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Αριδαία Πζλλασ 31.05.2014 

 

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΕΜΤΕ 
 
 
 
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, αγαπθτοί φίλοι, 
 
ασ καλωςορίηουμε ςτθν Αριδαία για μια ακόμθ Γενικι υνζλευςθ του ΕΜΤΕ, και κεωροφμε τιμι και 

χαρά μασ να φιλοξενοφμε για τρίτθ φορά Γενικι ςυνζλευςθ πανελλινιου κλάδου ςε μια επαρχιακι πόλθ, ςε 
μια επαρχία ςτθν μεκόριο. Αν κζλετε, ακόμθ και αυτό κακ’ αυτό το γεγονόσ μαρτυρά τθν διαφορετικι λογικι 
και νοοτροπία του κλάδου μασ ςε ςχζςθ με τθν κατεςτθμζνθ λογικι που κζλει τισ γενικζσ ςυνελεφςεισ 
πανελλθνίων κλάδων να γίνονται, κατά τεκμιριο, ςτθν πρωτεφουςα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο κλάδοσ των 
Μικρϊν Τδροθλεκτρικϊν κατά ςυντριπτικι πλειοψθφία αποτελείται από μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που 
εδρεφουν ςτθν επαρχία, ςυμβάλλοντασ ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ κυρίωσ ορεινϊν ι θμιορεινϊν περιοχϊν 
με πλειάδα επαγγελμάτων να αςχολοφνται με τθν μελζτθ, καταςκευι, παρακολοφκθςθ και ςυντιρθςθ των 
μικρϊν υδροθλεκτρικϊν ζργων. Αυτόσ είναι και ο βαςικόσ λόγοσ που κεωροφμε και διεκδικοφμε να 
ςυνεχίςουν τα ΜΤΘΕ να είναι επιλζξιμα και ςτον νζο αναπτυξιακό νόμο που ετοιμάηεται. Τπάρχουν – 
δυςτυχϊσ – πλθροφορίεσ ότι δεν είναι ςτισ προκζςεισ των πολιτικϊν παραγόντων (ςτθν Ευρϊπθ και ςτθ 
χϊρα μασ) θ ςυνζχιςθ τθσ επιδότθςισ τουσ.  

 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΕ 
 
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι και φίλοι, 
Σο 2014 είναι μια (άλλθ μια) ςθμαντικι χρονιά για τθν ενζργεια ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. υηθτικθκε θ 

πολιτικι για το Κλίμα και τθν Ενζργεια για το 2030 ςτο Ευρωκοινοβοφλιο, ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςτο 
υμβοφλιο Αρχθγϊν. Θ τελικι απόφαςθ αναμζνεται να λθφκεί το φκινόπωρο. 

Κατά τθν άποψθ των ΑΠΕ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτείται θ υιοκζτθςθ τριών δεςμευτικών ςτόχων 
για το 2030 ιτοι 35% Ανανεώςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ, 40% Εξοικονόμθςθ ενζργειασ και 40% Μείωςθ 
εκπομπών Διοξειδίου του άνκρακα, ώςτε να αντιμετωπιςτεί θ αδιριτθ ανάγκθ επίτευξθσ μεγαλφτερθσ 
ενεργειακισ ανεξαρτθςίασ, οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ Ε.Ε. και αποφυγισ των χειρότερων επιπτώςεων 
των κλιματικών αλλαγών. 

το παρελκόν δεςμευτικοί ςτόχοι αποτζλεςαν τον πυρινα των πολιτικϊν τθσ Ε.Ε. για τθν προϊκθςθ 
των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ. Χάρθ ςτθν ζγκαιρθ ζγκριςθ των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν ςτόχων, οι 
ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ κατζχουν βαρφνουςα κζςθ ςτθν παγκόςμια αγορά των ΑΠΕ. 

Για να ςυνεχιςτεί θ κετικι αυτι πορεία και να ςυνεχίςει θ Ε.Ε. να ζχει ζνα ανταγωνιςτικό 
πλεονζκτθμα ςτον τομζα αυτό φιλόδοξοι και δεςμευτικοί ςτόχοι για τισ ΑΠΕ για το 2030 πρζπει να 
αποτελζςουν τον ακρογωνιαίο λίκο του μετά το 2020 νομοκετικοφ πλαιςίου τθσ Ε.Ε. 

Οι φιλόδοξοι και δεςμευτικοί ςτόχοι ΑΠΕ για το 2030 κα προςφζρουν μακροχρόνια επενδυτικι 
ορατότθτα και κα παρζχουν ςτθ βιομθχανία και ςτουσ επενδυτζσ τθ βεβαιότθτα και τθν αςφάλεια που 
απαιτείται, προκειμζνου να ενκαρρυνκοφν οι αναγκαίεσ επενδφςεισ, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ μζςω 
οικονομιϊν κλίμακασ κα οδθγιςουν ςε περαιτζρω μείωςθ του κόςτουσ των τεχνολογιϊν και κα 
δθμιουργιςουν χιλιάδεσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ.  
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Θ απογοθτευτικι απάντθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ του κ. Μπαρόηο ιταν να προτείνει ςτόχο 27% 
ΑΠΕ για το 2030. Ζνασ τζτοιοσ ςτόχοσ υπονομεφει τθν Ευρωπαϊκι πρωτοπορία και θγεςία ςτθν καινοτομία 
και τεχνολογία των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ, κακϊσ και τθν προςπάκειά τθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ. 

