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Σάββατο 13.04.2019  - Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Χαίρομαι γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους και συναδέλφους που έχουμε δώσει μαζί 
μάχες για τις ΑΠΕ και για τα ΜΥΗΕ. Και μάχες με ένα γραφειοκρατικό κράτος, ιδιαίτερα στην 
αρχή της ανάπτυξης τους προσπαθώντας να αδειοδοτήσουμε και να υλοποιήσουμε τα πρώτα 
έργα, ανοίγοντας δρόμους στο τέλος της δεκαετίας του 1990 αλλά και αργότερα μέσα από τον 
ΕΣΜΥΕ. 

Και η χαρά μου είναι μεγαλύτερη γιατί μετά από δική μου πολύχρονη θητεία στην θέση 
του Προέδρου του ΕΣΜΥΕ (στην οποία ασχοληθήκαμε κυρίως με συνδικαλιστικά θέματα των 
ΜΥΗΕ, θέματα επιβίωσης τους διεκδικώντας στην αρχή μια θέση στον ήλιο, θέση στο 
ενεργειακό μείγμα όταν στην αρχική κατανομή το 2011 είχαν αφήσει τα ΜΥΗΕ τελείως απέξω, 
ασχοληθήκαμε με την αντιμετώπιση νομοθετικών προβλημάτων που καθήλωναν την ανάπτυξη 
τους, θέματα αναπτυξιακού νόμου, θέματα πληρωμών και βιωσιμότητας του λογαριασμού ΑΠΕ) 
σήμερα ο σημερινός Πρόεδρος ο Κώστας Βασιλικός και το Δ.Σ. προχώρησαν ένα βήμα 
παραπάνω διοργανώνοντας την πολύ επιτυχημένη  ημερίδα με τόσο σημαντικούς εισηγητές και 
συμμετέχοντες. Μια ημερίδα που είναι βέβαιο ότι θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην πράξη 
και αφήνει παρακαταθήκες για το μέλλον.  

Ακόμη όλοι γνωρίζετε ότι και μέσα από την βουλευτική μου θητεία προσπάθησα και 
προσπαθώ να βοηθήσω τις ΑΠΕ και τα ΜΥΗΕ και με την ιδιότητα του ως υπεύθυνου για την 
Ενέργεια στην ΕΠΕΚΕ Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Κόμματος μου.  

Η κυβέρνηση, είναι γνωστό, έχει σαφέστατη πολιτική υπέρ των ΑΠΕ που 
αποτυπώνεται και στην πρόταση για τον ενεργειακό σχεδιασμό και στους στόχους για τις ΑΠΕ 
μέχρι το 2030.  

Ο ενεργειακός σχεδιασμός προβλέπει αποφασιστική στροφή του ενεργειακού 
μείγματος υπέρ των ΑΠΕ με σταδιακή μείωση του λιγνίτη, διατηρώντας το φυσικό αέριο στο 
μείγμα για λόγους σταθεροποίησης του συστήματος.  

Οι στόχοι για το 2030 είναι ιδιαίτερα υψηλοί, όπως και οι στόχοι όλης της Ε.Ε. (32,5% 
ΑΠΕ το 2030 στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας που σημαίνει ίσως και πάνω από 
55% στον ηλεκτρισμό, αντίστοιχοι στόχοι για την εξοικονόμηση ενέργειας) κάτι που σημαίνει ότι 
η ανάπτυξη των ΑΠΕ τίθεται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων της πολιτικής 
παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας την μεταμνημονιακή περίοδο. Ακόμη έχει τεθεί 
στόχος αποφασιστικής στροφής και της ΔΕΗ προς τις ΑΠΕ με υπερπολλαπλασιασμό του 
ποσοστού συμμετοχής της στην αγορά των ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων και των ΜΥΗΕ. 

Η οικονομική συγκυρία για τις επενδύσεις, μετά από μια περίοδο παρατεταμένης 
ύφεσης και κρίσης, είναι σαφώς βελτιωμένη. Μετά την οριστική έξοδο από τα μνημόνια από 
τον περασμένο Αύγουστο έχει επανέλθει η χώρα σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά το 
κυριότερο είναι ότι αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη στην χώρα διεθνώς, βγήκαμε στις αγορές 
με συνεχώς μειούμενα επιτόκια στα επίπεδα του 1998, οι Τράπεζες αναβάθμισαν τα Ελληνικά 
αξιόγραφα. Αυτό σημαίνει ότι το country risk δεν υπάρχει πλέον με ευεργετικά αποτελέσματα 
στην δυνατότητα χρηματοδότησης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος ούτως ώστε να 
μπορέσει, με την σειρά του, να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις.  

Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στην αξιοποίηση του πακέτου Γιούγκερ στο οποίο έχουν 
ενταχθεί επενδύσεις ΑΠΕ και ΜΥΗΕ. 

Πριν το 2015 που ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, όλοι θυμάστε, ότι σε όλες τις 
αντίστοιχες συγκεντρώσεις όλων των κλάδων ΑΠΕ η κύρια συζήτηση και αγωνία ήταν η 
βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ στον ΛΑΓΗΕ. Το σύστημα ήταν στα πρόθυρα της 
κατάρρευσης με τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών, έως ακόμη και 10 μηνών. Και με 
δυσοίωνες προοπτικές. Καταφέραμε με πολιτικές κινήσεις, τις οποίες και προσωπικά 
βοήθησα, να οδηγηθούν χρήματα από τους προμηθευτές (κυρίως από την ΔΕΗ) το τέλος 



προμηθευτών για να διασωθεί και να εξορθολογιστεί ο λογαριασμός ΑΠΕ. Και πλέον ο 
λογαριασμός είναι πλεονασματικός από βαθύτατα ελλειμματικός και οι πληρωμές γίνονται με 
δίμηνη καθυστέρηση, δηλαδή σχεδόν κανονικά.  

