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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΜΥΕ 

5 ΜΑΙΟΥ 2017, ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην 

σημερινή Γενική Συνέλευση και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. 

Η σημερινή συνέλευση, η οποία αποτελεί την 9η κατά σειρά Γ.Σ. του «ΕΣΜΥΕ», 

πραγματοποιείται αυτή τη φορά σε Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, ύστερα και από παρότρυνση 

αρκετών μελών του «ΕΣΜΥΕ» να γίνει η 2η συνεδρία της Ε.Τ.Γ.Σ. στη συμπρωτεύουσα, 

ώστε να διευκολυνθούν όσο γίνεται περισσότερα μέλη να παρευρεθούν και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο καταστατικό του Συνδέσμου. 

Στην σημερινή μας συνέλευση παρευρίσκεται ο Επίτιμος Πρόεδρος του «ΕΣΜΥΕ» και νυν 

Βουλευτής Πέλλας, κος Γιάννης Σηφάκης, τον οποίο χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε ιδιαίτερα 

για την παρουσία του.    

Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση των θεμάτων μας παρακαλούμε τον κο Σηφάκη να μας 

απευθύνει ένα χαιρετισμό. 

…………………………………………………………………………………………… 

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του κ. Σηφάκη και συνεχίζει ο κ. Βασιλικός με την εισήγησή του. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

1. Σημερινή εικόνα της αγοράς ενέργειας & ιδιαίτερα των ΑΠΕ. Αναδιοργάνωση και 

επενατοποθέτηση αγοράς.  O κλάδος των ΜΥΗΕ. 

Η ενεργειακή αγορά σήμερα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο μετάβασης από το μέχρι σήμερα 

γνωστό περιβάλλον σε ένα εντελώς καινούργιο, που χαρακτηρίζεται από νέους κανόνες, ριζικά 

αναδιοργανωμένο.  

Η ενσωμάτωση των απαιτούμενων από το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αλλαγών, η διαμόρφωση 

νέων μηχανισμών και νέων κανόνων απελευθερωμένων αγορών, έχει ήδη ξεκινήσει και αποτελεί 

μονόδρομο. 

Θέματα όπως η μετεξέλιξη του ΑΔΜΗΕ, οι δημοπρασίες μέσω του ΝΟΜΕ, η επαναφορά των 

αποδεικτικών διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ), το άνοιγμα της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού και η 

υποχρεωτική μείωση του ποσοστού της ΔΕΗ, η πρόσφατη αναμόρφωση του μηχανισμού 

στήριξης των ΑΠΕ σε συνδυασμό με την αναδιοργάνωση του Ειδικού Λογαριασμού 

ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, η αναμενόμενη πλήρης εφαρμογή του Target Model, τα θέματα των 

αγωγών φυσικού αερίου, η πώληση του ΔΕΣΦΑ, κα, αναμένεται να διαμορφώσουν ένα πλήρως 

διαφορετικό πεδίο και πλαίσιο συμμετοχής σε όλους τους τομείς της ενεργειακής αγοράς. 

Ειδικά για τις ΑΠΕ, η εφαρμογή του νέου μηχανισμού στήριξης, σε συνδυασμό με τα 

αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, θέτει νέα μεγέθη ισχύος έργων για την επίτευξη των 

αναμορφωμένων ευρωπαϊκών στόχων, σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. 
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Μέσα σε αυτό το υπό διαμόρφωση πλαίσιο της ενεργειακής αγοράς καλούμαστε να 

επιβιώσουμε ως κλάδος, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις και 

να αναπτυχθούμε. 

Η σπουδαιότητα των παραπάνω θεμάτων, μαζί και με πολλά άλλα ακόμη, αναγνωρίστηκε και 

τέθηκε σε πρώτη προτεραιότητα από τον Σύνδεσμο μας, ο οποίος προσπάθησε όλο το 

προηγούμενο διάστημα, μέσω συνεχών πιέσεων, συναντήσεων με υπευθύνους, συμμετοχής σε 

δημόσιες διαβουλεύσεις, συσκέψεων, συναντήσεων με Υπουργούς και άλλα μέλη της 

κυβέρνησης, να διαφυλάξει καταρχήν και να ενισχύσει στη συνέχεια τα συμφέροντα του κλάδου 

των ΜΥΗΕ και των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.     

Στα πλαίσια αυτών των συναντήσεων, τοποθετήσεων και επαφών, ο Σύνδεσμος υπερασπίστηκε 

και ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και ιδιαιτερότητες των ΜΥΗΕ και τους λόγους που 

επιβάλλουν την υποβοήθηση του κλάδου και όχι την καθήλωση του όπως συμβαίνει - δυστυχώς 

- όλα τα τελευταία ιδίως χρόνια, κατορθώνοντας σε αρκετές περιπτώσεις να 

διαμορφώσει τις τελικές εξελίξεις προς όφελος του κλάδου. 

 

2. Νέο νομικό πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ με βάση τις κατευθυντήριες Γραμμές 

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της 

ενέργειας (2014-2020). Ν 4414/2016. 