 είναι αποτζλεςμα μιασ πολιτικισ απόφαςθσ του Προζδρου Μπαρόηο, που βρίςκεται ςε πλιρθ 
αναντιςτοιχία με τα αποτελζςματα των μοντζλων και μελετϊν τθσ ίδιασ τθσ Επιτροπισ, τα οποία 
υποςτθρίηουν υψθλότερα επίπεδα διείςδυςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, ενεργειακισ 
αποδοτικότθτασ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 
 δεν λαμβάνει υπόψθ τθν πολιτικι πραγματικότθτα ςτα άλλα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 
τθν πολφ ιςχυρι τοποκζτθςθ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο υπζρ των 3 δεςμευτικϊν ςτόχων (40% 
μείωςθ των αερίων κερμοκθπίου, 30% ΑΠΕ και 40% E.E.) κακϊσ και τθν αφξθςθ τθσ ςτιριξθσ των 
Α.Π.Ε. ςτο υμβοφλιο Επιτρόπων. 
 Η πρόταςθ Μπαρόηο ςυνιςτά μια αποτυχία τθσ Επιτροπισ γιατί το 27% ΑΠΕ, πζρα από 
ουςιαςτικά αςιμαντοσ είναι και «μθ – ςτόχοσ» μιασ και χωρίσ καν ςτόχο ΑΠΕ, θ διείςδυςθ των ΑΠΕ 
κα φτάςει το 26,5% το 2030 αποκλειςτικά λόγω του ςτόχου μείωςθσ 40% του διοξειδίου του 
άνκρακα.  Δεδομζνου, λοιπόν, ότι ο ςτόχοσ 40% μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου εμπεριζχεται 
ςτθν πρόταςθ Μπαρόηο, το 27% ςτόχοσ ΑΠΕ δεν ζχει κανζνα νόθμα και καμία επίπτωςθ και αποτελεί 
ουςιαςτικά εμπαιγμό. 
 
Είναι προφανζσ επομζνωσ, ςε κάκε λογικό και καλοπροαίρετο ευρωπαίο πολίτθ ότι θ πρόταςθ τθσ 

Επιτροπισ, πζρα από ανακόλουκθ ςε ςχζςθ με τα ςτοιχεία των δικών τθσ μελετών, είναι κατώτερθ των 
απαιτιςεων των καιρών και των προςδοκιών των λαών τθσ Ευρώπθσ.     

Θ Επιτροπι κα ζπρεπε απλά να κάνει αυτό για το οποίο εκλζχτθκε: να διαφυλάξει τα ςυμφζροντα 
των πολιτών τθσ Ευρώπθσ και κυρίωσ το μζλλον τουσ, επιλζγοντασ το μεγαλφτερο δυνατό ςτόχο για τισ 
ΑΠΕ για το 2030 και ανοίγοντασ το δρόμο για το ςτόχο του 2050.  

Επιμζνουμε ςε αυτό που λόγω των τραγικών εξελίξεων ςτθν Ουκρανία βρίςκεται ςτθν 
επικαιρότθτα:  

Ζνασ ςτόχοσ Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ 30% για το 2030 κα μειώςει τθν εξάρτθςθ τθσ 
Ευρώπθσ από τισ ειςαγωγζσ φυςικοφ αερίου ςχεδόν τρεισ φορζσ περιςςότερο από ότι θ πρόταςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για ςτόχο 27%, όπωσ αποδεικνφουν τα ίδια τα ςτοιχεία τθσ Επιτροπισ, γεγονόσ που 
ςυνιςτά ιδιαίτερα ςθμαντικι ςυνειςφορά ςτθν ενεργειακι αςφάλεια τθσ Ευρϊπθσ. 

 Θ κατάςταςθ αυτι οφείλει να μασ αφυπνίςει: Οι Ευρωπαίοι βαςίηονται ςτισ πιο αςτακείσ και 
ευμετάβλθτεσ περιοχζσ του κόςμου για τθν ενεργειακι αςφάλεια τουσ. Για κάκε νζο ςτακμό παραγωγισ 
ενζργειασ από ορυκτά καφςιμα που καταςκευάηουμε ςτθν Ευρϊπθ, δεςμευόμαςτε για τθν αγορά του 
καυςίμου από το εξωτερικό για πολλά χρόνια, χωρίσ καμία αςφάλεια". 

