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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 



 

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 



 

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 



 

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 



 

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.  

 



Ειδικό Τέλος ΑΠΕ: πώς ορίζεται

• Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ (σε €/MWh) πληρώνεται από τους καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας επιπλέον των λοιπών χρεώσεων

• Σκοπός του Τέλους ΑΠΕ είναι η ισοσκέλιση εσόδων και δαπανών του Ειδικού 
Λογαριασμού ΑΠΕ που τηρεί ο ΔΕΣΜΗΕ

• Χρεώσεις του Λογαριασμού ΑΠΕ είναι οι πληρωμές προς παραγωγούς ΑΠΕ 
και ΣΗΘΥΑ για την απορρόφηση της ενέργειας που παράγουν, σύμφωνα με 
τιμολόγια που καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ
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τιμολόγια που καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ

• Πιστώσεις του Λογαριασμού ΑΠΕ είναι:

▫ Η αμοιβή της  παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο διασυνδεδεμένο σύστημα 
σύμφωνα με την Οριακή Τιμή Συστήματος της Ημερήσιας Αγοράς

▫ Η αμοιβή της παραγωγής ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά στο μέσο 
κόστος καυσίμου των μονάδων ΔΕΗ στα νησιά αυτά

• Ο Λογαριασμός ΑΠΕ είναι συνήθως ελλειμματικός (η αγορά ΑΠΕ γίνεται σε 
τιμές υψηλότερες από το οριακό κόστος της παραγωγής που υποκαθίσταται 
από ΑΠΕ, εκτός από περιόδους υψηλών τιμών καυσίμων), οπότε απαιτείται 
πρόσθετο έσοδο το οποίο προέρχεται από το Τέλος ΑΠΕ



Παράγοντες που επηρεάζουν το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ

• Η μέση τιμή απορρόφησης της ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
(αυξάνει το Τέλος ΑΠΕ). Αυτή εξαρτάται περαιτέρω από:
▫ το μίγμα των τεχνολογιών ΑΠΕ
▫ τα τιμολόγια  ΥΠΕΚΑ για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ

• Η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος της Ημερήσιας Αγοράς στο 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα (όσο μεγαλύτερη τόσο μικρότερο 
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Διασυνδεδεμένο Σύστημα (όσο μεγαλύτερη τόσο μικρότερο 
το Τέλος ΑΠΕ). Αυτή αντανακλά τουλάχιστον το κόστος 
καυσίμου της θερμικής ηλεκτροπαραγωγής:
▫ Οι οικονομικές προσφορές των μονάδων πρέπει να είναι ίσες ή 

μεγαλύτερες του μοναδιαίου κόστους καυσίμου
▫ Κάθε ώρα η Οριακή Τιμή Συστήματος είναι η ακριβότερη 

οικονομική προσφορά από τις μονάδες που επελέγησαν στη 
σειρά φόρτισης ώστε να καλύψουν το φορτίο της ζήτησης

• Το μέσο κόστος καυσίμου της ΔΕΗ στα νησιά (όσο 
μεγαλύτερο τόσο μικρότερο το Τέλος ΑΠΕ)



Είναι το Τέλος ΑΠΕ ενδεικτικό του επιπλέον κόστους των ΑΠΕ 
συγκριτικά µε το κόστος της λοιπής ηλεκτροπαραγωγής;

• Όχι απαραίτητα
• Όταν η Οριακή Τιμή Συστήματος είναι για διάφορους λόγους 

χαμηλότερη από το συνολικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής, το Ειδικό 
Τέλος ΑΠΕ μεγεθύνεται τεχνητά, χωρίς η μεγέθυνση αυτή να 
οφείλεται στις ΑΠΕ

• Αυτό συνέβη το 2009 και το 2010, όπως εξηγείται παρακάτω
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• Αυτό συνέβη το 2009 και το 2010, όπως εξηγείται παρακάτω
• Το 2007 η ΟΤΣ ήταν υψηλότερη από τη μέση τιμή απορρόφησης 

ΑΠΕ, λόγω υψηλού κόστους καυσίμων. Δηλαδή το Τέλος ΑΠΕ 
έπρεπε να ήταν αρνητικό.