Ο νέος μηχανισμός στήριξης των ΑΠΕ αποτελεί την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον κλάδο από 

το 1994 και είναι επίσης και ο πρώτος εγκεκριμένος μηχανισμός της χώρας. Τα χαρακτηριστικά 

του νέου μηχανισμού είναι σε όλους λίγο ως πολύ γνωστά: 

 Εγκαθίδρυση επενδυτικού περιβάλλοντος διασφάλισης της επίτευξης  των στόχων 

για το 2020. 

 Βιωσιμότητα των νέων επενδύσεων σε συνδυασμό με την επίτευξη των χαμηλότερων 

δυνατών τιμών της ενέργειας για τους καταναλωτές. 

 Σταδιακά μεγαλύτερη συμμετοχή και ανάληψη υποχρεώσεων από τις νέες μονάδες 

ΑΠΕ σε επίπεδο ηλεκτρικής αγοράς. 

 Σχήμα υποστήριξης με ενίσχυση της λειτουργίας των μονάδων μέσω προσαύξησης της 

τιμής της χονδρεμπορικής αγοράς. 

 Χορήγηση ενισχύσεων λειτουργίας μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών για κάποιες 

τεχνολογίες και μεγέθη έργων. 

Σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Σύνδεσμος προσπάθησε μέσω συνεχών 

παρεμβάσεων και ενεργειών να διαμορφώσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και όρους για τα 

έργα του κλάδου. Μέσα από συνεχείς οχλήσεις, παρεμβάσεις, παράθεση στοιχείων, αποστολή 

επιστολών και δελτίων τύπου και κυρίως μέσα από την στέρεη επιχειρηματολογία που 

διατυπώθηκε, κατέστη εφικτό να διαμορφωθούν προς το καλύτερο αρκετές από τις ρυθμίσεις 

στο σχέδιο νόμου για τα ΜΥΗΕ. 
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Το τελικό αποτέλεσμα των επιμέρους ρυθμίσεων που αποφασίστηκε για τα ΜΥΗΕ καθορίζει και 

το ποσοστό επιτυχίας των ενεργειών που έγιναν.  

Συγκεκριμένα: 

 Με την παράθεση αναμφισβήτητων στοιχείων και δεδομένων, τεκμηριώθηκε κατάλληλα η 

πραγματική απόδοση των ΜΥΗΕ και το πραγματικό υψηλότερο κόστος παραγωγής 

των ΜΥΗΕ, με αποτέλεσμα η ορισθείσα ΤΑ για τα ΜΥΗΕ να είναι για πρώτη φορά υψηλότερη 

των αιολικών. 

 Μετά από την παράθεση των στοιχείων του κλάδου αλλά και των υφιστάμενων αδειών 

παραγωγής που έχει εκδόσει η ΡΑΕ, θεσπίστηκαν για τα ΜΥΗΕ 2 νέες κατηγορίες 

(ΜΥΗΕ≤3MW και 3MW <ΜΥΗΕ≤15MW) σε σχέση με την αντίστοιχη κοινοποίηση του 

σχήματος στην Ε.Ε. του Δεκεμβρίου του 2014 (τρεις κατηγορίες: έργα με εγκατεστημένη 

ισχύ μικρότερη ή ίση με 1 MW, έργα με εγκατεστημένη ισχύ από 1 MW έως 5 MW και έργα 

με εγκατεστημένη ισχύ από 5 MW έως 15 MW). 

 Αποτέλεσμα αυτού, ήταν να δοθεί η υψηλότερη τιμή (100+2 €/MWh) στην  συντριπτική 

πλειοψηφία των ΜΥΗΕ που υλοποιούνται σήμερα και που ανταποκρίνονται στο υφιστάμενο 

επενδυτικό ενδιαφέρον. 

 Μέσα από κατάλληλη επιχειρηματολογία κατέστη δυνατή η υποστήριξη από τη ΡΑΕ και το 

ΥΠΕΝ της πρότασης για εξαίρεση των ΜΥΗΕ από τη συμμετοχή τους σε 

ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών μέσω της απόδειξης ότι 

συντρέχουν και τα τρία κριτήρια εξαίρεσης που προβλέπονται στην οδηγία. 

Αναμένεται η έγκριση της Ε.Ε. 

 Διατήρηση της δυνατότητας υπογραφής Συμβάσεων FiP για ΜΥΗΕ με ισχύ από 0,5-1,0 

MW, και μετά την 01.01.2017. 

 Επανεξέταση και διαμόρφωση της αρχικής μεθοδολογίας για τον τρόπο και το μέγεθος της 

Ετήσιας Απομείωσης Λειτουργικής Ενίσχυσης των έργων που λαμβάνουν επιδότηση. 

Ελαχιστοποίηση του ποσοστού μείωσης με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση του ποσοστού 

επιδότησης.  