Κάκε Ευρωπαίοσ πλθρώνει 2 ευρώ κακαρά θμερθςίωσ, ςε πθγζσ εκτόσ τθσ Ε.Ε. Ασ ςταματιςουμε 
να δθμιουργοφμε πλοφτο για τουσ ιδθ πλοφςιουσ ςτθ Ρωςία, το Κατάρ και τθ αουδικι Αραβία, πολλζσ 
φορζσ ςτθν ουςία ςτθρίηοντασ και αντιδθμοκρατικά ι αυταρχικά κακεςτώτα ςε ευαίςκθτεσ περιοχζσ του 
κόςμου.   

Αντίκετα ασ επενδφςουμε ςε Ανανεώςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ, ςτισ Ευρωπαϊκζσ ενεργειακζσ πθγζσ οι 
οποίεσ δεν ειςάγονται, δεν κα εξαντλθκοφν ποτζ, μειώνουν τθ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ, είναι θ 
αςπίδα μασ ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ και προςφζρουν φκθνι, κακαρι ενζργεια ςτουσ πολίτεσ τθσ 
Ευρώπθσ. 
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Η ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΧΩΡΑ ΜΑ 
 
Είναι ςε όλουσ μασ γνωςτοί οι λόγοι που ζφεραν τθν ενεργειακι αγορά ςτθ χϊρα μασ ςτα πρόκυρα 

τθσ κατάρρευςθσ. Θ ζλλειψθ μεςοπρόκεςμθσ και μακροπρόκεςμθσ πολιτικισ των ελλθνικϊν κυβερνιςεων 
για τθν ανάπτυξθ τθσ ενεργειακισ αγοράσ, θ πολιτικι κυριαρχία ςυμφερόντων του φυςικοφ αερίου και 
γενικά των ορυκτϊν καυςίμων, θ επικράτθςθ ςτα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ των ΑΠΕ ςυμφερόντων ξζνων 
χωρϊν που είναι προμθκευτζσ τεχνολογίασ ςτα φωτοβολταϊκά και διαπλοκϊν πολλϊν ικυνόντων που λόγω 
των ίδιων ςυμφερόντων τουσ δεν πιραν ζγκαιρα μζτρα για τθν μείωςθ τθσ διείςδυςθσ τουσ (ιδιαίτερα από το 
2012 και μετά) με δεδομζνο ότι είναι ακριβζσ τεχνολογίεσ και είχε υπερκαλυφκεί ο ενδιάμεςοσ ςτόχοσ του 
2014 πολφ νωρίτερα, οι ςτρεβλϊςεισ τθσ Ο.Σ.., θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ λόγω τθσ κρίςθσ και οι δυςκολίεσ 
είςπραξθσ των εςόδων τθσ ΔΕΘ λόγω τθσ οικονομικισ κατάρρευςθσ των νοικοκυριϊν, κλπ.  

Θ κατάςταςθ ζφκαςε ςτο απροχϊρθτο και θ απειλι για τθν βιωςιμότθτα του ςυνόλου των εταιριϊν 
που αςχολοφνται με τισ ΑΠΕ ιταν το κυρίαρχο ςτοιχείο που χαρακτιριςε τθν κατάςταςθ ςτισ ΑΠΕ από τθν 
περςινι μασ ςυνζλευςθ ωσ τϊρα. Ιταν  φυςιολογικό λοιπόν ο φνδεςμοσ να απαςχολθκεί κατά κφριο λόγο 
με το ηιτθμα αυτό προςπακϊντασ να προςτατεφςει τα ςυμφζροντα του κλάδου των ΜΤΘΕ, τισ επιχειριςεισ 
που λειτουργοφν ΜΤΘΕ αλλά και τθν δυνατότθτα των εταιριϊν που ζχουν αιτθκεί τθν ίδρυςθ ΜΤΘΕ και δεν 
ζχει ολοκλθρωκεί θ αδειοδότθςθ τουσ να μπορζςουν να υλοποιιςουν τισ επενδφςεισ που ζχουν 
προγραμματίςει, ιδιαίτερα μζςα ςτθν περίοδο τθσ βακιάσ παρατεταμζνθσ κρίςθσ.     

Ακόμθ να αναδεικνφει ςε κάκε ευκαιρία τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα των ΜΤΘΕ και να προςπακεί 
να πείςει τουσ διοικοφντεσ ότι θ φφςθ του κλάδου, θ μεγάλθ υςτζρθςθ ςτθν διείςδυςθ ΜΤΘΕ ςτο ενεργειακό 
μείγμα (ςε ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ τουσ διεκνϊσ), θ μεγάλθ εγχϊρια προςτικζμενθ αξία τουσ και θ 
ςτακεροποίθςθ που προςφζρουν ςτο δίκτυο κακϊσ και θ φφςθ τθσ πλειοψθφίασ των εταιριϊν που 
αςχολοφνται με τθν ανάπτυξθ τουσ είναι ςθμαντικοί λόγοι που επιβάλλουν τθν υποβοικθςθ τουσ και όχι τθν 
κακιλωςθ τουσ όπωσ ςυμβαίνει - δυςτυχϊσ - όλα τα τελευταία ιδίωσ χρόνια.  

