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Θέμα: Χρέωση Κόστους  Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) στα τιμολόγια Υψηλής Τάσης 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Η  Ελλάδα υιοθέτησε το 2014 μηχανισμό αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2003/87 και τις σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές του 
2012 της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.  

Ο μηχανισμός αυτός, κατ’ εφαρμογή σχετικού μαθηματικού τύπου που προβλέπεται πανευρωπαϊκά, 
προβλέπει τον υπολογισμό ανώτατης ετήσιας αντιστάθμισης του σχετικού κόστους έμμεσων 
εκπομπών, με βάση την προθεσμιακή τιμή EUA κατά το προηγούμενο της κατανάλωσης έτος: Για την 
αντιστάθμιση του 2018, χρησιμοποιείται ο απλός μέσος όρος των προσφορών τιμών κλεισίματος EUA 
από 1.1.2017 έως 31.12.2017 με μήνα ωρίμανσης το Δεκέμβριο 2018, η οποία κυμάνθηκε στο 5,7€/tn.  

Ωστόσο, η μεθοδολογία μετακύλυσης του σχετικού κόστους, την οποία η ΔΕΗ  εφαρμόζει στο 
σύνολο των επιλέξιμων βιομηχανιών, χρησιμοποιεί ως βάση υπολογισμού χρέωσης την 
προθεσμιακή τιμή EUA κατά τον προηγούμενο της κατανάλωσης μήνα.  

Από τα τέλη Φεβρουαρίου έως σήμερα, οι τιμές CO2 κυμαίνονται στα επίπεδα των 13-14 €/tn περίπου, 
χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο αν θα σταθεροποιηθούν σε αυτά τα επίπεδα.  

Ως αποτέλεσμα της διαφορετικής βάσης υπολογισμού της μέγιστης αντιστάθμισης και της χρέωσης 
CO2 καθώς και της ραγδαίας και απροσδόκητης (για τις αγορές) ανόδου της τιμής του CO2, αναμένεται 
μετά βεβαιότητας το πραγματικό επίπεδο αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών για την 
εγχώρια  βιομηχανία έντασης ενέργειας να κυμανθεί σε ποσοστό πολύ κάτω του προβλεπόμενου στη 
σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία 80%, υπό προϋποθέσεις δε, ακόμα και σε επίπεδα μόλις 50-
60%.  

Συγχρόνως η ΔΕΗ μέσω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ ανακτά ένα πολύ σημαντικό ποσό που αντιστοιχεί 
στο κόστος των  δικαιωμάτων για τις δημοπρατούμενες ποσότητες. Θεωρούμε ότι η ΔΕΗ πρέπει να 
λάβει υπόψη της αυτό το ποσό στον υπολογισμό της μηνιαίας χρέωσης. 

Προτείνουμε:  

1. Ειδικά για τη χρέωση κόστους CO2 για το έτος 2018, η Εταιρία σας να θεσπίσει ανώτατη 
χρέωση 4,5 Ευρώ/MWh, το ύψος της οποίας συνάδει με τη μεθοδολογία υπολογισμού της 
ανώτατης ετήσιας αντιστάθμισης και την προθεσμιακή τιμή EUA που διαμορφώθηκε το 
2017. 

2. Από το 2019 και στο εξής,  να επανασχεδιαστεί η μεθοδολογία χρέωσης CO2 έτσι ώστε να 
λαμβάνει υπόψη τη μεθοδολογία υπολογισμού της ανώτατης ετήσιας αντιστάθμισης.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Κωνσταντίνος Κουκλέλης 

Πρόεδρος Δ.Σ.   