 Τεκμηρίωση και επίτευξη ελαχιστοποίησης της χρέωσης για απόκλιση στην ακρίβεια 

των προβλέψεων της παραγωγής των ΜΥΗΕ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης της 

ΡΑΕ σχετικά με το πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας. 

 Εξασφάλιση ότι δεν θα τεθούν περαιτέρω περιορισμοί στους ήδη χαμηλούς στόχους που 

έχουν τεθεί για την τεχνολογία των ΜΥΗΕ, και ότι δεν θα γίνει περαιτέρω συρρίκνωση της 

ήδη χαμηλής διείσδυσης των ΜΥΗΕ και ότι δεν πρόκειται να τεθεί εμπόδιο στην περίπτωση 

μεγαλύτερης διείσδυσης ΜΥΗΕ από την εκτιμούμενη στο υπό διαβούλευση σχέδιο, το οποίο 

και επιβεβαιώθηκε από τον Γ.Γ. 
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3. Η πλήρης αναδιοργάνωση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, τόσο όσον 

αφορά τους πόρους, όσο και την κάλυψη των ελλειμμάτων, με στόχο τη 

βιωσιμότητα του.  

 Ν.4414. Εισαγωγή νέας παραμέτρου εσόδων. Χρέωση προμηθευτών ίση με την διαφορά 

μεταξύ ΟΤΣ με ΑΠΕ και ΟΤΣ χωρίς ΑΠΕ. Πάγιο αίτημα των παραγωγών ΑΠΕ. 

 Επαναπροσδιορισμός ΕΤΜΕΑΡ με πιθανή μείωση των συντελεστών. Μηδενική αύξηση σε 

τελευταία απόφαση της ΡΑΕ. 

 ΔΕΗ, καθυστερήσεις πληρωμών και προβλήματα. 

 

4. Η σημερινή κατάσταση των ΜΥΗΕ, θέση στην αγορά, νέα έργα. 

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του ΛΑΓΗΕ, στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα στις 31.12.2016 

λειτουργούσαν στη χώρα μας 107 ΜΥΗΕ εγκατεστημένης ισχύος 223 ΜW, και σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για όλο το έτος 2016, παρήχθησαν 722 GWh. Σήμερα, η 

συνολική ισχύς των έργων έχει ανέλθει σε 228 MW περίπου. 

Σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ &Σ ΗΘΥΑ του ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

(Ιανουάριος 2017), για το σύνολο της επικράτειας και για όλο το 2016: 

 τα ΜΥΗΕ κατέχοντας μόνο το 4,1% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έργων 

ΑΠΕ συνεισέφεραν το 6,4% της συνολικά παραχθείσας από ΑΠΕ ενέργειας, ενώ 

αποζημιώθηκαν με ποσοστό ίσο με το 3,5% των συνολικών πληρωμών του Ειδικού 

λογαριασμού, με τιμή αποζημίωσης ίση μόλις με το ½ της μέσης τιμής 

αποζημιούμενης μεγαβατώρας για όλες τις ΑΠΕ, κάτι που παραμένει σταθερό για 

τα 4 τελευταία έτη. 

Τα παραπάνω ποσοστά για τις άλλες τεχνολογίες είναι: 

 Αιολικά: 43,2% εγκατεστημένη ισχύς, 45,3% παραχθείσα ενέργεια και 25,8% αποζημίωση 

επί των συνολικών πληρωμών. 

 Φωτοβολταϊκά: 47,5% εγκατεστημένη ισχύς, 34,6% παραχθείσα ενέργεια και 66,6% 

αποζημίωση επί των συνολικών πληρωμών. 

Σχεδόν σταθερά ήταν τα μεγέθη για τα ΜΥΗΕ για όλο το 2016 με 1 μόνο νέο έργο να μπαίνει σε 

λειτουργία, ισχύος 0,745MW. Μικρή αύξηση ισχύος κατά 5 περίπου MW είχαμε το 2017. Οι 

αιτίες είναι  το απολύτως εχθρικό αδειοδοτικό πλαίσιο (κυρίως από το 2011 και μετά που 

ψηφίστηκε η Υ.Α. 196978/2011 (ΦΕΚ 518) με τα πρόσθετα κριτήρια χωροθέτησης των ΜΥΗΕ), 

οι λοιπές συγκυρίες των αποτελεσμάτων της κρίσης. 

Έτσι, ο ρυθμός αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος των ΜΥΗΕ, κυμάνθηκε τα τελευταία χρόνια 

στα πενιχρά επίπεδα του 1% - 2% ετησίως τη στιγμή που η μεσοσταθμική αύξηση της 

εγκατεστημένης ισχύος των άλλων ΑΠΕ ξεπέρασε το 20% ετησίως. Συγκεκριμένα ο ρυθμός 

αύξησης των ΜΥΗΕ από 65% και 16% τα έτη 2008 και 2009 αντίστοιχα, διαμορφώθηκε σε 8%, 

4%, 4% και 3% τα έτη 2010 έως και 2013 αντίστοιχα, ενώ τα έτη 2014 και 2015 ήταν σχεδόν 

μηδενικός. 
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5. Νέος αναπτυξιακός Νόμος Ν.4399_ΦΕΚ Α' 117_22.06.16. 