Και θ κακιλωςθ αυτι είναι απολφτωσ πραγματικι, ουδεμία υπερβολι δεν εκφράηουμε 
χρθςιμοποιϊντασ τζτοιεσ εκφράςεισ:  

Σον τελευταίο χρόνο (από τθν προθγοφμενθ ςυνζλευςθ μασ ωσ ςιμερα) ζχουν μπεί ςτο ςφςτθμα 2 
μόλισ ΜW ΜΤΘΕ και ζχουν εκδοκεί 8 άδειεσ εγκατάςταςθσ ΜΤΘΕ ςυνολικά 8 ΜW, που ιταν ςε ςυνζχεια 11 
αδειϊν εγκατάςταςθσ που εκδόκθκαν το 2012 (ςυνολικισ ιςχφοσ 17 ΜW), 13 αδειϊν εγκατάςταςθσ που 
εκδόκθκαν το 2011 και 11 αδειϊν το 2010.  

ε καταςκευαςτικι φάςθ βρίςκονται 1-2 ΜΤΘΕ.  
Σα ςτοιχεία αυτά αποτελοφν αδιάςειςτο μάρτυρα τθσ πλιρουσ απαξίωςθσ των ΜΤΘΕ από πλευράσ 

των κυβερνιςεων και είναι απολφτωσ αποδεικτικά για τθν ςθμερινι κατάςταςθ του κλάδου (επενδυτϊν, 
μελετθτϊν, καταςκευαςτϊν, προμθκευτϊν, ςυντθρθτϊν κλπ) όλα τα τελευταία χρόνια. 

 Ζνασ κλάδοσ που υφίςταται τζτοιεσ επικζςεισ κάκε χρόνο επί ςειρά ετϊν πότε με ςυνεχείσ αλλαγζσ 
του νομοκετικοφ πλαιςίου όςον αφορά τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, χωρίσ καμιά προςταςία ςτον 
θλεκτρικό χϊρο παρά τα πλεονεκτιματα των ΜΤΘΕ ςε ςχζςθ με το δίκτυο, τθν ειςαγωγι νζων περιοριςμϊν 
(εγγυθτικζσ για τθν διατιρθςθ των όρων ςφνδεςθσ, χαράτςι για τθν διατιρθςθ των αδειϊν παραγωγισ, 
περιοριςμοφσ ςτον χρόνο διατιρθςθσ και ανανζωςθσ των αδειϊν εγκατάςταςθσ ςε ςυνκικεσ ανυπαρξίασ 
τραπεηικισ χρθματοδότθςθσ κλπ) και ακόμθ χαράτςι 10% του τηίρου του 2013 για το ταμείο του ΛΑΓΘΕ τθν 
ςτιγμι που τα ΜΤΘΕ δεν ευκφνονται ςτο ελάχιςτο για τθν κατάρρευςθ τθσ ενεργειακισ αγοράσ και new deal 
ςτισ τιμζσ (παρότι είναι από τισ χαμθλότερεσ ςτθν διεκνι αγορά) είναι πραγματικισ απορίασ άξιο πϊσ 
καταφζρνει και εξακολουκεί να υφίςταται και να παλεφει.  

Και εξακολουκοφμε να παλεφουμε όλοι μασ, αγαπθτοί ςυνάδελφοι, γιατί πιςτεφουμε ςτθν 
τεχνολογία που υπθρετοφμε, γιατί κεωροφμε ότι τα ΜΤΘΕ με τα τόςα αντικειμενικά πλεονεκτιματα τουσ κα 
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μπορζςουν να πάρουν τθν κζςθ που τουσ αξίηει ςτθν ενεργειακι αγορά, πιςτεφουμε ότι κάποια ςτιγμι κα 
επικρατιςει το αυτονόθτο που ςτθν χϊρα μασ είναι πραγματικά ηθτοφμενο. 