• Στην Ελλάδα, οι παραγωγοί εκτός ΑΠΕ εισπράττουν την Πληρωμή 
για Διασφάλιση Επαρκούς Ισχύος (35000 €/MW και τώρα 45000 
€/MW) επιπλέον των εισπράξεων στην Οριακή Τιμή Συστήματος, η 
οποία όμως δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό του Τέλους 
ΑΠΕ, ως εάν οι ΑΠΕ δεν συνεισφέρουν ισχύ στο Σύστημα (παρά 
μόνο ενέργεια), ενώ συνεισφέρουν ισχύ κατά ένα ποσοστό.



Αυξανοµένων των ΑΠΕ µειώνεται η Οριακή Τιµή 
Συστήµατος και άρα αυξάνεται το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ

• Πράγματι γιατί οι ΑΠΕ υπολογίζονται με μηδενική οικονομική 
προσφορά στην Ημερήσια Αγορά και επομένως όταν αυξάνεται η 
παραγωγή τους δεν θα χρειασθούν κάποιες μονάδες, και μάλιστα 
οι ακριβότερες, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση ηλεκτρικής 
ενέργειας.

• Επειδή η Οριακή Τιμή Συστήματος υπολογίζεται από την 
ακριβότερη οικονομική προσφορά θερμικής μονάδας που 
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• Επειδή η Οριακή Τιμή Συστήματος υπολογίζεται από την 
ακριβότερη οικονομική προσφορά θερμικής μονάδας που 
απαιτείται κατά ώρα για να καλυφθεί η ζήτηση, η αύξηση της 
παραγωγής ΑΠΕ θα μειώνει την ΟΤΣ

• Επομένως οι ΑΠΕ εξοικονομούν χρήματα για την αγορά ενέργειας 
από την Ημερήσια Αγορά για όλους τους Προμηθευτές. Αυτά δεν 
συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του Τέλους ΑΠΕ

• Αφού μειώνεται η ΟΤΣ, αυξάνεται η διαφορά της μέσης 
αποζημίωσης των ΑΠΕ από την ΟΤΣ, άρα αυξάνεται το Ειδικό Τέλος 
ΑΠΕ, το οποίο όμως δεν επιβαρύνει τους Προμηθευτές αφού 
εισπράττεται απευθείας από τους Καταναλωτές. 



Χωρίς τις ΑΠΕ η ΟΤΣ θα ήταν υψηλότερη (κόκκινα βέλη στο σχήµα) λόγω 
µετατόπισης της καµπύλης οικονοµικών προσφορών προς τα αριστερά
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γραμμές παριστούν την κατάσταση χωρίς ΑΠΕ. ‘Όταν το φορτίο υπερβαίνει τα 4000 
MW (δηλαδή το 85% των ωρών του έτους), η ΟΤΣ είναι χαμηλότερη από την 
κατάσταση χωρίς ΑΠΕ. Η διαφορά είναι μεγάλη στο εύρος φορτίου 4000 – 6500 MW, 
δηλαδή κατά το 60-65% των ωρών του έτους.
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Οι ΑΠΕ µειώνουν την ΟΤΣ

Τα σχήματα δείχνουν τα αποτελέσματα 

προβολής στο σύνολο του έτους 2010 της 

κατάστασης χωρίς ΑΠΕ

Το πάνω σχήμα δείχνει τη συσχέτιση Οριακής 

Τιμής Συστήματος με το μέγεθος της ζήτησης 

φορτίου (MW) σύμφωνα με τα πραγματικά 

στοιχεία του 2011 για τυπικές εργάσιμες ημέρες 

του Ιανουαρίου. Η διακεκομμένη γραμμή είναι η 

προβολή χωρίς ΑΠΕ.

Το κάτω σχήμα δείχνει για την τυπική ημέρα του 
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ΟΤΣ με ΑΠΕ

ΟΤΣ χωρίς ΑΠΕ

Συνολική εξοικονόμηση λόγω ΑΠΕ σε ένα έτος: 734 εκατ. €

Το κάτω σχήμα δείχνει για την τυπική ημέρα του 

Ιαν. 2011 την εξοικονόμηση χρημάτων λόγω ΑΠΕ 

στις πληρωμές των Προμηθευτών για αγορά 

ενέργειας από την Ημερήσια Αγορά ανάλογα με 

το φορτίο

Προβάλλοντας την τυπική ημέρα στο σύνολο του 

έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις συχνότητες 

εμφάνισης του φορτίου προκύπτει ότι οι ΑΠΕ το 

2011 θα:

• Μειώσουν την ΟΤΣ κατά 9.5 €/MWh

• Μειώσουν τις πληρωμές των Προμηθευτών 

στην Ημερήσια Αγορά κατά 734 εκατ. €

Φορτίο σε MW
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Το κόστος ενέργειας στην 
Ηµερήσια Αγορά αντανακλά το 
συνολικό κόστος 
ηλεκτροπαραγωγής;

Το κόστος αγοράς από τη 

χονδρεμπορική περιλαμβανομένων 

των διαφόρων προσαυξήσεων 

υπολείπεται του πλήρους κόστους 

ηλεκτροπαραγωγής επειδή η Οριακή 

Τιμή Συστήματος διατηρείται σε 

χαμηλά επίπεδα. 
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2009 

(απολογιστ.)

2010 

(απολογιστ.)

2011 

(εκτίμηση)

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (€/MWh) 49.46 52.85 58.00

Ακαθ. Κατανάλωση Διασυνδεδεμένου (GWh) 52431 52323 52517

Απώλειες (GWh) 4194 4186 4201

Πωλήσεις (GWh) 48237 48137 48315

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος μετά απωλειών 

(€/MWh)
53.76 57.44 63.04

Πληρωμές Διασφ. Επαρκούς Ισχύος (εκατ. €) 416 416 561

Λογαριασμός Προσαυξήσεων (εκατ. €) 81 81 110

Πληρωμές πέραν ΟΤΣ (€/MWh) 10.30 10.32 13.88

Σύνολο Κόστους Αγοράς από τη χονδρεμπορική  
64.06 67.76 76.93 χαμηλά επίπεδα. 

Οι αιτίες είναι αφενός ορισμένες 

ρυθμίσεις του Κώδικα (τεχνικά 

ελάχιστα, υδροηλεκτρικά), αφετέρου 

προβλήματα στον ανταγωνισμό

Η χαμηλή ΟΤΣ οδηγεί σε τεχνητή 

αύξηση του Τέλους ΑΠΕ, το οποίο δεν 

ενοχλεί τους προμηθευτές αφού 

πληρώνεται απευθείας από τους 

καταναλωτές  

Σύνολο Κόστους Αγοράς από τη χονδρεμπορική  

(€/MWh)
64.06 67.76 76.93

Ρυθμιζόμενο κόστος ΔΕΗ Διασυνδ. 

(€/MWh)
67.58 69.78 71.98

4.85

Διαφορά κόστους παραγωγής από κόστος 

αγοράς στην Ημερήσια Αγορά (€/MWh)
3.52 2.02 -0.10

Υποκοστολόγηση απασχ. Κεφ. ΔΕΗ (480 €/MW 

αντί 800)- €/MWh
5.00 5.00 5.00

Διαφορά κόστους παραγωγής από κόστος 

αγοράς στην Ημερήσια Αγορά (€/MWh)
8.52 7.02 4.90

Επιπλέον κόστος καυσίμου ως προς το 2010  (€/MWh)



Πόσο έπρεπε να ήταν το 
ειδικό τέλος ΑΠΕ;

Ο πίνακας παρουσιάζει τον 

υπολογισμό του Ειδικού Τέλους 

ΑΠΕ κατ’ αρχήν σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανόνες.

Στη συνέχεια υπολογίζει το Τέλος 

ΑΠΕ αν η συνεισφορά τους 

υπολογιζόταν σωστά (συμμετοχή 

9

2009 

(απολογιστ.)

2010 

(απολογιστ.)

2011 

(εκτίμηση)

Παραγωγή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου 

(GWh)
2,721 3,148 4,631

Παραγωγή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Μη Διασυνδ. (GWh) 631 781 805

Συνολική Παραγωγή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (GWh) 3,352 3,929 5,435

Μέση Τιμή αγοράς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (€/MWh) 93.4 98.2 115.0

Πληρωμές προς παραγωγούς ΑΠΕ (εκατ. €) 313.1 385.8 625.1

Έσοδα από ΔΕΗ από Μη Διασυνδεδεμένο 

(εκατ.€)
74.6 92.4 116.7

Έσοδα από το Μηχανισμό Αποκλίσεων (ΟΤΣ x 

ΑΠΕ Διασυνδεδεμένου σε εκατ.€)
134.6 166.4 268.6

Εκτίμηση υπολοίπου λογ/μού Ειδικού τέλους 

ΑΠΕ (εκατ.€)
104.0 127.1 239.9

Εκτίμηση πωλήσεων (GWh) 55,074 55,193 55,397

Διαμόρφωση του Ειδικού τέλους ΑΠΕ (€/MWh) 1.89 2.30 4.33 υπολογιζόταν σωστά (συμμετοχή 

στην ισχύ κατά ένα ποσοστό 20%, 

υπολογισμός της ΟΤΣ χωρίς ΑΠΕ 

για τα έσοδα του μηχανισμού 

αποκλίσεων) και αν η ΟΤΣ 

αντανακλούσε το πραγματικό 

κόστος ηλεκτροπαραγωγής.

