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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΜΥΕ 

11 Ιουλίου 2020, ΣΕΡΡΕΣ 

 

 Εισαγωγή 

 Καλωσόρισμα. Αναφορά στα νέα μέλη και στη συνεχή συσπείρωση του Συνδέσμου. 

 

 Χαιρετισμοί  

 κ. Αναστάσιο Χατζηβασιλείου, Βουλευτή Σερρών (ΝΔ). 

 κ. Δημήτρη Νότα, Δήμαρχο Εμμανουήλ Παππά. 

 κ. Χατζηδημητρίου Αλέξανδρο, Πρόεδρο Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 κ. Σηφάκη Γιάννη, επίτιμο Πρόεδρο του ΕΣΜΥΕ και τέως Βουλευτή Πέλλας (ΣΥΡΙΖΑ). 

 

 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΜΥΕ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΕΚΑ 

 Επιστολή για άμεση προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων 04.06.2019 (παράταση της 

προθεσμίας έναρξης συμμετοχής έργων ΑΠΕ στον ΗΕΠ, παράταση των ημερομηνιών 

λήξης των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης έργων ΑΠΕ που έχουν υποβάλλει αίτηση 

χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης, κλπ). 

 Συμμετοχή του «ΕΣΜΥΕ» στη Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου 

«Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» για  άμεση αλλαγή των κριτηρίων 

κατάταξης που καθορίζουν την περιβαλλοντική κατηγορία των έργων, χρονική παράταση 

όλων των προθεσμιών, κα. 

 Απόψεις και σχόλια ΕΣΜΥΕ επί των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως 

αναφέρονται στην από 30.03.2020 ΠΝΠ και επί της αναπροσαρμογής των Τιμών 

Αναφοράς σταθμών ΑΠΕ που δεν συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και των λοιπών 

ρυθμίσεων της υπ. αριθ. Y.A. 3097/11190/26.03.2020 Υπουργικής Απόφασης. 

 Απόψεις ΕΣΜΥΕ για τη δημιουργία του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων & προτάσεις 

αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου τους. 

 Συμμετοχή του ΕΣΜΥΕ στην απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας μετά την Άδεια 

Παραγωγής (πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, περιβαλλοντική κατάταξη έργων 

ΑΠΕ - ΣΗΘΥΑ, διαδικασίες σύνδεσης έργων, Άδεια Έγκατάστασης και Άδεια Λειτουργίας, 

Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης). 

 

ΡΑΕ 

o Προτάσεις ΕΣΜΥΕ σε ΡΑΕ για repowering. 
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o Προτάσεις απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ κατά το πρώτο 

στάδιο έκδοσης Άδειας Παραγωγής. 

o Ερωτηματολόγιο σε ΡΑΕ για τη διαμόρφωση ενός νέου κανονιστικού και ρυθμιστικού 

πλαισίου για την εγκατάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών σταθμών 

στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση  

 Επανειλημμένη αλληλογραφία και εισηγήσεις προς κ. Αραβώση Κωνσταντίνο, Γ.Γ. 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και συνάντηση για θέματα που αφορούν: 

o Διαδικασία ένταξης των ΜΥΗΕ στο άρθρο 4.7. 

o Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες - Ανάδοχοι.  

o Προτάσεις ΕΣΜΥΕ για τροποποίηση YA 1958_κατηγορίες Α1_Α2_Β. 

 Επιστολή σε Ομάδα Εργασίας οριοθέτησης υδατορεμάτων. 

 

Θέματα Όρων Σύνδεσης 

 Τροπολογία σχετικά με την αλλαγή του πλαισίου για τις προτεραιότητες στους Όρους 

Σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ. 

 Ζήτημα ισότιμης αντιμετώπισης τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ σχετικά με αποζημιώσεις 

διακοπής έγχυσης λόγω βλαβών δικτύου και εξαίρεση βλαβών δικτύου από επιβολή 

χρεώσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. 

 

Άλλα θέματα 

 Συνεργασία ΕΣΠΑΒ – ΕΣΜΥΕ. 

 Επιστολή ΕΣΜΥΕ για ΕΣΠΑ σχετικά με απομείωση λειτουργικής ενίσχυσης. 

 Συναντήσεις με πολιτική ηγεσία (κα Σδούκου Αλεξάνδρα, κ. Οικονόμου Δημήτρη, κ. 

Αραβώση Κωνσταντίνο). 

 

Τηλεδιασκέψεις 

 ΡΑΕ & ΥΠΑΝ για προβλήματα COVID-19 (ΕΛΑΠΕ). 

 Διαδικτυακή Ημερίδα της ΡΑΕ, στην οποία παρουσιάστηκε η μελέτη του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τις ανάγκες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 

μεσοπρόθεσμη βάση στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΕΔΣ).  

 Ημερίδα της ΡΑΕ για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του Ν.4685/2020 - 

Έκδοση βεβαιώσεων - Επικαιροποίηση αιτημάτων. 

 Διαδικτυακό Σεμινάριο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διατήρηση της Φύσης». 



3 
 

 Webinar IENE «Οι ΑΠΕ μετά το lockdown» (Κακιόπουλος Η.). 

 

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια 

 Συνέδριο ΚΕΔΕ για τη Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού, 22-23.02.2019, Λίμνη Πλαστήρα 

(Κακιόπουλος Η.). 

 FORUM «Επενδύοντας στην Πράσινη Ενέργεια: Αποθήκευση - Νέα Έργα ΑΠΕ 

(Σειμανίδη)», 15  Ιουλίου 2019, Ξενοδοχείο Athens Divani Caravel (Κακιόπουλος Η.). 