Επιμζνουμε γιατί τα ΜΤΘΕ είναι θ τεχνολογία που ςτισ χϊρεσ που δεν ζχει φκάςει ςε ικανοποιθτικά 
επίπεδα ανάπτυξθσ υποβοθκείται διεκνϊσ, όπωσ ςυμβαίνει ςε όλεσ τισ γειτονικζσ μασ χϊρεσ. Με πολιτικζσ 
και ςτόχουσ που υπθρετοφν τθν ανάπτυξθ τουσ (αφξθςθ τιμϊν αποηθμίωςθσ τθσ παραγόμενθσ kWh από 
ΜΤΘΕ, ιδιαίτερα των πιο μικρϊν ζργων, αντιμετϊπιςθ νομοκετικϊν προβλθμάτων ςτθν ανάπτυξθ τουσ). Θ 
χϊρα μασ παραςυρμζνθ από τα ςυμφζροντα άλλων τεχνολογιϊν (κυρίωσ του φυςικοφ αερίου και των 
φωτοβολταϊκϊν) και με εξαιρετικι αδυναμία εξζταςθσ τθσ ανάγκθσ ςθμαντικισ διαφοροποίθςθσ των 
πολιτικϊν για τα ΜΤΘΕ από τισ πολιτικζσ χωρϊν τθσ ΕΕ που ζχουν επιτφχει ςτο παρελκόν ςθμαντικι 
εκμετάλλευςθ τουσ (5, 6 και 7 φορζσ μεγαλφτερθ εκμετάλλευςθ του μικροχδροδυναμικοφ τουσ ςε ςχζςθ με 
τθν χϊρα μασ) ζχει βάλει φραγι ςτθν ανάπτυξθ τουσ και ταλαιπωρεί ςθμαντικά ζναν μικρό αλλά δυναμικό 
κλάδο που κα μποροφςε να προςφζρει ςτθν εκνικι οικονομία και ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν μείωςθ τθσ 
ενεργειακισ εξάρτθςθσ και ςτθν ςτακεροποίθςθ των δικτφων. Με μικρι, ίςωσ, ςυνειςφορά αλλά ςθμαντικι 
αν αναλογιςτεί κανείσ τθν κατάρρευςθ τθσ χϊρασ μζςα ςτθν βακιά παρατεταμζνθ κρίςθ.  

Μζςα ς’ αυτι τθν επίκεςθ θ ςυγκράτθςθ τθσ μείωςθσ τθσ τιμισ αποηθμίωςθσ για τα ΜΤΘΕ με το new 
deal μπορεί να πιςτωκεί κετικά ςτθν μεγάλθ προςπάκεια του υνδζςμου. Ακόμθ θ ςυνζχιςθ τθσ ζνταξθσ των 
ΜΤΘΕ ςτον αναπτυξιακό νόμο από τθν περαςμζνθ ςυνζλευςθ ωσ τθν ςτιγμι που ςταμάτθςε να υπάρχει 
αναπτυξιακόσ. Εντάχκθκαν κάποια ζργα που ευελπιςτοφμε ότι κα καταςκευαςτοφν.  

Όμωσ ακοφγονται φωνζσ και υπάρχουν πλθροφορίεσ ότι ςτον νζο αναπτυξιακό που μελετάται από 
τουσ αρμόδιουσ ςτθν Ευρϊπθ και τθν χϊρα μασ θ πικανότερθ εξζλιξθ είναι θ απζνταξθ των ΜΤΘΕ από το 
κακεςτϊσ άμεςθσ επιδότθςθσ και πικανότατα επιδότθςθσ με οποιονδιποτε τρόπο. Θ εξζλιξθ αυτι πρζπει να 
αποφευχκεί. Πρζπει ο ςφνδεςμοσ να προςπακιςει να πείςει για τθν ανάγκθ ςυνζχιςθσ τθσ ζνταξθσ τουσ ςτον 
αναπτυξιακό νόμο. Θ τυχόν μθ ζνταξθ τουσ κα καταςτιςει ςχεδόν απαγορευτικι για τισ μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ τθν επζνδυςθ ςε ΜΤΘΕ ιδιαίτερα με τθν ςθμερινι κατάςταςθ του τραπεηικοφ τομζα και κα 
οδθγιςει ςε εναςχόλθςθ μόνο των μεγάλων εγχϊριων και ξζνων επιχειριςεων με τα ΜΤΘΕ. Πολλά αξιόλογα 
ζργα (κυρίωσ μικρότερα των 2 ΜW, που  αποτελοφν τθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των ζργων που δφνανται να 
αξιοποιθκοφν ςτισ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ μασ) κα μείνουν αναξιοποίθτα γιατί δεν κα αποτελοφν αντικείμενο 
ενδιαφζροντοσ για τισ μεγάλεσ εταιρίεσ που μόνο αυτζσ κα μποροφν να τφχουν χρθματοδοτιςεων (κυρίωσ 
από το εξωτερικό) για τθν ίδρυςθ ΜΤΘΕ. Κεωροφμε τθν ανάγκθ διατιρθςθσ των ΜΤΘΕ ςτον αναπτυξιακό 
νόμο κεφαλαιϊδεσ ηιτθμα που πρζπει να απαςχολιςει τον κλάδο το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα.  