Το τέλος ΑΠΕ θα ήταν σαφώς 

μικρότερο. Η διαφορά είναι προς 

όφελος των Προμηθευτών και σε 

βάρος των Καταναλωτών.

Διαμόρφωση του Ειδικού τέλους ΑΠΕ (€/MWh) 1.89 2.30 4.33

Αμοιβή παραγωγών ΑΠΕ για Διασφάλιση 

Επαρκούς Ισχύος (εκατ. €)
9.5 11.0 20.8

Διαμόρφωση του Ειδικού τέλους ΑΠΕ (€/MWh) 1.71 2.10 3.95

Έσοδα από το Μηχανισμό Αποκλίσεων (ΟΤΣ 

χωρίς ΑΠΕ x ΑΠΕ Διασυνδεδεμένου σε εκατ.€)
155.2 193.9 332.9

Διαμόρφωση του Ειδικού τέλους ΑΠΕ (€/MWh) 1.34 1.60 2.79

Διαμόρφωση του Ειδικού τέλους ΑΠΕ (€/MWh) 0.92 1.20 2.38

Διαφορά σε % -51% -48% -45%

Επιπλέον, αν για τα έσοδα από Μηχαν. Αποκλίσεων λαμβανόταν υπόψη η ΟΤΣ χωρίς 

ΑΠΕ

Επιπλέον, αν η ΟΤΣ αντανακλούσε το πραγματικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής

Αν οι ΑΠΕ είχαν capacity credit 20%



Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ υπερτιµάται

• Η Οριακή Τιμή Συστήματος υπολείπεται του 
πραγματικού κόστους ηλεκτροπαραγωγής, με 
αποτέλεσμα την τεχνητή αύξηση του Τέλους ΑΠΕ

• Οι πληρωμές για τη Διασφάλιση Επαρκούς Ισχύος δεν 
συνυπολογίζονται ως εάν οι ΑΠΕ δεν συνεισέφεραν στην 
ισχύ
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ισχύ
• Για τα έσοδα του μηχανισμού αποκλίσεων λαμβάνεται 

υπόψη η ΟΤΣ αφού έχει αφαιρεθεί η ενέργεια από ΑΠΕ, 
ενώ χωρίς αυτές η ΟΤΣ θα ήταν σαφώς υψηλότερη (σε 
αυτό το κόστος οι ΑΠΕ υποκαθιστούν θερμική Η/Π) 

• Για τους τρεις αυτούς λόγους υπερτιμάται το Ειδικό 
Τέλος ΑΠΕ (περίπου κατά 36 έως 47%)

• Οι Προμηθευτές ωφελούνται από την υπερτίμηση του 
Τέλους ΑΠΕ και οι Καταναλωτές ζημιώνονται



Μελλοντική εξέλιξη του Τέλους ΑΠΕ

• Στη συνέχεια παρουσιάζεται προβολή στο μέλλον με 
σκοπό την εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης του 
Ειδικού Τέλους ΑΠΕ

• Ως μελλοντικό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής λαμβάνεται 
το πρόγραμμα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, το οποίο συμπληρώθηκε 
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το πρόγραμμα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, το οποίο συμπληρώθηκε 
με προσομοίωση με το μοντέλο PRIMES (E3MLab-ΕΜΠ)

• Από το 2013 οι εκπομπές CO2 κοστολογούνται σύμφωνα 
με την πληρωμή για τα δικαιώματα εκπομπής (υπόθεση 
τιμής ETS στα 20 €/τόνο CO2)

• Για τις τιμές απορρόφησης ΑΠΕ λαμβάνονται υπόψη οι 
ρυθμίσεις ΥΠΕΚΑ κατά κατηγορία ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε 
σταθερές τιμές του 2010.