 Διατήρηση των ΜΥΗΕ στις διατάξεις του Επενδυτικού νόμου κατόπιν συνεχών 

ενεργειών του «ΕΣΜΥΕ». Συνεχείς παρεμβάσεις Συνδέσμου, επιστολές, συμμετοχή σε 

διαβούλευση, συναντήσεις με τον Υπουργό Ενέργειας κ. Πάνο Σκουρλέτη, με τον Γ.Γ. 

Ενέργειας κ. Μιχάλη Βεροιόπουλο, με τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων κ. 

Λαμπριανίδη και με πλήθος υπηρεσιακών παραγόντων. 

 Αποτέλεσμα ήταν η επιτυχής διατήρηση των ΜΥΗΕ στις διατάξεις του νέου 

επενδυτικού νόμου με ποσοστά που φτάνουν το 65% του επιλέξιμου κόστους. 

 Εκτίμηση απομείωσης εσόδων για τα έργα με επιδότηση. 

 Παρέμβαση για την ολοκλήρωση διαδικασιών υπουργικής απόφασης καθορισμού του 

επιλέξιμου κόστους και των ποσοστών επιδότησης.  

 Συμμετοχή στη διαμόρφωση των τελικών ποσοστών στα επίπεδα του 40-45% με επιλέξιμο 

κόστος ~2.000 €/kW με το ύψος της επιδότησης να μπορεί να συν-διαμορφώνεται από την 

πρόταση, μέχρι το μέγιστο που θα έχει τεθεί. 

 

6. Τροπολογίες - διατάξεις που εισήχθησαν και ενσωματώθηκαν σε Ν/Σ. 

Ιδιαίτερης σημασίας για τον κλάδο αλλά και για όλες τις ΑΠΕ ήταν και οι τροπολογίες που 

κατατέθηκαν από τον κ. Γιάννη Σηφάκη στα νομοσχέδια που ήταν εισηγητής κατόπιν 

προτάσεων και με την βοήθεια του «ΕΣΜΥΕ» αλλά και μέσω παρεμβάσεων σε άλλα νομοσχέδια. 

Συγκεκριμένα, την προηγούμενη περίοδο εισήχθησαν και ενσωματώθηκαν σε Ν/Σ οι κάτωθι 

διατάξεις: 

Ν. 4342/2015 

 Τροπολογία για μη εξαίρεση των έργων ΑΠΕ που λειτουργούσαν πριν την ημερομηνία 

ισχύος του Ειδικού Χωροταξικού από την υποχρέωση συμμόρφωσης με αυτό κατά την 

ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας και Παραγωγής τους.  

 Τροπολογία για τη μη συμπερίληψη των 9 μηνών των capital controls στον χρόνο ισχύος 

της άδειας εγκατάστασης και αντίστοιχη επέκταση του χρόνου για να δοθεί εγγυητική 

επιστολή για τους Όρους Σύνδεσης. 

Ν. 4414/2016 

 Εισαγωγή διάταξης για παράταση της διάρκειας ισχύος αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης 

υδατικών πόρων από 29.06.2015 έως 31.12.2016  (ήταν εκκρεμότητα από τον Ν. 

4342/2015). 

 Εισαγωγή διάταξης για παράταση της διάρκειας ισχύος Αδειών Εγκατάστασης και Οριστικών 

Προσφορών Σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από 01.03.2016 έως 31.12.2016.  

 Εισαγωγή διάταξης για επιστροφή εγγυητικών επιστολών έργων με αναστολή αδείας ή 

παρέλευση ισχύος οριστικής προσφοράς για περιπτώσεις έργων με δικαστικές διαδικασίες.  
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 Παρατάσεις ισχύος αδειών και επανέκδοση αδειών για έργα με αναστολή ή 

ακύρωση από το ΣτΕ. 

 Εισαγωγή διάταξης για μείωση απόστασης κτιρίου ΜΥΗΕ από γραμμή πλημμύρας από 20 σε 

10m για έκδοση οικοδομικής αδείας. 

 Net metering και για ΜΥΗΕ για αυτοπαραγωγή. Προσπάθεια για ένταξη των ΜΥΗΕ και στο 

virtual net metering για ΟΤΑ, Φορείς, Οργανισμούς. 

Ν. 4447/2016  

 Εισαγωγή διάταξης για διατήρηση της δυνατότητας υπογραφής Συμβάσεων Λειτουργικής 

Ενίσχυσης για ΜΥΗΕ με ισχύ από 0,5 - 1,0 MW, και μετά την 01.01.2017, όπως είχε ζητηθεί 

από τον «ΕΣΜΥΕ». 

Το σύνολο των παραπάνω ρυθμίσεων, έγιναν αποδεκτές με πολύ χαρά και ικανοποίηση από όλη 

την ενεργειακή αγορά των ΑΠΕ, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την σημαντική συμβολή του 

Γιάννη αλλά και του «ΕΣΜΥΕ» στη διαμόρφωσή τους. 

