µειώνεται. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί πως το 
κόστος παραγωγής φ/β συστηµάτων έχει µειωθεί σχεδόν κατά 1/3 τα τελευταία πέντε χρόνια και 
αναµένεται ακόµα µεγαλύτερη µείωση στο προσεχές διάστηµα, φέρνοντας το κόστος ίσως κάτω 
από 1000€/KWp.3 Σε αυτή τη βάση, η σηµαντική µείωση των εγγυηµένων τιµών είναι απόλυτα 
λογική και σίγουρα επίκαιρη. Όµως, από την άλλη, οφείλουµε να λάβουµε υπόψη το δυσµενές 
χρηµατοπιστωτικό πλαίσιο εντός του οποίου λαµβάνει χώρα η ανάπτυξη των ΑΠΕ. Τα επιτόκια που 
σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν το 10%, καθώς και η µικρή ροή χρηµατοδότησης από τον 
τραπεζικό τοµέα, καθιστούν λιγότερο ελκυστικές τις επενδύσεις σε ΑΠΕ στη χώρα, πράγµα που 
υποδηλώνει την ανάγκη στήριξης των επενδύσεων µέσω επαρκών οικονοµικών κινήτρων, στα οποία 
περιλαµβάνεται και η διατήρηση µιας καλής εγγυηµένης τιµής πώλησης ηλεκτρισµού. 

Η Υπουργική Απόφαση ΑΥ/Φ1/οικ.19598/1.10.2010 επιχειρεί να ορίσει για πρώτη φορά την 
επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ. Η 
αναλογία δεν µπορεί να είναι κάτι στατικό, αλλά οφείλει να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις 
τεχνολογικές και οικονοµικές εξελίξεις.  

                                                            
2 ∆είτε ενδεικτικά τις µελέτες: «ΙΟΒΕ, Επιδράσεις και αναγκαίες προσαρµογές για τη µεγάλη κλίµακας διείσδυση των 
ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 2011», και «ΕΜΠ/ΕΣΗΑΠΕ, Ειδικό τέλος ΑΠΕ: ανάλυση και προβλέψεις, 2011» 
3 Ενδεικτικά δείτε την έκδοση «Greenpeace, EPIA, Final Solar Generation VI, 2011»  
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Σήµερα, µόλις ένα χρόνο µετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, φαίνεται πως αρκετά έχουν 
αλλάξει τόσο στο επίπεδο των τεχνολογιών όσο και γενικότερα στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 
(πχ. συνεχιζόµενη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, αναθεώρηση προς τα κάτω των 
προβλέψεων για την ανάπτυξη της χώρας, άσχηµη οικονοµική κατάσταση των ελλήνων πολιτών). 
Είναι πάντα σηµαντικό να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του προγραµµατισµού, όµως 
από την άλλη είναι σήµερα αναγκαίο να δηµιουργηθούν εναλλακτικά σενάρια, µε διαφορετικά 
µίγµατα, η ανάλυση των οποίων θα πρέπει να περιέχει σύγκριση για το κόστος και όφελος στους 
τελικούς καταναλωτές και το σύστηµα ηλεκτρισµού, υπολογισµό του κόστους αδράνειας και 
ενσωµάτωση των επιπλέον ωφελειών που κάθε τεχνολογία µπορεί να φέρει στην οικονοµία (θέσεις 
εργασίας, τεχνογνωσία, καινοτοµία, δυνατότητα εξαγωγών ρεύµατος κτλ). Στην ίδια ανάλυση θα 
πρέπει να περιέχονται συγκεκριµένες αναφορές και δεσµεύσεις για την εύρεση των πόρων που θα 
απαιτηθούν προκειµένου να γίνουν πραγµατικότητα οι στόχοι. Μέσα από αυτή την ορθολογική 
διαδικασία θα µπορούσαν να προκύψουν περισσότερο ασφαλή συµπεράσµατα για το µέλλον των 
χρηµατοδοτικών εργαλείων προώθησης των ΑΠΕ. Πρόκειται για µια διαδικασία που δεν θα 
απαιτήσει µεγάλο χρονικό διάστηµα.  

