
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ  

Αθήνα, 30/04/2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
«Θέσπιση ανταποδοτικού τέλους μεγάλων υδροηλεκτρικών 

σταθμών» 

 
Επί του Αχελώου ποταμού λειτουργούν τρία από τα 

μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος. Το σημαντικότερο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και βασικός 
πυλώνας της ΔΕΗ είναι των Κρεμαστών που τροφοδοτείται από τον 

μεγαλύτερο ταμιευτήρα της ομώνυμης λίμνης. Με την παρ. 1 του ν. 
3468/2006 (ΦΕΚ Α 129/27-06-2006) θεσπίστηκε ειδικό, ανταπο-

δοτικό τέλος ύψους 3% για τις μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες το 
οποίο διανέμεται στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους.  

Το παράδοξο είναι - και αυτό εφαρμόζεται σήμερα - ότι τα 
μικρά υδροηλεκτρικά, που θεωρούνται σταθμοί ΑΠΕ, αποδίδουν 
σχετικό τέλος της τάξεως του 3%, ενώ ταυτόχρονα είναι μηδενική η 

ανταπόδοση από την λειτουργία μεγάλων σταθμών, παρά το 
γεγονός ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι πολύ μεγαλύτερες. 

Να σημειωθεί ότι η θέσπιση του σχετικού ανταποδοτικού τέλους 
αποτελεί πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών, του ΤΕΕ, της ΚΕΔΕ, 
της Περιφέρειας, τοπικών φορέων και συλλόγων όπως πχ η 

Αδελφότητα Γρανιτσιωτών. 
Σε πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτησή του προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Γραμματικάκης, έθεσε το ζήτημα της 
εξαίρεσης των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων (όπως της λίμνης 
Κρεμαστών, Αχελώος) από την απόδοση ανταποδοτικού τέλους 

ΑΠΕ. Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι η εξαίρεση είναι άδικη για τις 
τοπικές κοινωνίες, καθώς δεν στηρίζεται σε περιβαλλοντικά ή 

κοινωνικά κριτήρια και ρώτησε την Επιτροπή, εάν θεωρεί την 
εφαρμογή του μέτρου ως έμμεση επιδότηση προς την ΔΕΗ. Η 

Επίτροπος Ανταγωνισμού, κα Margrethe Vestager, τόνισε ότι η 
επίμαχη επιβάρυνση αποτελεί «ειδική εισφορά που αποδίδεται σε 
φορείς διαχείρισης δικτύων ή συστημάτων από ορισμένους 
παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανεξάρτητα από το 
μέγεθός τους» και αθέμιτη διάκριση, εκτός εάν συντρέχει 

αντικειμενικός λόγος. 
Επιπλέον, όσον αφορά στο φράγμα της Μεσοχώρας, 

εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2017 η Απόφαση Έγκρισης 



Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: ΨΩΧ74653Π8-23Λ). Δυστυχώς, 
όμως, μέχρι σήμερα η διαδικασία προχωρά αργά με τις 

απαλλοτριώσεις να είναι παγωμένες και τη διαδικασία να βρίσκεται 
ελλιπώς καθορισμένη για τις διάφορες ζώνες απαλλοτρίωσης, κάτω 

ή πάνω από το επίπεδο της λίμνης για το χωριό της Μεσοχώρας. Θα 
ήταν εύλογο να καθοριστεί η διαδικασία με ενιαίους κανόνες, ώστε 
και οι κάτοικοι να γνωρίζουν την τιμή που θα αποζημιωθούν οι 

ιδιοκτησίες τους, αλλά και η ΔΕΗ να μπορεί να προγραμματίσει τα 
έργα, ώστε να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό. Ο βουλευτής 

Λάρισας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Κώστας Μπαργιώτας, 
ρωτά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας : 1) 

Προτίθεσθε να προβείτε στη θέσπιση ανταποδοτικού «πράσινου» 
τέλους, με δεδομένη και την τοποθέτηση της Επιτρόπου κας 
Vestager ; Ποιοι είναι οι αντικειμενικοί λόγοι που να δικαιολογούν 

την επιβολή της ειδικής εισφοράς μόνο στα μικρά υδροηλεκτρικά; 
2) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, ώστε να ολοκληρωθεί το 

ταχύτερο δυνατό η διαδικασία απαλλοτριώσεων στη Μεσοχώρα ; 
 
 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης :  
 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, κ. 
Γεώργιο Σταθάκη 
ΘΕΜΑ: «Θέσπιση ανταποδοτικού τέλους μεγάλων 
υδροηλεκτρικών σταθμών» 
 

Επί του Αχελώου ποταμού λειτουργούν τρία από τα 
μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος. Το σημαντικότερο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και βασικός 

πυλώνας της ΔΕΗ είναι των Κρεμαστών που τροφοδοτείται από τον 
μεγαλύτερο ταμιευτήρα της ομώνυμης λίμνης. Με την παρ. 1 του ν. 