 
ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ με ΦΕΚ 518  
 
Θ ςυηιτθςθ ςτο ΣΕ τθσ προςφυγισ μασ αναβλικθκε ιδθ δφο φορζσ, κα δοφμε πότε κα ςυηθτθκεί.  
Ζγινε προςπάκεια να γίνει ςυηιτθςθ με τουσ ιχκυολόγουσ για τα 20 εκ. τθσ Τ.Α. με ΦΕΚ 518 χωρίσ 

αποτζλεςμα. Προςζκρουςε ςτθν μθ διάκεςθ κάποιοσ από αυτοφσ να πάρει τθν ευκφνθ ςυηιτθςθσ για το 
κζμα, μασ παρζπεμψαν ςε επόμενο ςυνζδριο τουσ για να ςυηθτιςουμε για όλουσ μαηί.  

Ο προϊςτάμενοσ τθσ ΕΤΠΕ ςε ςυνάντθςθ που ζγινε κεϊρθςε ωσ υπερβολικι τθν πρόταςθ μασ για τθν 
αφξθςθ του μικουσ εκτροπισ ςε ςχζςθ με τθν ιςχφ, χωρίσ όμωσ να ςυνθγοριςει ζςτω ςε διαφορετικά μεγζκθ 
με ςτόχο τθσ εξιςορρόπθςθ των αδικιϊν. Κα επιμείνουμε ςε ςυηιτθςθ με ςτόχο να βρεκεί κάποια λφςθ. 
θμαντικό πρόβλθμα για τθν τροποποίθςθ τθσ απαράδεκτθσ και ιςοπεδωτικισ αυτισ υπουργικισ απόφαςθσ 
είναι θ ςυνεχισ αλλαγι των Γ.Γ. Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΚΑ με αποτζλεςμα κανείσ να μθν αςχολείται για να 
καταλάβει το κζμα και να μπορεί, ίςωσ, να δϊςει κάποια λφςθ. Με δεδομζνθ τθν κζςθ τθσ ΕΤΠΕ και τθν μθ 
εναςχόλθςθ κάποιου άλλου αρμοδίου με το κζμα θ μόνθ ρεαλιςτικι λφςθ είναι θ προςπάκεια να βρεκεί 
κάποια κοινά αποδεκτι λφςθ με ςτόχο να μθν παγιωκεί θ ςθμερινι κατάςταςθ. 
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ΔΙΚΣΤΑ 
 
Πολφ μεγάλο πρόβλθμα. Θ κατάςταςθ επιδεινϊνεται ςυνεχϊσ. Ζχουμε ηθτιςει τθν μθ ζκδοςθ κοινϊν 

όρων ςφνδεςθσ γιατί αυτό - όπωσ ζχει αποδειχτεί - οδθγεί ςε ουςιαςτικι απαγόρευςθ υλοποίθςθσ και των 
ελάχιςτϊν ζργων που καταφζρνουν να εξαςφαλίςουν άδεια εγκατάςταςθσ. Τπάρχουν ενδείξεισ ότι αυτό το 
ηιτθμα αρχίηει κάπωσ να ωριμάηει. Όμωσ δεν γίνεται ακόμθ δεκτι θ κζςθ μασ για να δίνονται όροι ςφνδεςθσ 
ςε ΜΤΘΕ με ζνα λογικό overbooking με ςτόχο τθν διείςδυςθ περιςςότερων ζργων, κάτι που ζγινε δεκτό ςτθν 
περίπτωςθ των αιολικϊν, πρζπει να το δοφμε.  

Ηθτάμε οι επεκτάςεισ των δικτφων, από τθν ςτιγμι που μειϊκθκε πολφ θ κατανάλωςθ λόγω τθσ 
κρίςθσ, να αφοροφν περιοχζσ που υπάρχει ιςχυρό ενδιαφζρον για ΜΤΘΕ με ςτόχο να καταςκευαςτοφν με 
δθμόςια δαπάνθ τουλάχιςτον τα κεντρικά τμιματα και ο κάκε επενδυτισ να πλθρϊνει τθν διακλάδωςθ για 
το ζργο του. Κάποιεσ προςφορζσ ςφνδεςθσ που δίδονται και επιβάλλουν ςε ΜΤΘΕ ςυνολικισ ιςχφοσ κάτω 
των 10 ΜW τθν επζκταςθ γραμμϊν Τ.Σ. και τθν καταςκευι υποςτακμϊν Τ.Σ προσ Μ.Σ. για τζτοια ιςχφ μόνο 
ωσ εμπαιγμόσ μπορεί να κεωρθκεί. Σο ίδιο και θ πλθρωμι από ζργα μικρότερα του 1 ΜW τθσ καταςκευισ 
γραμμισ μζςθσ τάςθσ μικουσ 40 km κλπ.  

Θ ςφςκεψθ ΡΑΕ - ΑΔΜΘΕ - ΔΕΔΔΘΕ και ΕΜΤΕ που μασ είχαν υποςχεκεί είναι μζςα ςτουσ άμεςουσ 
ςτόχουσ του υνδζςμου για να εκκζςουμε ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ μαηί τισ κζςεισ μασ.  