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τον 
επανακαθορισµό των εγγυηµένων τιµών και γενικότερα των οικονοµικών κινήτρων για τις ΑΠΕ 
είναι τα οφέλη που κάθε µια τεχνολογία προσφέρει άµεσα ή έµµεσα στην κοινωνία. Η 
µεγιστοποίηση των θέσεων εργασίας είναι το κλειδί, καθώς και η δυνατότητα διάχυσης των 
ωφελειών από τις τεχνολογίες ΑΠΕ σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος της ελληνικής κοινωνίας. 
Σε αυτή την κατεύθυνση, θα έπρεπε να δικαιούνται ευνοϊκότερες πριµοδοτήσεις όσα έργα αφορούν 
πχ. ΑΠΕ µικρής κλίµακας στον οικιακό τοµέα, ανάπτυξη κοινοπρακτικών σχηµάτων όπου οι τοπικές 
κοινωνίες θα καθίστανται µέτοχοι σε επενδύσεις ΑΠΕ κτλ.  
Εξίσου σηµαντικές παράµετροι που πρέπει να αξιολογηθούν αφορούν την κοινωνική αποδοχή κάθε 
τεχνολογίας ΑΠΕ και τη δυνατότητα θετικού ή αρνητικού επηρεασµού βασικών παραµέτρων της 
κοινωνικοοικονοµικής και περιβαλλοντικής ζωής του τόπου. Αν και σε αυτές τις περιπτώσεις τη 
µεγαλύτερη βαρύτητα έχει η δηµιουργία διαφανών και στιβαρών χωροταξικών κανόνων, η 
αξιοποίηση κατάλληλων χρηµατοδοτικών κινήτρων και αντικινήτρων ενδέχεται να βοηθήσει. Για 
παράδειγµα, µέσα από το µηχανισµό εγγυηµένων τιµών θα µπορούσε να αποθαρρύνεται η 
τοποθέτηση πυκνών αιολικών πάρκων σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές ή να ενθαρρύνεται η 
περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ σε περιοχές που αντιµετωπίζουν µεγάλο πρόβληµα ανεργίας. 

Τέλος, παρατηρείται σηµαντική στρέβλωση της αγοράς και γενικότερα της ανταγωνιστικότητας 
των επενδύσεων µέσα από τις –σε ορισµένες περιπτώσεις αλόγιστες- επιδοτήσεις και προσαυξήσεις 
που απολαµβάνουν διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ. Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 
του ν. 3851/2010, ακόµα και ώριµες, απολύτως αποδοτικές, επενδύσεις ΑΠΕ µπορούν να 
απολαύσουν σηµαντικές προσαυξήσεις. Επιπλέον στον επενδυτικό νόµο 3908/2011 δίδεται η 
ευκαιρία για το σύνολο σχεδόν των έργων ΑΠΕ, πλην φωτοβολταϊκών, να απολαύσουν σηµαντικές 
επιδοτήσεις που µπορεί να  φτάσουν έως και το 50% του συνολικού κόστους.  

Κατά την άποψη του WWF Ελλάς, το κυριότερο εργαλείο προώθησης των ΑΠΕ πρέπει να είναι η 
εγγυηµένη τιµή πώλησης. Οι άλλες έµµεσες (επενδυτικός νόµος) και άµεσες (προσαυξήσεις) 
επιδοτήσεις ενδέχεται να πριµοδοτήσουν µη-αποδοτικά, µε ενεργειακούς όρους, έργα και να 
προξενήσουν απαράδεκτη στρέβλωση την αγορά.   Ιδιαίτερα για τις επιδοτήσεις που προβλέπονται 
από τον επενδυτικό νόµο, θεωρούµε πως πρέπει να µην αφορούν πλέον όλες τις ΑΠΕ, παρά µόνο τη 
γεωθερµία και τη βιοµάζα από αγροτικά και δασικά υπολείµµατα. Το αναµενόµενο ποσό 
επιδοτήσεων σε έργα ΑΠΕ, µέσα από τον επενδυτικό νόµο, θα µπορούσε να αποδοθεί αποκλειστικά 
σε έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλους τους τοµείς και ιδίως στους τοµείς της 
βιοµηχανίας και των µεταφορών. 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο συµπέρασµα πως οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε τις 
τεχνολογίες ΑΠΕ δεν πρέπει να εξαντλείται στην παράθεση περιορισµένων οικονοµικών 
δεδοµένων, αλλά να εξετάζει διεξοδικά πολλούς περισσότερους παράγοντες. Ιδιαίτερα στην 
περίπτωση των εγγυηµένων τιµών, θα πρέπει να ληφθεί µια αµιγώς πολιτική απόφαση που θα 
σέβεται βέβαια τα επιστηµονικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα. Μια απόφαση που θα 
πρέπει να µην κλειδώσει για τα επόµενα 10 χρόνια, αλλά να δύναται να αναθεωρηθεί όποτε 
έρχονται στο φως νέα τεχνικά και επιστηµονικά ευρήµατα. 
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Υπό το πρίσµα όλων των παραπάνω, οι προκαταρκτικές προτάσεις του WWF Ελλάς έχουν ως εξής: 
- Η τελική απόφαση για την εγγυηµένη τιµή πώλησης θα πρέπει να συναρτάται µε την εξέλιξη 