Το ποσοστό της παραγωγής στην Ηµερήσια Αγορά που θα 
απορροφάται κατά προτεραιότητα και θα αποζηµιώνεται σε 
καθορισµένη τιµή θα είναι 33% το 2020 και 22% το 2015
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Το πρόγραµµα ανάπτυξης ΑΠΕ ακολουθεί την έκθεση του ΥΠΕΚΑ που 
υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010. Στα νησιά θα 
αναπτυχθεί το 10% των ΑΠΕ το 2020, έναντι 14% το 2015.
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Ενέργεια 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

(GWh)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ΣΗΘΥΑ, Γεωθερμία, κλπ. 390 390 390 450 450 510 570 630 690 750

Ηλιοθερμικά 0 0 0 0 86 212 337 463 589 715

Φωτοβολταικά 408 723 1,039 1,354 1,670 1,915 2,159 2,404 2,648 2,893

Βιομάζα 234 261 281 453 504 671 916 941 1,071 1,234

Αιολικά 3,557 5,435 7,242 9,072 10,303 11,093 12,219 13,534 15,556 16,800

Μικρά ΥΗΣ 847 950 1,052 1,155 1,187 1,219 1,251 1,283 1,315 1,347

Σύνολο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 5435 7758 10004 12485 14200 15620 17453 19256 21869 23739
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Προβολή της Μέσης Τιµής 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Η μέση τιμή αφορά το σύνολο της 

χώρας

Η προβολή υποθέτει τιμές ΑΠΕ που 

αντιστοιχούν σε μη επιδότηση των 

επενδύσεων

Παρατηρείται μείωση της μέσης τιμής 

για τα φωτοβολταϊκά. Υφίσταται 
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ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

(€'2010/MWh) 

για τα φωτοβολταϊκά. Υφίσταται 

αβεβαιότητα σχετικά με το τμήμα των 

νέων Φ/Β που θα αναπτύσσονται σε 

στέγες για τα οποία διατηρείται η 

υψηλή τιμή.

Σύμφωνα με την προβολή στο μέλλον, 

η μέση τιμή απορρόφησης ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ θα αυξηθεί σε σημερινές τιμές 

σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, αλλά θα 

παραμείνει μακροχρόνια περίπου στα 

125 €’2010/MWh.

Μικρά 

ΥΗΣ
Αιολικά Βιομάζα

Φωτοβολ-

ταικά

Ηλιο-

θερμικά

ΣΗΘΥΑ, 

Γεωθερ-

μία, κλπ.

Σύνολο 

ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ

2011 87.9 90.2 150.0 392.0 0.0 90.2 115.0

2012 89.7 96.4 152.3 346.5 0.0 90.2 120.5

2013 91.3 99.3 153.8 339.0 0.0 90.2 124.6

2014 92.5 101.1 160.9 308.1 0.0 92.6 124.6

2015 92.9 102.0 162.1 286.3 264.9 92.6 125.7

2016 93.2 102.4 164.7 264.3 264.9 94.4 126.2

2017 93.5 103.0 166.8 245.9 264.9 95.9 126.2

2018 93.8 103.5 166.9 231.4 264.9 97.0 125.6

2019 94.1 104.1 167.6 219.8 264.9 98.0 124.7

2020 94.4 104.4 168.2 210.3 264.9 98.8 124.7

0.0

50.0



Οι συνολικές πληρωµές στους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σχεδόν θα 
πενταπλασιασθούν το 2020 συγκριτικά µε το 2011. Οι πληρωµές για ηλιακά το 
2020 θα αποτελούν το 27% των συνολικών πληρωµών, ενώ τα ηλιακά 
συνεισφέρουν µε 15% στη συνολική παραγωγή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
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(εκατ. €'2010)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ΣΗΘΥΑ, Γεωθερμία, κλπ. 35 35 35 42 42 48 55 61 68 74

Ηλιοθερμικά 0 0 0 0 23 56 89 123 156 189

Φωτοβολταικά 160 251 352 417 478 506 531 556 582 608

Βιομάζα 35 40 43 73 82 111 153 157 179 208

Αιολικά 321 524 719 917 1,051 1,136 1,258 1,400 1,619 1,754

Μικρά ΥΗΣ 74 85 96 107 110 114 117 120 124 127

Σύνολο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 625 935 1,246 1,556 1,785 1,971 2,203 2,418 2,728 2,960
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Αβεβαιότητες σχετικά µε την πρόβλεψη της 
εξέλιξης της ΟΤΣ στο µέλλον 

• Αυξανομένης της παραγωγής ΑΠΕ θα υπάρχει πιθανότητα η ισχύς ΑΠΕ να 
υπερβαίνει το φορτίο σε ορισμένες ώρες. Αλλά και κατά τις λοιπές ώρες, 
το εναπομένον φορτίο συχνά θα υπερβαίνει τα τεχνικά ελάχιστα των 
μονάδων.

