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Αρ. Πρωτ. ΕΣΜΥΕ-118 / Αθήνα 28.01.2016 

Προς:  Υπουργείο Οικονομικών 
κ. Ε. Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών 
κ. Τρ. Αλεξιάδη, Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών 
Δ/νση: Nίκης 5-7 Τ.Κ. 101 80, Αθήνα 
Τηλ: 210 33 32 612 / 210-33 75 718 
Email: minister@minfin.gr 
Email: alt.secr@mofadm.gr 
 

Κοιν: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
κ. Πάνο Σκουρλέτη, Υπουργό ΥΠΕΝ 
κ. Μ. Βερροιόπουλο, Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΝ 
Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 69 69 868 / 210 69 69 877 
Email: secmin@ypapen.gr 
Email: ggenergy@ypen.gr 

 
 
Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού 

(ΜΤΑΕ) 
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και κε Αναπληρωτή Υπουργέ, 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 184898 που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΒ 2861/Β/28.12.2015) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, ο 
τύπος και το περιεχόμενο των Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013 σε ενεργοβόρες βιομηχανίες σε περιπτώσεις 
όπου παρατηρείται το φαινόμενο της έλλειψης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος. Το 
αντάλλαγμα σε αυτές τις περιπτώσεις θα είναι η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος υψηλής 
τάσης που καταναλώνουν, ανεξαρτήτως εάν θα υπάρξει διακοπή ή περιορισμός του 
φορτίου, διότι με το μέτρο αυτό θα αποφεύγονται οι κίνδυνοι που αφορούν στην 
ευστάθεια του δικτύου εξαιτίας μειωμένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την άποψη μας, είναι απολύτως σαφές, ότι το Μεταβατικό Τέλος 
Ασφάλειας Εφοδιασμού, γνωστό και ως «Τέλος Διακοψιμότητας», που επιβάλλεται 
αποκλειστικά στους παραγωγούς ΑΠΕ πλην των οικιακών ΦΒ, αποτελεί καθαρά έναν νέο 
καταχρηστικό πόρο υπέρ τρίτων, ίδιας λογικής και υφής με τους πόρους υπέρ τρίτων που 
σωρηδόν καταργούνται τα τελευταία χρόνια, και ένα επί της ουσίας εικονικό μέτρο, 
χωρίς καμία ουσιαστική αντιπαροχή, το οποίο έρχεται να αποζημιώσει την βιομηχανία για 
μια υπηρεσία που στην πραγματικότητα δεν απαιτείται να παρέχει, ενώ παράλληλα, έχει 
υπερπολλαπλάσιο κόστος από το κόστος που θα καταβάλλονταν μέσω αντίστοιχων 
αποδεικτικών διαθεσιμότητας ισχύος - για την εξασφάλιση ισόποσης πραγματικής ισχύος - 
στην περίπτωση που αυτό ήταν πραγματικά αναγκαίο. 

Για τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, η επιβολή του Τέλους Διακοψιμότητας που ισούται με 
0,8% επί του κύκλου των εργασιών τους, έρχεται να προστεθεί στις ήδη συρρικνωμένες από 
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το Ν.4254/2014 οικονομικές αποδόσεις των έργων, στην ήδη επιβαλλόμενη επιβάρυνση 
του 3% που αποδίδουν τα ΜΥΗΕ στις τοπικές κοινωνίες καθώς και στο επιπλέον 1% που 
αποδίδουν τα ΜΥΗΕ που είναι εγκατεστημένα σε περιοχές που ανήκουν σε φορέα 
διαχείρισης. 

Δεν είναι όμως καθόλου σαφής, ο φορολογικός χειρισμός της νέας αυτής υπέρ τρίτων 
εισφοράς. 

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας ώστε να 
διασφαλιστεί ότι αυτή η επιβάρυνση των παραγωγών θα αναγνωρίζεται – όπως πρέπει - 
ως κόστος τη χρονική στιγμή που καταβάλλεται από τον παραγωγό ΑΠΕ ή που 
παρακρατείται από τον ΕΛΑΠΕ (κατά την πληρωμή του σχετικού μας τιμολογίου ως  
παραγωγού ΑΠΕ). Ειδάλλως, θα βρεθούμε στην εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση να 
πληρώνουμε κόστη που δε μας αναγνωρίζονται φορολογικά, και ουχί με δική μας 
ευθύνη. 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία χρειαστείτε και 
ευελπιστούμε στην άμεση επίλυση του ανωτέρου εξαιρετικά σημαντικού ζητήματος. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) 

 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Βασιλικός     
Πρόεδρος Δ.Σ.  
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