του τέλους ΑΠΕ (δείτε στο επόµενο κεφάλαιο τις προτάσεις της οργάνωσης) 
- Άµεσος εξορθολογισµός των εγγυηµένων τιµών, έτσι ώστε οι τιµές να συµβαδίζουν µε τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές (ενδεικτικά Ισπανία – φ/β 259€/MWh, αιολικά 75€/MWh, 
Πορτογαλία – αιολικά 4  73€/MWh) και να λαµβάνουν υπόψη το δυσµενές 
χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο 

- Ειδικότερα, για όλες τις επενδύσεις ΑΠΕ, πλην φωτοβολταϊκών, προτείνεται η οριζόντια 
µείωση της τιµής κατά 5% (για τις λιγότερο προωθηµένες τεχνολογίες πχ. γεωθερµία) έως 
10% (για τις πιο αποδοτικές και ώριµες τεχνολογίες πχ. αιολικά στο διασυνδεδεµένο 
σύστηµα), µε παράλληλη κατάργηση των προσαυξήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του 
ν. 3851/2010 

- Για τα οικιακά φωτοβολταϊκά προτείνεται επίσης µείωση κατά 10% στα 495€/MWh 
- Για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, όπως αυτά διακρίνονται στο άρθρο 5 του ν. 3851/2010 

προτείνεται να επιταχυνθεί κατά δυο εξάµηνα η µείωση της εγγυηµένης τιµής πώλησης, έτσι 
ώστε τον Φεβρουάριο του 2012 να ισχύσουν οι τιµές του Φεβρουαρίου 2013 και στη 
συνέχεια να ακολουθηθεί η προβλεπόµενη εξαµηνιαία µείωση  

- Οι νέες εγγυηµένες τιµές πώλησης δεν θα πρέπει να έχουν αναδροµική ισχύ και να 
αποδίδονται σε µια επένδυση µόλις αυτή λάβει προσφορά σύνδεσης 

Οι παραπάνω προτάσεις µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα, χωρίς αυτό να αναιρεί την ανάγκη 
προσεκτικότερης και διεξοδικότερης ανάλυσης του χρηµατοδοτικού µηχανισµού έργων ΑΠΕ. Το 
ΥΠΕΚΑ είναι ανάγκη να δουλέψει πολύ πιο εντατικά στο ζήτηµα αυτό, λαµβάνοντας υπόψη τις 
παραµέτρους που αναφέρθηκαν προηγουµένως, αλλά και εισάγοντας νέες στοχευµένες ρυθµίσεις. 
Προτείνουµε, για παράδειγµα, να εξεταστεί στο προσεχές διάστηµα το ενδεχόµενο να δίδονται 
αυξηµένες εγγυηµένες τιµές για συντοµότερο χρονικό διάστηµα (πχ. 10-12 έτη) και για το υπόλοιπο 
χρόνο ζωής µιας επένδυσης να προβλέπονται αισθητά χαµηλότερες τιµές. Ειδικά για τα αιολικά θα 
πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα αντικατάστασης α/γ µε νέες µεγαλύτερης ισχύος και απόδοσης, 
παραχωρώντας ευνοϊκότερη εγγυηµένη τιµή (στα πρότυπα της Γερµανίας).     

