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Θέμα: Κατάργηση της Πρόσθετης Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου του Ειδικού Λογαριασμού
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΠΧΕΦΕΛ)

Κύριε Υπουργέ,
Η Πρόσθετη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
(«ΠΧΕΦΕΛ») εισήχθη κατ’ αρχήν με στόχο τον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ («ΕΛΑΠΕ»), αντί της επιλογής της αύξησης της χρέωσης του Ειδικού Τέλους Μείωσης
Εκπομπών Αερίων Ρύπων («ΕΤΜΕΑΡ»). Η εν λόγω χρέωση θεσπίστηκε με σκοπό τον
«εξορθολογισμό της χονδρεμπορικής αγοράς με παράλληλη ελάφρυνση του Ειδικού Λογαριασμού
ΑΠΕ». Οι εισροές από το ΠΧΕΦΕΛ στον ΕΛΑΠΕ ήταν το μεν 2017 411,46 εκ Ευρώ, το δε 2018
προϋπολογίζονται σε 374,93 εκ Ευρώ (πρόβλεψη ΛΑΓΗΕ, Δεκέμβριος 2017).
Η μείωση των τιμών στις χονδρεμπορικές αγορές ενέργειας εξαιτίας της διείσδυσης των ΑΠΕ
αποτελεί κοινό τόπο, στην Ευρώπη και τον κόσμο. Πουθενά όμως αυτό δεν έχει οδηγήσει σε
παρόμοιες στρεβλωτικές παρεμβάσεις όπως συμβαίνει στην ελληνική αγορά, όπου σημαντικό
μέρος του κόστους στήριξης των ΑΠΕ επιχειρείται να περάσει ως ανταγωνιστικό (!) κόστος
ενέργειας. Οι ρυθμίσεις αυτές αυξάνουν τελικά το κόστος για τους καταναλωτές και
υπονομεύουν ευθέως την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.
Η ενεργειακή στρατηγική που διαμορφώνει το Υπουργείο σας, προβλέπει την περεταίρω
σημαντική διείσδυση των ΑΠΕ τα επόμενα έτη, γεγονός που προφανώς θα επιτείνει τον
ελλειμματικό χαρακτήρα του ΕΛΑΠΕ και θα διαιωνίσει την ανάγκη ύπαρξης πρόσθετων εισροών.
Είναι λοιπόν ιδιαίτερα ανησυχητικό για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας να
θεωρείται πως οποιοδήποτε τυχόν μελλοντικό έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ θα εξακολουθεί να
μετακυλύεται στην αγορά, δηλαδή στους καταναλωτές, ως δήθεν ανταγωνιστικό κόστος
ενέργειας, όπως συμβαίνει σήμερα.
Ο Έλληνας καταναλωτής είναι αυτός που πληρώνει το υψηλότατο ΕΤΜΕΑΡ, άρα δικαιούται να δεί
χαμηλότερες τιμές στην χονδρεμπορική αγορά, όταν μάλιστα η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
συνεχίζει να έχει τις μακράν υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με τις Ευρωπαϊκές.
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Επίσης, είναι προφανές ότι η Πρόσθετη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου μετακυλύεται στα
τιμολόγια ως κόστος ενέργειας και θα ακυρώσει επί της ουσίας και στην πράξη την εφαρμογή
του προταθέντος από την Ελλάδα μηχανισμού ελάφρυνσης των βιομηχανιών εντάσεως
ενέργειας από την επιπρόσθετη χρέωση που συνδέεται με τη στήριξη των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ,
οδηγώντας αρκετές ιστορικές βιομηχανίες της χώρας σε άμεσο κλείσιμο!

Κύριε Υπουργέ,
Στο αναθεωρημένο Μνημόνιο προβλέπεται η πλήρης αντικατάσταση της Πρόσθετης Χρέωσης
Εκπροσώπων Φορτίου έως το τέλος του έτους με κάποια νέα χρέωση. Είναι προφανής η πίεση
από συντεχνιακά συμφέροντα να παγιωθεί η Πρόσθετη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου
εντασσόμενη στο σκέλος της ανταγωνιστικής χρέωσης ενέργειας, ενώ σαφώς αποτελεί
ρυθμιζόμενη χρέωση η οποία έχει θεσπιστεί πρωτίστως για τη στήριξη των ΑΠΕ.
Κάτι τέτοιο θα είναι πισώπλατο χτύπημα στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας,
τη στιγμή που αποτελεί εθνικό στόχο η επανεκκίνησή της. Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεση μας
σε κάθε τέτοια προσπάθεια.
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