3468/2006 (ΦΕΚ Α 129/27-06-2006) θεσπίστηκε ειδικό, 
ανταποδοτικό τέλος ύψους 3% για τις μικρές υδροηλεκτρικές 

μονάδες το οποίο διανέμεται στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους 
κατοίκους.  

Το παράδοξο είναι –και αυτό εφαρμόζεται σήμερα- ότι τα 

μικρά υδροηλεκτρικά, που θεωρούνται σταθμοί ΑΠΕ, αποδίδουν 
σχετικό τέλος της τάξεως του 3%, ενώ ταυτόχρονα είναι μηδενική η 

ανταπόδοση από την λειτουργία μεγάλων σταθμών, παρά το 
γεγονός ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι πολύ μεγαλύτερες. 
Σε πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ο κ. Γραμματικάκης, έθεσε το ζήτημα της εξαίρεσης των 



μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων (όπως της λίμνης Κρεμαστών, 
Αχελώος) από την απόδοση ανταποδοτικού τέλους ΑΠΕ. Ο 

ευρωβουλευτής τόνισε ότι η εξαίρεση είναι άδικη για τις τοπικές 
κοινωνίες, καθώς δεν στηρίζεται σε περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

κριτήρια και ρώτησε την Επιτροπή, εάν θεωρεί την εφαρμογή του 
μέτρου ως έμμεση επιδότηση προς την ΔΕΗ. Η Επίτροπος 
Ανταγωνισμού, κα Margrethe Vestager, τόνισε ότι η επίμαχη 

επιβάρυνση αποτελεί «ειδική εισφορά που αποδίδεται σε φορείς 
διαχείρισης δικτύων ή συστημάτων από ορισμένους παραγωγούς 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανεξάρτητα από το μέγεθός τους» 
και αθέμιτη διάκριση, εκτός εάν συντρέχει αντικειμενικός λόγος. 

Επιπλέον, όσον αφορά στο φράγμα της Μεσοχώρας, 
εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2017 η Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: ΨΩΧ74653Π8-23Λ). Δυστυχώς, 

όμως, μέχρι σήμερα η διαδικασία προχωρά αργά με τις 
απαλλοτριώσεις να είναι παγωμένες και τη διαδικασία να βρίσκεται 

ελλιπώς καθορισμένη για τις διάφορες ζώνες απαλλοτρίωσης, κάτω 
ή πάνω από το επίπεδο της λίμνης για το χωριό της Μεσοχώρας. Θα 
ήταν εύλογο να καθοριστεί η διαδικασία με ενιαίους κανόνες, ώστε 

και οι κάτοικοι να γνωρίζουν την τιμή που θα αποζημιωθούν οι 
ιδιοκτησίες τους, αλλά και η ΔΕΗ να μπορεί να προγραμματίσει τα 

έργα, ώστε να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό. 
 
Επειδή η θέσπιση του σχετικού ανταποδοτικού τέλους αποτελεί 

πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών, του ΤΕΕ, της ΚΕΔΕ, της 
Περιφέρειας, τοπικών φορέων και συλλόγων όπως πχ η Αδελφότητα 

Γρανιτσιωτών, 
 

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός : 

 
1. Προτίθεσθε να προβείτε στη θέσπιση ανταποδοτικού 

«πράσινου» τέλους, με δεδομένη και την τοποθέτηση της 
Επιτρόπου κας Vestager ; Ποιοι είναι οι αντικειμενικοί λόγοι 

που να δικαιολογούν την επιβολή της ειδικής εισφοράς μόνο 
στα μικρά υδροηλεκτρικά ; 

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, ώστε να ολοκληρωθεί το 

ταχύτερο δυνατό η διαδικασία απαλλοτριώσεων στη 
Μεσοχώρα ; 

 
Ο ερωτών βουλευτής 

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας 