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί πως σε άλλες χώρες διενεργούνται µε επιτυχία διαγωνισµοί που 
εξασφαλίζουν ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ και µικρότερες τιµές πώλησης της παραγόµενης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, επαναδιατυπώνουµε την άποψή µας για έναρξη σχετικών 
ενεργειών από το ΥΠΕΚΑ προκειµένου να διαπιστωθεί το εφικτό ενός εναλλακτικού σχήµατος που 
θα ευνοεί τη δηµοπράτηση, σε συνεργασία µε τις περιφέρειες της χώρας, θέσεων και ισχύος έργων 
ΑΠΕ.   

Η αποδοχή από τους επενδυτές έργων ΑΠΕ µιας λελογισµένης µείωσης της εγγυηµένης τιµής 
πώλησης που θα διατηρεί τον αποδοτικό χρηµατοοικονοµικό χαρακτήρα των επενδύσεων, θα 
αποτελέσει χειρονοµία καλής θέλησης προς την κοινωνία και θα επιδείξει τη διάθεσή τους να 
δουλέψουν εντατικά και να συνεισφέρουν θετικά στην τόνωση της ελληνικής οικονοµίας. Για να 
συµβεί αυτό είναι απαραίτητο ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας να εξοµαλύνει τη ροή δανείων προς την 
αγορά ΑΠΕ.   
Αξίζει, επιπλέον, να σηµειωθεί πως µια υγιής χρηµατοδοτική πολιτική για τις ΑΠΕ θα έπρεπε να 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη εγχώριας βιοµηχανίας για µέρος ή το σύνολο κάθε τεχνολογίας ΑΠΕ, 
καθώς και στην πριµοδότηση καινοτοµιών. Αξίζει να διερευνηθεί εκ µέρους του ΥΠΕΚΑ η 
πιθανότητα δηµιουργίας νέων κινήτρων που θα λειτουργήσουν ευεργετικά προς αυτόν τον σκοπό 
(πχ. φοροαπαλλαγές, διευκόλυνση χωροθέτησης, επιδοτήσεις επί των απασχολούµενων κοκ). 
 
 

 
 

                                                            
4 Επισηµαίνεται εδώ ότι η εγγυηµένη τιµή πώλησης στην Πορτογαλία ορίστηκε, στον τελευταίο διαγωνισµό του 2005, στα 
73€/MWh, όµως οι προσφορές των υποψήφιων επενδυτών κατέβασαν την τιµή στα 56€/MWh  
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2. Τέλος ΑΠΕ  
 
Η προσαρµογή του τέλους ΑΠΕ έγινε µε την Υ.Α ∆5−ΗΛ/Β/Φ.1.17/10745/οικ.28556/31.12.2010. Η 
ανάγκη αλλαγών σε λιγότερο από ένα χρόνο υποδηλώνει πρώτιστα την αδυναµία ορισµού ενός 
τέλους που ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Η αναθεώρηση του τέλους σε δυσθεώρητα ύψη, 
όπως προτείνεται από τον ∆ΕΣΜΗΕ, χωρίς τη διόρθωση των στρεβλώσεων που επικρατούν στον 
υπολογισµό της Οριακής Τιµής Συστήµατος (ΟΤΣ), είναι ότι χειρότερο µπορεί να συµβεί αυτή τη 
στιγµή, καθώς θα προκαλέσει αναστάτωση στην κοινή γνώµη και ενδέχεται να επιφέρει σηµαντικό 
πλήγµα στην κοινωνική αποδοχή των ανανεώσιµων πηγών. 