 

7. Δίκτυα & Όροι Σύνδεσης. Εγγυητικές, άρση προσφορών, κορεσμένα δίκτυα. 

 Προγραμματισμός συνάντησης με ΔΕΔΔΗΕ για θέματα που αφορούν σύνδεση ΜΥΗΕ στο 

δίκτυο, ομαδικές προσφορές σύνδεσης, κλπ. 

 

8. Διακοψιμότητα (Ειδικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού). 

 Έκφραση πλήρους αντίθεσης μέσω επιστολών και κοινό Δελτίου Τύπου με ΕΛΕΤΑΕΝ. 

 Συμμετοχή στην σύσκεψη του ΥΠΕΝ. 

 Επιστολή σε Υπουργό Περιβάλλοντος για την εφαρμογή του ΜΤΑΕ. 

 Επιστολή σε Υπουργό Οικονομικών για την φορολογική αντιμετώπιση του Μεταβατικού 

Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) και συνεχιζόμενη εκκρεμότητα. 

 Το ποσό που διατέθηκε μέσω ΜΤΑΕ το 2016 στους δικαιούχους διακοπτόμενους 

καταναλωτές ανέρχεται σε  34 εκατ. ευρώ, έναντη των 48 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι 

παρακρατήθηκε από τους παραγωγούς. Προωθείται η διαδικασία επιστροφής των αδιάθετων 

για το 2016 κονδυλίων ΜΤΑΕ αναλογικά στους παραγωγούς.    

 

9. Τέλος διατήρησης των Αδειών Παραγωγής. 

 Επιστολές σε ΛΑΓΗΕ και ΥΠΕΝ για διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία καταβολής του 

Ετήσιου Τέλους Διατήρησης Αδειών Παραγωγής για τα έτη 2015 & 2016. 

 Επιστολή προς τον ΛΑΓΗΕ για συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων περσινών 

ποσών (για το 2015) του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής με τα 

όμοια φετινά οφειλόμενα ποσά και την επιστροφή του τέλους σε όλους όσους το κατέβαλαν 

χωρίς να το οφείλουν και οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στη σχετική φετική λίστα με 
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τους υπόχρεους. Επεστράφησαν περίπου 80.000€ σε συναδέλφους χάρη στις ενέργειες του 

«ΕΣΜΥΕ». 

 Τέλος και κατόπιν συγκεκριμένων ενεργειών μελών του Δ.Σ. του «ΕΣΜΥΕ»,  διευκρινίστηκε 

πλήθος θεμάτων και λεπτομερειών που αφορούν στην καταβολή του Τέλους Διατήρησης 

Δικαιώματος Κατοχής Αδειών Παραγωγής και δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες στα 

ενδιαφερόμενα μέλη. 

 Συνεχής ενημέρωση μελών. 

 

10. Ενημέρωση για Υ.Α. 196978/ΦΕΚ 518 και περαιτέρω ενέργειες. Το ΣτΕ (ξανα) 

αναβλήθηκε από την εισηγήτρια για την 21η Ιουνίου 2017. 

 Συναντήσεις με προηγούμενη και παρούσα ηγεσία ΥΠΕΝ (Γενική Δ/ντρια Περιβάλλοντος, 

Υπηρεσιακούς παράγοντες, Γ.Γ. Ενέργειας, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος. 

 Αλλαγή ηγεσίας ΥΠΕΝ και εκ νέου διενέργεια συναντήσεων. Ενημέρωση κ. Σταθάκη και 

Συμβούλου.  

 Αποστολή επιστολών σχεδίου τροποποίησης. 

 Προετοιμασία εκδίκασης υπόθεσης της 26.04.2017. Συναντήσεις και κείμενα σε δικηγόρους. 

εξουσιοδοτήσεις, κλπ. 

 

11. Οι μελέτες διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων. Προετοιμασία προτάσεων για 

τροποποίηση σχεδίων διαχείρισης υδάτινων λεκανών. 

 Συνάντηση για οδηγία στις 13-14 Δεκεμβρίου 2016 στις Βρυξέλλες. Προσπάθεια 

συμμετοχής. 

 Νέα συνάντηση της ομάδας εργασίας της οδηγίας στις 1-2 Ιουνίου 2017 στις Βρυξέλλες. 

 Εντοπισμός εκπροσώπων Ελλάδος για συνάντηση και ενημέρωση. 

 Μη επιβολή κόστους χρήσης νερού σε ΜΥΗΕ. Απόφαση Εθνικής επιτροπής Υδάτων 

«Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και 

διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του". 

Αποτέλεσμα ενεργειών του κ. Γιάννη Σηφάκη.  

 Τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων εφαρμογής της ΚΥΑ 140055_ΦΕΚ Β 

428_15.02.17. Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή Ν. 

4258_2014. 

 Προγραμματισμός συνάντησης με ΕΓΥ άμεσα. 