 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΕ - ΚΟΣΟ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
Κεωροφμε ότι το μζτωπο μασ απζναντι ςτισ αποφάςεισ τθσ πολιτικισ θγεςίασ για τα κζματα αυτά 

πρζπει να διατθρθκεί και να αιτοφμαςτε τθν κατάργθςθ για τα ΜΤΘΕ των επιπλζον αυτϊν περιοριςμϊν. 
Τπάρχουν τρόποι για να αντιμετωπιςτοφν τα πραγματικά προβλιματα χωρίσ να κακίςταται ακόμθ 
δυςκολότερθ θ υλοποίθςθ των ελάχιςτων ζργων που καταφζρνουν να ολοκλθρϊςουν τθν δαιδαλϊδθ 
αδειοδότθςθ.  

 
ΜΕΛΕΣΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΩΝ       
 
Πιζηουμε ςτο να εκδοκοφν το ςυντομότερο τα ΦΕΚ για τισ μελζτεσ διαχείριςθσ (εκτόσ των άλλων και  

για να μθν χακοφν ςτο ΣΕ ΜΤΘΕ που ζχουν προςβλθκεί και θ μθ φπαρξθ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ διαχείριςθσ 
ενδζχεται να ακυρϊςει ακόμθ και τθν άδεια παραγωγισ τουσ, όπωσ ςυνζβθ με ζνα ζργο ςτθν Πελοπόννθςο). 
Ακόμθ να μθν υπάρξει για τα ΜΤΘΕ πλθρωμι κόςτουσ νεροφ κακόςον δεν καταναλϊνουμε τον φυςικό πόρο 
και δεν τον ρυπαίνουμε κατά κανζναν τρόπο. Να παρακολουκιςουμε τισ διαδικαςίεσ για τθν δεφτερθ φάςθ 
τθσ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 60/2000 με ςτόχο να μθν κιγοφν τα ΜΤΘΕ. 

 
ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΜΤΗΕ ΣΙ ΣΟΠΙΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΕ - ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΤΗΕ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ    
 
Απαράδεκτα κακυςτερεί θ απόφαςθ του τρόπου καταβολισ των χρθμάτων που μασ παρακρατά από 

το 2010 ο ΛΑΓΘΕ (1% επί του τηίρου) ςτουσ κατοίκουσ των περιοχϊν εγκατάςταςθσ με ςτόχο τθν μείωςθ τθσ 
αξίασ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που πλθρϊνουν για τα ςπίτια τουσ. Αυτό, ενϊ παρακρατείται από τα ΜΤΘΕ, 
δεν διευκολφνει, με τθν μθ απόδοςθ του, τθν αποδοχι και τθν κετικι γνϊμθ για τα ΜΤΘΕ από τισ τοπικζσ 
κοινωνίεσ. Ακόμθ θ μθ απόδοςθ - ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των περιπτϊςεων - από τουσ Διμουσ οφτε 
τμιματοσ των ανταποδοτικϊν που  ειςπράττουν από τα ΜΤΘΕ (από το 1,7% επί του τηίρου) για κάποιο ζργο ι 
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ςε βοικεια κάποιου ςυλλόγου, κλπ ςτθν τοπικι κοινότθτα που είναι εγκατεςτθμζνο το ΜΤΘΕ ζχει τα ίδια 
αρνθτικά αποτελζςματα. Ηθτάμε να λυκοφν αυτά τα κζματα.  

Ακόμθ ενιςχφουμε και απαιτείται να το κάνουμε ακόμθ περιςςότερο τθν παιδεία για τα ΜΤΘΕ, 
ιδιαίτερα ςτισ μικρζσ θλικίεσ του πλθκυςμοφ, με επιςκζψεισ ςχολείων ςε λειτουργοφντα ΜΤΘΕ, άλλων 
κοινωνικϊν οργανϊςεων κλπ. Γίνονται κάποια πράγματα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ (εδϊ ςτθν Αλμωπία οι 
επιςκζψεισ ςχολείων ςτα ΜΤΘΕ είναι ςφνθκεσ φαινόμενο, αλλά και αλλοφ). Τπάρχουν ςκζψεισ για ενζργειεσ 
του ςυνδζςμου προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ προσ τισ Δ/νςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, τουσ ςυλλόγουσ Γονζων και Κθδεμόνων, τουσ διμουσ κλπ.  

 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΜΙΚΡΩΝ ΤΔΡΟΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΖΡΓΩΝ 
 
Λόγω οικονομικϊν λόγων ζχει ατονιςει τον τελευταίο χρόνο θ παρακολοφκθςθ ακόμθ και βαςικϊν 

διαδικαςιϊν. Πρζπει ςε ςυνδυαςμό με τθν καλφτερθ εικόνα των οικονομικϊν του υνδζςμου να 
παρακολουκοφμε τισ διεκνείσ εξελίξεισ και να είμαςτε ςυνδιαμορφωτζσ των τελικϊν αποφάςεων. Θ 
κακυςτζρθςθ μασ ςτο ηιτθμα αυτό πρζπει να αντιμετωπιςτεί άμεςα.  