Η λελογισµένη µείωση των εγγυηµένων τιµών πώλησης  (σαν αυτή που προτείνεται παραπάνω) και 
η άµεση αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού της ΟΤΣ, συµπεριλαµβάνοντας το πραγµατικό κόστος 
των συµβατικών καυσίµων, τη συνεισφορά των ΑΠΕ στην ηµερήσια αγορά, το κόστος διασφάλισης 
επαρκούς ισχύος (Α∆Ι) και το κόστος δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, είναι οι βασικές 
κατευθύνσεις που θα αποσυµπιέσουν το τέλος ΑΠΕ και δεν θα επιβαρύνουν υπέρµετρα τον 
διαχειριστή του συστήµατος.  
Σε αυτό το πλαίσιο, το WWF Ελλάς αποδέχεται τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης5 του ΕΜΠ 
για τις αλλαγές που πρέπει να επιβληθούν σχετικά µε το ειδικό τέλος ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει 
να καταργηθεί το πλαφόν καταβολής του τέλους ΑΠΕ από µεγάλους καταναλωτές ή εναλλακτικά, 
να θεσπιστεί ρύθµιση για την καταβολή µειωµένου τιµήµατος σε περίπτωση υπέρβασης ενός 
συγκεκριµένου χρηµατικού ποσού.  
Θα πρέπει, επίσης, να υπολογιστεί η πρόσοδος που θα προκύψει από τη δηµοπράτηση του 100% 
των δικαιωµάτων εκποµπών της ηλεκτροπαραγωγής από το 2013 και, λαµβάνοντας υπόψη το 
επιδιωκόµενο µίγµα ΑΠΕ έως το 2020, να εκτιµηθούν τα έσοδα και εκταµιεύσεις του διαχειριστή 
του συστήµατος. Αν όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν στο συµπέρασµα πως ο ∆ΕΣΜΗΕ θα διαθέτει 
πλεόνασµα την περίοδο 2014-2020, αξίζει να βρεθεί εναλλακτική φόρµουλα εύρεσης πόρων από 
άλλους µηχανισµούς για την περίοδο 2012-2014, πχ. αξιοποίηση τέλους ΕΡΤ, προκειµένου να 
διατηρηθεί το τέλος ΑΠΕ σε λογικά επίπεδα6.  
Σε κάθε περίπτωση, µια µικρή αύξηση του τέλους ΑΠΕ φαίνεται αναπόφευκτη. Οι αρχικές µας 
εκτιµήσεις δείχνουν πως το τέλος ΑΠΕ µπορεί να µείνει κάτω από τα 2,5 €/MWh και, 
συνδυαζόµενο µε τη ορθολογική µείωση των εγγυηµένων τιµών και των έµµεσων επιδοτήσεων, να 
στηρίξει αποτελεσµατικά και για πολλά χρόνια την απρόσκοπτη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Σήµερα οι 
πολίτες φαίνονται  ακόµα διατεθειµένοι να στηρίξουν την περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ. Σήµερα 
είναι ακόµα εφικτή η βέλτιστη προώθηση των ΑΠΕ χωρίς στρεβλώσεις, υπό όρους απόλυτης 
διαφάνειας και κοινωνικής-περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Οποιαδήποτε αλλαγή στο χρηµατοδοτικό 
καθεστώς που διέπει τις ΑΠΕ θα πρέπει να σταθµίσει προσεκτικά πολλαπλές παραµέτρους, 
προκειµένου να καταλήξει σε µια οικονοµικά βιώσιµη, κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά 
ασφαλή απόφαση. Το WWF Ελλάς εξακολουθεί να πιστεύει στην αναγκαιότητα και ωφελιµότητα 
του στόχου συµµετοχής των ΑΠΕ κατά 40% στην ηλεκτροπαραγωγή έως το 2020 και είναι απόλυτα 
ταγµένο στο όραµα για συµµετοχή των ΑΠΕ κατά 100% στο ενεργειακό ισοζύγιο έως το 2050. Για 
να γίνει ο στόχος πραγµατικότητα όλοι όσοι εµφορούµαστε από πραγµατικό ενδιαφέρον για την 
ουσιαστική προώθηση των ΑΠΕ οφείλουµε να δουλέψουµε µαζί, να δουλέψουµε σωστά. 
 

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις:  
Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος εκστρατειών, WWF Ελλάς, τηλ. 210-22341893, www.wwf.gr, 
a.plitharas@wwf.gr  

                                                            
5 ΕΜΠ/ΕΣΗΑΠΕ, Ειδικό τέλος ΑΠΕ: ανάλυση και προβλέψεις, 2011  
6  Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί η ανάγκη διαχωρισµού του τέλους ΑΠΕ από το τέλος που καταβάλλεται για 
την στήριξη της ΣΗΘΥΑ 
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