• Προς το 2020, αρκετές ώρες το χρόνο η ΟΤΣ θα είναι μηδέν ή τεχνητά σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα

• Αν δεν τροποποιηθούν διατάξεις του Κώδικα σχετικά με τον καθορισμό 
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• Αν δεν τροποποιηθούν διατάξεις του Κώδικα σχετικά με τον καθορισμό 
της ΟΤΣ, η λειτουργία της Ημερήσιας Αγοράς δεν θα έχει νόημα κατά τα 
έτη κοντά στο 2020.

• Για την πρόβλεψη της εξέλιξης της ΟΤΣ στο μέλλον, υποθέτουμε ότι 
γίνονται τροποποιήσεις και η ΟΤΣ καθορίζεται είτε διοικητικά είτε μέσω 
των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το είδος της θερμικής 
ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται κατά ώρα σε διαθεσιμότητα 
λειτουργίας ή σε τεχνικό ελάχιστο

• Με βάση την υπόθεση αυτή, η ΟΤΣ θα διαμορφώνεται περίπου όπως και 
σήμερα αλλά θα λαμβάνεται υπόψη η πληρωμή για δικαιώματα 
εκπομπής CO2 ως τμήμα του μεταβλητού κόστους



Προβολή Φορτίου και ΟΤΣ 
στο µέλλον

Η προβολή του φορτίου του 

Διασυνδεδεμένου στο μέλλον 

προέρχεται από το μοντέλο PRIMES και 

λαμβάνει υπόψη τη διασύνδεση 

Κυκλάδων μετά το 2015

Η προβολή της ΟΤΣ στο μέλλον 

στηρίζεται σε υπόθεση μεταβολής των 

κανόνων για τον καθορισμό της ΟΤΣ 
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στην περίπτωση μεγάλης συνεισφοράς 

ΑΠΕ ώστε η ΟΤΣ να καθορίζεται περίπου 

όπως και σήμερα και να μην είναι 

τεχνητά μηδέν ή σε πολύ μικρό επίπεδο 

λόγω ΑΠΕ

Η καμπύλη ΟΤΣ του 2015 είναι σαφώς 

μετατοπισμένη προς τα πάνω συγκριτικά 

με την καμπύλη του 2010 λόγω κόστους 

αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής CO2

Λαμβάνεται υπόψη αύξηση των τιμών 

υδρογονανθράκων κατά 4% το χρόνο σε 

σταθερές τιμές
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Προβολή ΟΤΣ και κόστους Η/ΠΠροβολή ΟΤΣ και κόστους Η/Π
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• Η αύξηση του κόστους Η/Π είναι απότομη μετά το 2013 και μέχρι το 2015 λόγω των 
πληρωμών για τα δικαιώματα εκπομπής CO2 στο πλαίσιο του μηχανισμού ETS.

• Η αύξηση του μέσου συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής θα ήταν σαφώς 
μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε η αυξημένη συνεισφορά από ΑΠΕ γιατί θα ήταν 
μεγαλύτερες οι πληρωμές για αγορά δικαιωμάτων εκπομπής CO2. 

• Η μείωση στις πληρωμές δικαιωμάτων που επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των ΑΠΕ 
αντισταθμίζει το μεγαλύτερο τμήμα του αυξημένου κόστους παραγωγής από ΑΠΕ 
συγκριτικά με θερμική ηλεκτροπαραγωγή. Για το λόγο αυτό σταθεροποιείται το 
κόστος Η/Π μετά το 2015.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Μέσο συνολ. Κόστος Η/Π 69.8 76.8 79.1 87.0 92.3 93.5 94.7 95.9 95.9 95.9 95.9