 

12. Αντισταθμιστικά των ΜΥΗΕ στις τοπικές κοινωνίες. Απόδοση του 1%. 

 Αποστολή κοινών επιστολών για επίσπευση του θέματος. 

mailto:grammateia@microhydropower.gr
http://www.microhydropower.gr/


                       
 

Ε Σ Μ Υ Ε             [ 8 ]  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΕΔΡΑ: Παύλου Μελά 6, Τ.Κ. 584 00 Αριδαία Πέλλας 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 25ης Μαρτίου 8, Τ.Κ.155 61 Χολαργός, Αθήνα, τηλ:210 6016296, fax: 210 6090236, κιν. 6944 738778 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΜΥΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Αγίας Λαύρας 23, Τ.Κ.141 21, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.210 2811917, fax:210 2837372, κιν.6944 154210                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Α.Φ.Μ. 997600065 – Δ.Ο.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ / Αρ. Αποφ. Πρωτοδικείου Έδεσσας 251 / 2010                                                 
e-mail: grammateia@microhydropower.gr,  web: www.microhydropower.gr 

 

 Ενημέρωση Δήμων σχετικά με την απόδοση του μέτρου. 

 Προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων. 

 

13. Ευρωπαϊκή πολιτική για τις ΑΠΕ ενόψει του 2030. 

 Οι ΑΠΕ έχουν την τάση να ξεπεράσουν παγκοσμίως τις συμβατικές πηγές. Η ανθρωπότητα 

προσανατολίζεται προς την αναζήτηση φθηνών εναλλακτικών και αντι-ρυπογόνων 

καυσίμων.  

 197 χώρες υπόγραψαν την συμφωνία στην συνδιάσκεψη του Παρισιού (COP21) το 2015. 

Μέχρι σήμερα 132 μεγάλες και μικρές χώρες και μέρη έχουν επικυρώσει την συμφωνία που 

έχει τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Νοέμβρη, τέσσερα χρόνια νωρίτερα από τον 

προϋπολογιζόμενο χρόνο. Ανάμεσα στις χώρες που πρώτες επικύρωσαν την συμφωνία ήταν 

και όλοι οι μεγάλοι ρυπαντές όπως οι ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Αυστραλία, Ε.Ε. κλπ. Η  Κίνα 

παραμένει ο μεγαλύτερος ρυπαντής και η Ινδία προτίθεται να αξιοποίησει τα τεράστια 

αποθέματα που έχει.  

 Η στροφή στις ΑΠΕ δεν καλύπτει του αναγκαίους ρυθμούς για τον περιορισμό των αερίων 

του θερμοκηπίου σύμφωνα με την COP 21. Απαιτούνται επιπρόσθετες εθνικές πολιτικές. 

 Το «Χειμερινό Ενεργειακό Πακέτο», μια μεγάλη σειρά προτεινόμενων νέων 

νομοθετικών ρυθμίσεων για το μετασχηματισμό των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, και 

γενικότερα του Ευρωπαϊκού ενεργειακού τομέα για μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα. Προβλέπεται αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 30% 

(υπάρχουν πιέσεις και για 40%) σε σχέση με το 1990. Οι συζητήσεις αναμένεται να 

οριστικοποιηθούν το 2018. 

 Δραστικός μετασχηματισμός των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, καθορισμός και 

εξειδίκευση κρίσιμων παραμέτρων. 

 Ενσωμάτωση των ΑΠΕ και της εξοικονόμηση στους κανόνες της αγοράς (Target Moddel). 

Κατάργηση της προτεραιότητας ένταξης και κατανομής των ΑΠΕ.  

 Για την Ελλάδα απαιτείται Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή 

έως το 2030 και κατάρτηση Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού. 

 Αντίδραση του «ΕΣΜΥΕ» με αποστολή επιστολών και έκδοση δελτίων τύπου κατά της 

άρσης της προτεραιότητας των ΜΥΗΕ. 

 

14. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων & Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία Ανανεώσιμων Πηγών (EREF). 

Με δεδομένο ότι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ESHA) στον οποίο 

ήμασταν μέλη έκλεισε λόγω πτώχευσης εδώ και ένα χρόνο περίπου, ο ΕΣΜΥΕ έγινε μέλος στην 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργεας (EREF), της οποίας συμπτωματικά 

Πρόεδρος είναι ο κ. Σάββας Σειμανίδης (Έλληνας). 

mailto:grammateia@microhydropower.gr
http://www.microhydropower.gr/


                       
 

Ε Σ Μ Υ Ε             [ 9 ]  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΕΔΡΑ: Παύλου Μελά 6, Τ.Κ. 584 00 Αριδαία Πέλλας 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 25ης Μαρτίου 8, Τ.Κ.155 61 Χολαργός, Αθήνα, τηλ:210 6016296, fax: 210 6090236, κιν. 6944 738778 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΜΥΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Αγίας Λαύρας 23, Τ.Κ.141 21, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.210 2811917, fax:210 2837372, κιν.6944 154210                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Α.Φ.Μ. 997600065 – Δ.Ο.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ / Αρ. Αποφ. Πρωτοδικείου Έδεσσας 251 / 2010                                                 
e-mail: grammateia@microhydropower.gr,  web: www.microhydropower.gr 