 Ενεργειακές εκδηλώσεις της ΡΑΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην 84η ΔΕΘ, 

11.09.2019, Θεσσαλονίκη (Βασιλικός Κ.). 

 Συνέδριο του energypress (Δημοσιογραφικό ενημερωτικό portal για την ενέργεια) για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές και την Αποθήκευση Ενέργειας, 24.10.2019 Ξενοδοχείο Wyndham 

Grand Athens (Βασιλικός Κ.). 

 Hydropower Balkans Summit, 7th – 8th November 2019, Belgrade (Ζαφειρόπουλος Δ.). 

 Ημερίδα «Ενέργεια και Ύδωρ στην Ελλάδα» 29.11.2019, Αθήνα (Μπουρμπουράκης Π.). 

 RENEXPO, 3th and 4th December 2019, Skopje (Χατζηγαβριήλ Δ.). 

 RENEXPO INTERHYDRO 28th and 29th November 2019, Salzburg. 

 ΙΕΝΕ 24ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, 21-22.11.2019, Αθήνα (Κακιόπουλος Η.). 

 

Συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια (κυρίως το 2019) 

 EnEx Group Workshops. 

 Ημερίδα ΕΑΑ για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

 Ημερίδα του ΑΔΜΗΕ για την αγορά εξισορρόπησης. 

 3ο Climate Change Conference 2019: Policies and Business.  

 EREF SHP workshop in Paris (Βασιλικός Κ. και Τσούγκαρης Χ.). 

 Mediterranean Regional Workshop, Chania, Greece (Βασιλικός Κ.). 

 

Δημοσιεύσεις 

 Greek Energy 2019 

 ECOTEC 

 

 Σημαντικές ρυθμίσεις 

 Ρύθμιση για την ισχύ των Όρων Σύνδεσης για 6 μήνες από την κατάθεση της αίτησης για 

Άδεια Εγκατάστασης. 

 Απόφαση για Repowering MYHE (60% ΤΑ με αντικατάσταση ΗΜ). 

 Παρατάσεις ισχύος Όρων Σύνδεσης και Αδειών Εγκατάστασης (2-6 μήνες). 
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 Παράταση εφαρμογής ΤΑ για ΜΥΗΕ κατά 4 μήνες. 

 Υψηλή κατηγοριοποίηση ΜΥΗΕ σε δίκτυα και γενικώς ΜΥΗΕ. 

 Επίλυση προβλήματος καθυστερήσεων αξιολόγησης, δυνατότητας αυτόματου ελέγχου 

επικάλυψης, αυτόματων τροποποιήσεων εντός πολυγώνου, αλλαγών εξοπλισμού, κλπ. 

 

 Κοινές Ανακοινώσεις 

 Κοινή ανακοίνωση συλλογικών φορέων ΑΠΕ για τον ΕΛΑΠΕ. 

 Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΣΜΥΕ προς ΥΠΕΝ για τον συμψηφισμό ποσών που οφείλουν οι 

Προμηθευτές ή οι Διαχειριστές στον ΕΛΑΠΕ, με ποσά που τους οφείλονται από την 

αγορά ή από άλλους υπόχρεους. 

 

 Γενικά 

 Συνεχής και πλήρη ενημέρωση των μελών. 

 Οδηγίες σε μέλη για ρυθμιστικές ενέργειες, τήρηση προθεσμιών. 

 Ενημέρωση για όλα τα θέματα αναφοράς. 

 Συμμετοχή στην EREF και στο Small Hydro Chapter. 

 

 Τα ΜΥΗΕ το 2030 

 Συνέχιση προσπάθειας για τροποποίηση ειδικών κριτηρίων χωροταξικού και συνεχής 

προσπάθεια βελτίωση του αδειοδοτικού πλαισίου και άρσης εμποδίων. 

 Στόχος η άμβλυνση των περιορισμών για επίτευξη διείσδυσης +300 MW το 2030. 

 

 FORENA ENERGY AE 

Συνοπτική παρουσίαση δραστηριοτήτων, εξελίξεων και προοπτικών. 

 

 Επίλογος 

Ο ΕΣΜΥΕ είναι ο μοναδικός σύνδεσμος εκπροσώπησης του κλάδου με συμμετοχή > 80% 

των παραγωγών, μετά και τις τελευταίες εγγραφές νέων μελών. Οι προκλήσεις όμως και τα 

νέα προβλήματα της νέας αγοράς είναι δεδομένα.  

Έχει αποδειχθεί ότι με συνοχή, συστηματική δουλειά και συνεχή επαγρύπνηση μπορούμε 

επιτύχουμε αποτελέσματα. Ίσως όχι αυτά που θα θέλαμε αλλά τουλάχιστον πολλά από αυτά. 

Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε πει, ο μόνο τρόπος και ο μόνος λόγος που έχουμε καταφέρει 

ότι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα είναι η συμμετοχή και την συσπείρωση όλων.  
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Η συνεχής στήριξη των προσπαθειών του Συνδέσμου και η ενεργός συμμετοχή στις 

δραστηριότητες του είναι επιτακτική ανάγκη, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Απαιτεί την ενεργό 

συμμετοχή και εμπλοκή όλων στις προσπάθειες του Συνδέσμου. Για το λόγο αυτό 

απευθύνουμε πρόσκληση σε όλα τα μέλη για την συμμετοχή του σε ομάδες εργασίες που 

θέλουμε να δημιουργήσουμε, οι οποίες θα βοηθήσουν το έργο του Συνδέσμου και την 

αποτελεσματική του παρουσία στις απαιτήσεις της αγοράς. 

Μόνο με την στήριξη και την συμμετοχή όλων, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να 

εντείνουμε την προσπάθεια, έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας. 

 

 

 

  