Οριακή Τιμή Συστήματος 52.8 58.0 60.0 63.8 67.9 72.2 73.6 75.1 76.5 77.9 79.4

40.0



Η προβολή στο µέλλον, µε υπόθεση µεταβολής των κανόνων διαµόρφωσης της ΟΤΣ, δείχνει 
σηµαντική αύξηση του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, εφόσον υπολογίζεται σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες σήµερα κανόνες, το οποίο σε σταθερές τιµές θα ανέλθει στα 10 €/MWh το 2015 
και στα 12.6 €/MWh το 2020.
Το 56% του Τέλους ΑΠΕ το 2020 θα οφείλεται στα ηλιακά µε συνεισφορά µόνο 15% στις ΑΠΕ

Για την 
προβολή του 
Τέλους ΑΠΕ 
στο µέλλον 

ελήφθη η ΟΤΣ 
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εσόδων από ΔΕΗ)

ελήφθη η ΟΤΣ 
αφού 

αφαιρέθηκαν 
οι ΑΠΕ, 

πράγµα που 
υποεκτιµά 

σηµαντικά το 
κόστος που οι 

ΑΠΕ 
υποκαθιστούν

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Συμμετοχή ΣΗΘΥΑ, Γεωθερμία, κ.λ.π. 0.23 0.21 0.18 0.19 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.21

Συμμετοχή Ηλιοθερμικών 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.62 0.95 1.25 1.54 1.79

Συμμετοχή Φωτοβολταίκών 2.33 3.50 4.78 5.36 5.76 5.69 5.56 5.44 5.32 5.21

Συμμετοχή Βιομάζας 0.37 0.41 0.43 0.71 0.75 0.99 1.32 1.30 1.42 1.57

Συμμετοχή Αιολικών 0.95 1.91 2.53 2.92 2.81 2.85 2.98 3.14 3.46 3.51

Συμμετοχή μικρών ΥΗΣ 0.46 0.50 0.51 0.50 0.42 0.39 0.37 0.34 0.32 0.29

Διαμόρφωση Ειδικού τέλους ΑΠΕ 

σύμφωνα με ισχύοντες κανόνες 

(€/MWh)

4.33 6.53 8.43 9.68 10.15 10.71 11.37 11.67 12.26 12.59
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Προβολή των πληρωµών προς παραγωγούς ΑΠΕ µε βάση 

ΥΠΕΚΑ

Προβολή των πληρωµών προς παραγωγούς ΑΠΕ µε βάση 
τα τιµολόγια και το πρόγραµµα δράσης για τις ΑΠΕ του 
ΥΠΕΚΑ
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ΣΗΘΥΑ, Γεωθερμία, κλπ. 35 35 35 42 42 48 55 61 68 74

Ηλιοθερμικά 0 0 0 0 23 56 89 123 156 189

Φωτοβολταικά 160 251 352 417 478 506 531 556 582 608

Βιομάζα 35 40 43 73 82 111 153 157 179 208

Αιολικά 321 524 719 917 1,051 1,136 1,258 1,400 1,619 1,754

Μικρά ΥΗΣ 74 85 96 107 110 114 117 120 124 127

Σύνολο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 625 935 1,246 1,556 1,785 1,971 2,203 2,418 2,728 2,960
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Οι ΑΠΕ συνεισφέρουν κατά ένα ποσοστό στη διασφάλιση ισχύος
Οι ΑΠΕ εξοικονοµούν κόστος καυσίµου και κόστος πληρωµών για δικαιώµατα 
εκποµπής CO2

Αν ληφθούν αυτά υπόψη για τον υπολογισµό του ποσού που καταβάλλει για τις ΑΠΕ 
ο µηχανισµός αποκλίσεων, το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ θα είναι σχετικά σταθερό στο χρόνο
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Διόρθωση ΟΤΣ λόγω Capacity Credit 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

Διόρθωση ΟΤΣ σύμφωνα με κόστος 

εξοικονομούμενο λόγω ΑΠΕ
0.4 0.5 1.2 1.7 3.0 3.8 4.4 4.8 5.3 5.8 6.6 7.1

Τέλος ΑΠΕ αν εφαρμόζονταν οι 

σημερινοί κανόνες
1.9 2.3 4.3 6.5 8.4 9.7 10.2 10.7 11.4 11.7 12.3 12.6

Τέλος ΑΠΕ με βάση σωστό 

υπολογισμό
1.3 1.6 2.8 4.3 4.7 5.0 4.9 4.9 5.0 4.7 4.3 4.1



Είναι το Τέλος ΑΠΕ η κατάλληλη 
µέθοδος στην προοπτική του 2020;
Είναι το Τέλος ΑΠΕ η κατάλληλη 
µέθοδος στην προοπτική του 2020;
• Κατηγορηματικά όχι

• Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ σχεδιάσθηκε για την εποχή μικρής παραγωγής από ΑΠΕ

• Προσδιορίζεται ως μέτρο του κόστους ΑΠΕ επιπλέον της θερμικής Η/Π 
αφαιρουμένου του κόστους καυσίμου που υποκαθίσταται από τις ΑΠΕ

• Η μέτρηση αυτή δεν είναι δυνατή μέσω της ΟΤΣ όταν η παραγωγή ΑΠΕ είναι 
σημαντικό ποσοστό της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής: χρειάζεται νέα μέθοδος

• Οι κανόνες της Ημερήσιας Αγοράς πρέπει να αλλάξουν ριζικά ιδίως μετά το 2015 
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• Οι κανόνες της Ημερήσιας Αγοράς πρέπει να αλλάξουν ριζικά ιδίως μετά το 2015 
γιατί η διαμόρφωση της Οριακής Τιμής Συστήματος όπως γίνεται σήμερα δεν θα 
έχει νόημα λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ΑΠΕ. Αν διατηρηθούν οι σημερινοί 
κανόνες, η ΟΤΣ ή θα αποκλίνει συνεχώς από το πραγματικό κόστος της θερμικής 
Η/Π ή θα καθορίζεται διοικητικά.

• Ήδη η πρακτική των δύο τελευταίων ετών υπερτίμησε το Τέλος ΑΠΕ πράγμα που 
δρα προς όφελος των Προμηθευτών και σε βάρος των Καταναλωτών

• Στην προοπτική το 2020, οι ΑΠΕ θα εξοικονομούν όχι μόνο καύσιμο αλλά και 
πληρωμές για δικαιώματα εκπομπής CO2, τα οποία θα είναι η βασική αιτία 
αύξησης του κόστους της ηλεκτροπαραγωγής

• Η υπερτίμηση του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ αυξάνει την επισφάλεια χρηματοδότησης 
των ΑΠΕ γιατί η είσπραξή του (επιπλέον των τιμολογίων των Προμηθευτών) 
θεωρείται παράγων «ρυθμιστικού κινδύνου» ιδίως όταν το Τέλος αυξάνεται. 



Επιπτώσεις αν δεν ακολουθείτο το πρόγραµµα για τις ΑΠΕ µέχρι το 
2020 και βέβαια είχαµε υποχρέωση αγοράς δικαιωµάτων εκποµπής 
από τον ETS (αποτελέσµατα προσοµοίωσης µοντέλου PRIMES)

Έτος 2020
Προβολές PRIMES

Με ΑΠΕ Χωρίς
ΑΠΕ

∆είκτης ΑΠΕ ως % 
ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης

20% 13%

% ΑΠΕ στην 
Ηλεκτροπαραγωγή 40% 25%

Έτος 2020
Προβολές PRIMES

Με 
ΑΠΕ

Χωρίς
ΑΠΕ

Μέσο κόστος Η/Π (€/MWh) 99,7 100,8

Μέσο ετήσιο κόστος 
κεφαλαίου και συντήρησης 
(€/MWh)

56,5 49,2

Μέσο ετήσιο κόστος 
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Συνολικές εκποµπές CO2
(εκ.) 76,2 90 (+18%)

Εκποµπές CO2 (εκ.) Η/Π 31,9 43,3 (36%)

Πληρωµές ETS (20€/τCO2) 635 εκ. 870 εκ.

Πληρωµές ETS (30€/τCO2) 960 εκ. 1300 εκ.

Μέσο ετήσιο κόστος 
καυσίµου και λειτουργίας 
(€/MWh)

35,3 41,4

Μέσο ετήσιο κόστος 
πληρωµών ETS και φόρων
(€/MWh)

7,9 10,2 

Μεταβολή ειδικού τέλους 
ΑΠΕ (€/MWh)

-1,2

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν επιβαρύνει το µέσο κόστος Η/Π το 2020:
Χωρίς τις ΑΠΕ µειώνεται το κόστος κεφαλαίου, αυξάνει όµως τόσο το κόστος
καυσίµου όσο και οι πληρωµές CO2. Η αύξηση αυτή είναι µεγαλύτερη από τη 
µείωση του κόστους κεφαλαίου ακόµα και για χαµηλή τιµή CO2 (20€/τ) !