 

Τον Ιούλιο 2016 συμμετείχαμε στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για τα ΜΥΗΕ 

στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια της διαδικασίας αναθεώρησης - οδηγίας πλαίσιο για τα νερά, η 

οποία έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί το 2018.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως και στην Ελλάδα, έτσι και σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα ΜΥΗΕ 

αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, όπως οι χρόνοι αδειοδότησης, η διατήρηση της 

ποιότητας υδάτων, οι αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών, οι γραφειοκρατικές δυσκολίες, η χρέωση 

του χρησιμοποιούμενου ύδατος, κλπ. και είναι σημαντικό να πούμε ότι για παράδειγμα στη 

Γερμανία για να αδειοδοτήσεις ένα ΜΥΗΕ χρειάζεσαι 10 έτη, στην Αυστρία 4 με 5 ενώ στη 

Σλοβακία και στη Φινλανδία σχεδόν απαγορεύονται τα ΜΥΗΕ. 

Αναφορικά με την αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά, η όλη λογική είναι ότι θα ορίζει 

απλά ένα πλαίσιο κανονισμών και αρχών και θα αφήνει στις εθνικές κυβερνήσεις τη δυνατότητα 

να νομοθετήσουν ότι κρίνουν αυτές ώστε το πλαίσιο αυτό να τηρείται. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι 

το κάθε κράτος μέλος θα νομοθετήσει ότι θέλει και θα κινηθεί ανάλογα με τις δικές του ανάγκες. 

Έτσι, ζητήθηκε από όλους τους Συνδέσμους να αποστείλουν τεκμηριωμένα κείμενα ώστε να 

ξεκινήσει μία εκστρατεία ενημέρωσης της Ε.Ε. για τα μικρά Υδροηλεκτρικά, σε Πανευρωπαϊκή 

κλίμακα, με τη βοήθεια διαφόρων φυσικών συμμάχων των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων 

(όπως π.χ. το ΕΜΠ από την Ελλάδα). Αναμένονται νέες συναντήσεις επί του θέματος στις οποίες 

σαφέστατα επιβάλλεται να συμμετάσχουμε. 

Τον Ιανουάριο 2017 συμμετείχαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της EREF, που πραγματοποιήθηκε 

επίσης στις Βρυξέλλες και στο οποίο συζητήθηκε ξανά η Οδηγία για τα Νερά, η οποία είναι σε 

αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με την Οδηγία για τις ΑΠΕ, διότι στην ουσία είναι δύο 

διαφορετικές οδηγίες με πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις και το ζήτημα είναι, πώς αυτές οι δύο 

οδηγίες θα κινούνται παράλληλα, στα κοινά τους θέματα. Περαιτέρω, έγιναν παρουσιάσεις των 

δράσεων της EREF, έγινε γενική συζήτηση για τα ενεργειακά θέματα, έγινε – πολύ χρήσιμη - 

σύντομη περιγραφή των εξελίξεων στο χώρο της ενέργειας από την κάθε παρούσα χώρα, έγινε 

παρουσίαση της εξέλιξης της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις ΑΠΕ, κλπ.  

 

15. Συνεργασία με άλλους συνδέσμους. 

 Σε όλο το προηγούμενο διάστημα ο Σύνδεσμος δεν σταμάτησε να διαχωρίζει τη θέση του 

από τους άλλους συνδέσμους σε θέματα που αφορούν στην αγορά ενέργειας, τα 

προβλήματα, κλπ. αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες της τεχνολογίας 

των ΜΥΗΕ.  

 Παράλληλα όμως ενίσχυσε την συνεργασία με άλλους φορείς με τους οποίους υπάρχει 

συμφωνία στα κυριότερα θέματα και προβλήματα της αγοράς.  

 

16. Άλλες δραστηριότητες του Συνδέσμου. 

 Συνεχής ενημέρωση και καθοδήγηση των μελών σχετικά με τήρηση υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το νομικό πλαίσιο (π.χ. εγγυητικές, τέλη διατήρησης, μητρώο αποβλήτων, 

κλπ). 
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 Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο του ΙΕΝΕ για το 2016. 

 Συμμετοχή ΕΣΜΥΕ στο πρόγραμμα VERDE TEC. 

 Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 5 του Ν.4414/2016 σχετικά με το πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης 

Ακρίβειας . 

 Συμμετοχή ΕΣΜΥΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της Εξέλιξης του Μηχανισμού 

Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ). 

 Συναντήσεις με ΥΠΕΝ, ΡΑΕ και ΛΑΓΗΕ. 

 Αποστολή επιστολών σε ΛΑΓΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Υπουργεία, φορείς, κα. 

 Έκδοση Δελτίων Τύπου. 

 Δημοσιεύσεις άρθρων σε περιοδικά, ηλεκτρονικό τύπο, κλπ. 