 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΜΑ Ε ΕΚΘΕΕΙ, ΗΜΕΡΙΔΕ, ΚΛΠ 
 
Είναι αλικεια ότι παρότι τα μζλθ του Δ.. ζκαναν ςθμαντικζσ προςπάκειεσ ςε κάποιεσ ςυναντιςεισ, 

θμερίδεσ, κλπ, υποτιμικθκε θ ςυμμετοχι μασ ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα χρόνια (που ιταν πολφ 
ςθμαντικι). Θ υποχϊρθςθ αυτι είναι αποτζλεςμα - κυρίωσ - τθσ ψυχολογικισ κατάςταςθσ με τισ ςυνεχείσ 
επικζςεισ ςτον κλάδο όλα τα τελευταία χρόνια και τθν ςταςιμότθτα που επιδρά ςτον κακζνα μασ. Απαιτείται 
θ αντιμετϊπιςθ τθσ όποιασ ολιγωρίασ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

 
ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ  
 
Είναι απαραίτθτο να ενιςχφςουμε τθν ςυνεργαςία με άλλουσ ςυνδζςμουσ ΑΠΕ, επιμελθτιρια, 

περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, κλπ. Λδιαίτερα να δθμιουργιςουμε, ςτα κζματα που ςυμφωνοφμε, μζτωπο με 
τεχνολογίεσ χαμθλοφ κόςτουσ, ςαν εμάσ. Κα πάρουμε άμεςεσ πρωτοβουλίεσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

 
ΤΝΔΕΜΟ 
 
τθν δφςκολθ αυτι ςυγκυρία είναι απαραίτθτθ θ ενίςχυςθ του υνδζςμου. Είναι ευχάριςτο ότι 

εξακολουκεί ο φνδεςμοσ να είναι ενιαίοσ, να χαίρει τθσ εκτίμθςθσ των ςυναδζλφων και να ενιςχφεται με τθν 
ζνταξθ και νζων μελϊν (όπωσ ςυνζβθ και αυτό τον χρόνο). Όμωσ πρζπει να δϊςουμε μια μεγαλφτερθ 
ςθμαςία ςτα οικονομικά του. τισ ςυνδρομζσ ςτισ οποίεσ είμαςτε πολφ πίςω.  

Σο Δ.. μζςα ςε αυτι τθν δυςμενι ςυγκυρία με τθν ρευςτότθτα των επιχειριςεων μασ αποφάςιςε να 
προτείνει ςτθν ςθμερινι Γ.. τθν μείωςθ τθσ ςυνδρομισ των μελϊν ωσ εξισ:  

 Για τα φυςικά πρόςωπα από 150€ ςε 100€ ετθςίωσ. 

 Για τισ εταιρίεσ που δεν ζχουν ακόμθ άδεια λειτουργίασ ΜΤΘΕ από 300€ ςε 150€ ετθςίωσ. 

 Για τισ εταιρίεσ που λειτουργοφν ΜΤΘΕ ωσ 1 ΜW ςυνολικά από 500€ ςε 300€ ετθςίωσ. 

 Και να διατθρθκεί ςτα 500€ ετθςίωσ θ ςυνδρομι για τισ εταιρίεσ που λειτουργοφν ΜΤΘΕ πάνω από 1ΜW 
ςυνολικά.  

Κεωροφμε ότι οι μειϊςεισ αυτζσ κα βοθκιςουν και τισ εταιρίεσ αλλά κα ςυμβάλλουν και ςτθν 
μεγαλφτερθ ειςπραξιμότθτα των ςυνδρομϊν. 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 
 
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι και φίλοι, 
υνεχίηουμε τον αγϊνα για τθν αυτονόθτθ ανάγκθ ενίςχυςθσ των ΑΠΕ, ενίςχυςθσ τθσ κζςθσ των 

ΜΤΘΕ με τα τόςα πλεονεκτιματα τουσ μζςα ςτο ενεργειακό μείγμα, αντιμετωπίηουμε τισ πολιτικζσ που 
απειλοφν τθν βιωςιμότθτα τθσ ενεργειακισ αγοράσ, προςπακοφμε να αποκροφςουμε νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 
που δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν ανάπτυξθ του κλάδου, ενιςχφουμε τθν παιδεία για τα ΜΤΘΕ ςτον 
κοινωνικό ιςτό.  

Θ ενίςχυςθ του υνδζςμου μασ είναι κομβικό ςθμείο για να μπορζςουμε να είμαςτε μζςα ςτισ 
εξελίξεισ και να επιτφχουμε όλα τα παραπάνω. 

 
ασ ευχαριςτοφμε. 

Με εκτίμθςθ 

Για τον ΕΜΤΕ                           

   

 

 

Λωάννθσ θφάκθσ 

Πρόεδροσ Δ 


