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Τρίτη, 17 Μαίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

8η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΣΜΥΕ:   Να ενισχυθούν τα Μικρά Υδροηλεκτρικά στα πλαίσια 

της νέας κατάστασης στο χώρο των ΑΠΕ, καθότι τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα τα καθιστούν 

σταθεροποιητές του συστήματος. 

 

Το Σάββατο 14 Μαΐου 2016 

πραγματοποιήθηκε η 8η Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση του ΕΣΜΥΕ στην Αριδαία Πέλλας. 

Συμμετείχαν πάνω από 60 εταιρίες & φυσικά 
πρόσωπα, μέλη του ΕΣΜΥΕ από όλη την χώρα.  

Στην Γ.Σ. παρευρέθηκε ο Επίτιμος Πρόεδρος 

του ΕΣΜΥΕ και νυν βουλευτής Πέλλας, κος Γιάννης 
Σηφάκης, απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό. 

Στην εισήγησή του, ο Πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ, 
κ. Κωνσταντίνος Βασιλικός, μεταξύ άλλων 

αναφέρθηκε και στα εξής: 
«Η ενεργειακή αγορά σήμερα βρίσκεται σε ένα 
κρίσιμο σημείο που πρέπει να μεταβεί από την στάση 
αναμονής που διατηρούσε τα προηγούμενα χρόνια 
στη ριζική αναδιοργάνωσή της. Τα πράγματα έχουν 
φτάσει σε σημείο που οι απαιτούμενες αλλαγές 
αποτελούν πια μονόδρομο.  

Θέματα όπως η μετεξέλιξη του ΑΔΜΗΕ, η δημοπρασίες μέσω του ΝΟΜΕ, η επαναφορά των αποδεικτικών 
διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ), το άνοιγμα της λιανικής αγοράς Η.Ε. και η υποχρεωτική μείωση του ποσοστού της 
ΔΕΗ, η αναμόρφωση του μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ (υποχρεωτική με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ, 
αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και αντικείμενο διαβούλευσης με τους θεσμούς και εκκρεμεί από το 2014), η 
πλήρης εφαρμογή του Target Model, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, οι τροπολογίες στο σ/ν για την ενσωμάτωση της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, κ.ά., αναμένεται να διαμορφώσουν ένα πλήρως διαφορετικό πεδίο και πλαίσιο 
συμμετοχής σε όλους του τομείς της ενεργειακής αγοράς. 
Από τα παραπάνω, τα βασικά θέματα τα οποία επηρεάζουν τον κλάδο των ΑΠΕ και ιδιαίτερα τα ΜΥΗΕ είναι:  
 Ο νέος μηχανισμός στήριξης των ΑΠΕ  
 Η πλήρης αναδιοργάνωση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ. 
 Το νέο "πρόγραμμα προσαρμογής" για την εσωτερική κατανομή του ΕΤΜΕΑΡ. 
 Οι όροι Σύνδεσης. 
 Η διακοψιμότητα (ειδικό τέλος ασφάλειας εφοδιασμού)  
 Η Υ.Α. 196978/ ΦΕΚ 518. 
 Οι μελέτες διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων.» 

 
Τέλος, ο κ. Βασιλικός, αναφέρθηκε στην πρόσφατη επιτυχή ένταξη του συνδέσμου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

Ανανεώσιμων Πηγών (EREF), κάτι που αυξάνει την εξωστρέφεια του ΕΣΜΥΕ. 
 

Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΜΥΕ εξέφρασε την άποψη ότι η τεχνογνωσία του κλάδου είναι σκόπιμο να εξαχθεί 

στις όμορες χώρες, και παράλληλα να διασφαλιστούν οι υφιστάμενες εγχώριες επενδύσεις, ώστε οι εταιρίες του 
χώρου να παραμείνουν υγιείς και εύρωστες και να μπορούν να προχωρήσουν σε νέες κατασκευές ΜΥΗΕ, στα πλαίσια 

της ενδυνάμωσης των ΑΠΕ στη χώρα μας. 
Το βίντεο της εισήγησης του Προέδρου του ΕΣΜΥΕ, κ. Βασιλικού Κωνσταντίνου στην Γενική Συνέλευση θα 

αναρτηθεί στον ιστότοπο του «ΕΣΜΥΕ»: http://microhydropower.gr/ 
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Με εκτίμηση 

Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) 

                

 

                                         

Κωνσταντίνος Βασιλικός 

Πρόεδρος Δ.Σ.  
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