 

17. ΕΣΜΥΕ, προκλήσεις & προοπτικές. Nεα μέλη. 

 Εγγραφή νέων μελών. 

 Εγγραφή της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στον «ΕΣΜΥΕ». Ποσοστό εκπροσώπησης Συνδέσμου στο 

σύνολο της αγοράς από 35% στο 70%.  

 Προοπτική έγγραφής και άλλων μεγάλων εταιρειών. 

 

18. Πόρισμα της Επιτροπής υδατικών Πόρων της Βουλής. 

 Σε έκθεση της, η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Βουλής των Ελλήνων από την 

συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2016, δηλώνει ότι θεωρεί απολύτως αναγκαία την προώθηση 

της ανάπτυξης των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων και την άρση των αντεπιστημονικών 

αδειοδοτικών εμποδίων και τάσσεται επισήμως υπέρ της ανάπτυξης των ΜΥΗΕ, δηλώνοντας 

ότι η ανάπτυξη των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) αποτελεί απόλυτη 

προτεραιότητα για τη χώρα. 

 Παράλληλα, στην έκθεσή της η Επιτροπή, μεταξύ άλλων: 

 Αναγνωρίζει και αναδεικνύει τα πολλαπλά πλεονεκτήματα των ΜΥΗΕ και τα  πολλαπλάσια 

αντισταθμιστικά οφέλη σε σχέση με τις άλλες ΑΠΕ. 

 Αναγνωρίζει το υπερβολικά αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης  και διαπιστώνει ότι είναι ο 

λόγος για την υστέρηση στην ανάπτυξη των ΜΥΗΕ στην χώρα μας. 

 Προτείνει τη βελτίωση των οικονομικών κινήτρων και προτείνει την αλλαγή νομικού 

πλαισίου αδειοδότησης με στόχο την άρση των αντιαναπτυξιακών και αντιεπιστημονικών 

διοικητικών και νομοθετικών εμποδίων που σήμερα εμποδίζουν την ανάπτυξη των ΜΥΗΕ. 

 Προτείνει τον καθορισμό συνθηκών απόλυτης προτεραιότητας πρόσβασης στο δίκτυο για 

τα ΜΥΗΕ. 
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 Καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), να προχωρήσει στην 

κατάρτιση μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού στον οποίο να προβλέπεται η μέγιστη 

περιβαλλοντικά, χωροταξικά, τεχνικά και οικονομικά αξιοποίηση του 

μικροϋδροηλεκτρικού δυναμικού της χώρας. 

Η έκθεση της επιτροπής κοινοποιήθηκε στα αρμόδια Υπουργεία, στους Δήμους της χώρας και σε 

κάθε σχετικό φορέα. 

Το πόρισμα αποτελεί σημαντική επιτυχία του «ΕΣΜΥΕ» καθόσον περιέχει όλες σχεδόν τις πάγιες 

θέσεις που έχει αναδείξει και υποστηρίξει ο Σύνδεσμος από την ίδρυσή του. 

 

19. Επίλογος. 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ειδικά στα πλαίσια των διαμορφούμενων αλλαγών είναι 

σημαντικές και απαιτούν την συμμετοχή και την συσπείρωση όλων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 

δείχνουν ότι με συστηματική δουλειά και προσπάθεια αλλά και συνοχή, μπορούμε να έχουμε 

αποτελέσματα. 

Τεράστιο γεγονός αποτελεί ότι ο «ΕΣΜΥΕ» είναι ο μοναδικός Σύνδεσμος που έχει φτάσει να 

εκπροσωπεί σχεδόν το σύνολο του κλάδου, γεγονός που αποδεικνύει ότι χαίρει της εκτίμησης 

των συναδέλφων των ΜΥΗΕ αλλά και όλων των κλάδων ΑΠΕ.  

Η συνεχής στήριξη των προσπαθειών του Συνδέσμου και η ενεργός συμμετοχή στις 

δραστηριότητες του είναι επιτακτική ανάγκη. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον πρώην Πρόεδρο κ. Γιάννη Σηφάκη, με 

τη σημαντική βοήθεια και συμβολή του οποίου καταφέραμε να λύσουμε σημαντικά θέματα και 

παράλληλα αποτρέψαμε δυσμενείς καταστάσεις για τον κλάδο. 

Του ζητούμε να συνεχίσει να είναι κοντά στον Σύνδεσμο και να συνδράμει με όλες του τις 

δυνάμεις. Η βοήθεια του είναι πολύτιμη. 

Με την συμμετοχή όλων, συνεχίζουμε την προσπάθεια, έτσι ώστε τα ΜΥΗΕ με τα τόσα 

αντικειμενικά πλεονεκτήματα τους να μπορέσουν να πάρουν την θέση που τους αξίζει στην 

ενεργειακή αγορά. 

Σας ευχαριστούμε. 

Με εκτίμηση, για τον ΕΣΜΥΕ                           

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Βασιλικός     

Πρόεδρος Δ.Σ. 
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