Η ανορθολογική και χωρίς σχεδιασμό πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων με 
την ανεξέλεγκτη είσοδο στο σύστημα με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους των ΦΒ (για την 
εξυπηρέτηση κυρίως ξένων επιμελητηρίων) είχε οδηγήσει τον λογαριασμό ΑΠΕ σε τραγικά 
αδιέξοδα και σε κορεσμό των δικτύων με χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης τους. 

Η σημερινή κυβέρνηση μπορεί, δικαίως, να επαίρεται ότι έσωσε την ενεργειακή αγορά 
και την οδηγεί με τον Νόμο για την αλλαγή του καθεστώτος στήριξης των ΑΠΕ που ψηφίσαμε σε 
συνθήκες ουσιαστικής ανάπτυξης των ΑΠΕ συγχρόνως όμως με την εξασφάλιση βιωσιμότητας 
του συστήματος και μείωσης του κόστους στον τελικό καταναλωτή, ιδιαίτερα σε συνθήκες 
κοινωνικής κρίσης. 

Στο επίπεδο των νομοθετικών αλλαγών πολλά θετικά μέτρα για τα ΜΥΗΕ 
νομοθετήθηκαν. 

Τα κυριότερα, κατά την γνώμη μου, ήταν: 

 Η απόφαση να μην καταλαμβάνονται από το Ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ τα παλιά 
έργα κατά την ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους.  

 Η αλλαγή της αρτιότητας του οικοπέδου για το μηχανοστάσιο από 4 στρέμματα εκτός 
σχεδίου (και 10 στρέμματα στα NATURA) σε μόλις 0,5 στρέμμα.  

 Η αλλαγή της πλάγιας απόστασης κτιρίου ΜΥΗΕ από την γραμμή πλημμύρας από 20 m 
σε 10 m. 

 Η εξαίρεση των ΜΥΗΕ από τις διαγωνιστικές διαδικασίες. 

 Η καθιέρωση τιμής αναφοράς για την πληρωμή των ΜΥΗΕ μεγαλύτερης από όλες τις 
κύριες τεχνολογίες ΑΠΕ. 

 Η ένταξη των ΜΥΗΕ στο net metering. 

 Η δυνατότητα που δόθηκε μέσω της εμβληματικής νομοθεσίας για τις ενεργειακές 
κοινότητες να διευκολυνθούν Δήμοι, ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ, αγρότες να αξιοποιήσουν ΜΥΗΕ με 
απλουστευμένες διαδικασίες. 

 Η εξαίρεση των ΜΥΗΕ από την καταβολή κόστους χρήσης του νερού. 

 Να μην μετρούν οι χρόνοι που ένα έργο είναι στο ΣΤΕ και άλλες επιμέρους παρεμβάσεις 
θετικές για τον κλάδο. 

 Υ.Α. 518 - Συστήνεται επιστημονική επιτροπή για επεξεργαστεί και να παραδώσει 
πόρισμα που να εκτιμά αν με την υφιστάμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένης της Υ.Α. 518 
μπορεί ο κλάδος να πιάσει τους στόχους που τίθενται στον ενεργειακό σχεδιασμό για το 
2030 στον οποίο αρχικά προβλέπεται διπλασιασμός της ισχύος των ΜΥΗΕ. Ο στόχος για το 
2030, βέβαια, για τα ΜΥΗΕ στην τελική διαμόρφωση του ενεργειακού σχεδιασμού ίσως 
μπορεί να αυξηθεί. 

 Ακόμη κάτι που συζητείται και η ΡΑΕ ασχολείται με στόχο να δώσει άμεσα πρόταση είναι 
τα έργα που ολοκληρώνουν την 20ετία να μην αποζημιώνονται μόνο με την Οριακή Τιμή 
Συστήματος αλλά να μπορούν να διαπραγματευτούν (ή να διαπραγματευτεί ο ΛΑΓΗΕ για 
αυτά) μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας την εγγύηση προέλευσης, το πράσινο 
πιστοποιητικό με στόχο να αυξάνεται το έσοδο τους και να μην εξισώνονται στην 
αποζημίωση με τα έργα που παράγουν ενέργεια από συμβατικά καύσιμα, κάτι που θα 
συνάδει και με την διεθνή εμπειρία.  

 Η ΡΑΕ αποφάσισε πιλοτικά να χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση των δικτύων σε δύο 
περιοχές εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή της υποδομής και ο κάθε επενδυτής που θα 
συνδέεται να πληρώνει την συμμετοχή του την ώρα που εγκρίνεται η σύνδεση του και 
εξασφαλίζει τις άδειες του. Αυτή η μέθοδος επεκτεινόμενη μπορεί να δώσει λύση στους 
κορεσμούς των δικτύων με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη και των ΜΥΗΕ. Χωρίς την 



αποφασιστική βελτίωση της κατάστασης των δικτύων δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί ο 
ενεργειακός σχεδιασμός. Χρειάζεται αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα να είναι στο κέντρο 
της προσοχής μας. 

Συμπερασματικά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, όπως προκύπτει από όλα όσα 
προανέφερα, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των ΜΥΗΕ με υψηλούς στόχους και 
σε άλλο οικονομικό και νομοθετικό περιβάλλον. 

Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα βρισκόμαστε κοντά στις ΑΠΕ, κοντά στα ΜΥΗΕ 
θεωρώντας αυτόν τον κλάδο βασικό κλάδο στην αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση της 
χώρας. 


