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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) 
 

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020 

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ απέστειλε προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπεύθυνο για 

θέματα Βιομηχανίας και Εμπορίου κ. Νίκο Παπαθανάση (και με κοινοποίηση στα γραφεία 

Πρωθυπουργού και συναρμόδιων Υπουργείων) επιστολή παρέμβασης σχετικά με την επιβεβαίωση 

συμπερίληψης των στερεών καυσίμων Βιομάζας μεταξύ των επιλέξιμων καυσίμων για τα οποία 

δικαιούνται οι καταναλωτές επιδόματος θέρμανσης κατά την επερχόμενη χειμερινή περίοδο 2020-

2021. Στο πλαίσιο της ίδιας επιστολής, ο Σύνδεσμος Βιομάζας επανέφερε το αίτημα μετάταξης των 

στερεών καυσίμων Βιομάζας στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 6%, στον οποίον υπάγονται από τον Μάιο 

του 2019 και με βάση τον Ν. 4611/2019 – Άρθρο 121 (ΦΕΚ 73Α / 17-05-2019) όλες οι βασικές μορφές 

τελικής ενέργειας, δηλ. η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και η θέρμανση μέσω δικτύου 

(τηλεθέρμανση). 

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Με την σύντομη αυτή επιστολή θα θέλαμε, εκπροσωπώντας τον μακροβιότερο Σύνδεσμο  Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, φορέων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 

αειφόρου αξιοποίησης Βιομάζας για την παραγωγή φθηνής και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας, να 

θέσουμε υπόψη σας το θέμα της επιβεβαίωσης συμπερίληψης όλων των στερεών καυσίμων Βιομάζας, 

κατάλληλων για οικιακή χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (πελλέτες, μπρικέτες, κουκούτσια 

ελιάς, κ.α.), στα επιλέξιμα καύσιμα για τα οποία δικαιούνται οι καταναλωτές επιδόματος θέρμανσης κατά 

τη χειμερινή περίοδο 2020-21, δεδομένου ότι οι πρώτες ανακοινώσεις αναφέρονται μόνο στα καυσόξυλα 

και όχι σε τυποποιημένα καύσιμα (πελλέτες – pellets και μπρικέτες – briquettes) ή σε άλλα κατάλληλα είδη 

(π.χ. κουκούτσια ελιάς). 

Επίσης, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το θέμα μετάταξης όλων των στερεών καυσίμων Βιομάζας για 

οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση (π.χ. πελλέτες, μπρικέτες, κουκούτσια ελιάς, κ.α.) στον 
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υπερμειωμένο συντελεστή 6%, στον οποίο υπάγονται εδώ και ένα έτος όλες οι βασικές πηγές τελικής 

ενέργειας, δηλ. η παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας, το φυσικό αέριο και η θέρμανση μέσω δικτύου 

(τηλεθέρμανση). 

Η Βιοενέργεια είναι η πρώτη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα κερδίζει συνεχώς 

έδαφος. Τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 140.000 (πτωχά και μεσαία κυρίως) νοικοκυριά βρήκαν 

μέσω της χρήσης πελλετών ξύλου λύση στο πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Η συμπερίληψη των 

στερεών βιοκαυσίμων στα επιλέξιμα για την απόδοση επιδόματος θέρμανσης καύσιμα θεωρούμε πως 

είναι ένα δίκαιο και εύλογο αίτημα προκειμένου να μην προκαλούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού 

σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, καθώς οι πελλέτες και μπρικέτες Βιομάζας, αλλά και τα κουκούτσια 

ελιάς, αποτελούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας από υπολειμματική Βιομάζα και συμμορφώνονται με 

συγκεκριμένα κριτήρια αειφορίας. 

Παράλληλα, καθώς εκτιμούμε ότι στη χώρα μας διακινούνται πάνω από 100.000 τόνοι πελλετών ξύλου 

χωρίς παραστατικά, θεωρούμε εύλογο και το δεύτερο αίτημά μας της υπαγωγής των προϊόντων στο 

χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 6%, ώστε να δοθούν περαιτέρω ισχυρά κίνητρα για την ελαχιστοποίηση της 

παράνομης διακίνησης των πελλετών, με παράλληλη αύξηση των δημοσίων εσόδων έως και 1,5 

εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, θα βοηθηθούν σημαντικά έναντι αθέμιτου ανταγωνισμού τουλάχιστον 

15-20 ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής πελλετών και μπρικετών, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, 

τόσο στα εργοστάσια, όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα και θα αποκτήσει αμεσότερη πρόσβαση ο Έλληνας 

καταναλωτής και η μικρομεσαία επιχείρηση σε ένα οικονομικό, ανανεώσιμο και φιλικό προς το 

περιβάλλον καύσιμο. 

Ευελπιστούμε ότι τα δίκαια αιτήματά μας θα τύχουν της δέουσας προσοχής σας. Σας ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων για το ενδιαφέρον σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για σχετική συνάντηση προκειμένου 

να αναπτύξουμε πιο διεξοδικά τα θέματα, η επίλυση των οποίων θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού 

κόστους νοικοκυριών, επιχειρήσεων και ενεργοβόρων βιομηχανιών, καθώς και στην εξάλειψη συνθηκών 

αθέμιτου εμπορικού ανταγωνισμού. 

Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.        

 
Αντώνιος Ε. Γερασίμου           
Διπλ. Μηχ/γος – Ηλεκ/γος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc 
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