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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Αθήνα, Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012 
Ξενοδοχείο President (Λ. Κηφισίας 43) 

12:00 πμ – 15:00 μμ 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 
ΘΕΜΑΤΑ  
 
1. Εκλογή Προεδρείου. 
2. Τρόπος αντίδρασης του «ΕΣΜΥΕ» στις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στις ΑΠΕ και ειδικότερα 

στην επιβολή έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσοστό 10% επί του τζίρου. 
3. Διασφάλιση της προτεραιότητας των ΜΥΗΕ στο δίκτυο. 
4. Ακύρωση της πρακτικής της έκδοσης κοινών όρων σύνδεσης για τα ΜΥΗΕ. 
5. Επιβολή κατάθεσης εγγυητικής από τα ΜΥΗΕ για την διατήρηση των όρων σύνδεσης με το Δίκτυο. 
6. Ριζική τροποποίηση της Υ.Α. 196978/ ΦΕΚ 518/05.04.11 όσον αφορά στη χωροθέτηση των ΜΥΗΕ. 
7. Ενημέρωση  για  τις  μελέτες  διαχείρισης  Υ.Δ.  ‐  πρόσφατη  απόφαση  ΣτΕ  με  ακύρωση  Αδειών 

συγκεκριμένου ΜΥΗΕ (ακύρωσε και την Άδεια Παραγωγής του). 
8. Αλλαγή Συμβάσεων ΔΕΗ με τα ΜΥΗΕ ως καταναλωτές που συνδέονται στη Μ.Τ./Χ.Τ. 
9. Συνδρομές Μελών, κ.ά. θέματα «ΕΣΜΥΕ». 
 
 
Γιατί ορίστηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΕΣΜΥΕ» αποφάσισε ότι η σοβαρότητα και κρισιμότητα των θεμάτων 
μας και ιδιαίτερα οι τελευταίες εξελίξεις με την επιβολή έκτακτης εισφοράς 10% επί του τζίρου των 
επιχειρήσεων μας, η απειλούμενη επιβολή κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για την διατήρηση των 
όρων  σύνδεσης,  η  υπόσχεση  που  πήραμε  για  την  κατοχύρωση  μέσα  από  το  επερχόμενo 
νομοσχέδιο για την ρύθμιση θεμάτων ΑΠΕ της προτεραιότητας των ΜΥΗΕ στο δίκτυο, οι σκέψεις 
που υπάρχουν στο Δ.Σ. για τροποποίηση της τακτικής μας όσον αφορά την αντιμετώπιση της Υ.Α. 
196978/ΦΕΚ  518  για  την  χωροθέτηση  των  ΜΥΗΕ  καθώς  και  η  εξέλιξη  σε  ένα  έργο  στην 
Πελοπόννησο με την απόφαση του Σ.τ.Ε. για την ακύρωση και της άδειας παραγωγής του λόγω της 
έλλειψης των Σχεδίων Διαχείρισης των υδατικών λεκανών και ο τρόπος που προχωρούν τα Σχέδια, 
καθώς  και  οι  ενέργειες  μας  για  την  αλλαγή  των  συμβάσεων  των  λειτουργούντων  ΜΥΗΕ  ως 
καταναλωτών είναι θέματα που είναι καλό να ακουστούν, πέραν του Δ.Σ. και οι απόψεις όλων των 
συναδέλφων και να καθοριστούν οι ενέργειες μας από Γενική Συνέλευση. 
 
Α. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ 
   

 Όλοι γνωρίζετε πως δημιουργήθηκε η τρύπα του ΛΑΓΗΕ και τις ενέργειες που έχουν γίνει 
όλο τον τελευταίο χρόνο και από όλους τους φορείς ΑΠΕ σε συναντήσεις στο Υπουργείο με 
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όλους τους εμπλεκόμενους, με κοινές ανακοινώσεις και επιστολές, επιστημονικές μελέτες 
κλπ  για  την  ανάδειξη  και  την  αντιμετώπιση  του.  Μάλιστα  από  τα  πλέον  αρμόδια  χείλη 
λέχθηκε  ότι  το  πρόβλημα  το  δημιουργούν  οι  στρεβλώσεις  κυρίως  στην  χονδρεμπορική 
αγορά  και  ότι  μόνο  με  την  ακύρωση  τους  μπορεί  να  λυθεί  σε  μόνιμη  βάση  χωρίς 
γιατροσόφια.  Το  έλλειμμα  διογκώθηκε  λόγω  της  επιτηδευμένης  κωλυσιεργίας  ή 
ανικανότητας έγκαιρων παρεμβάσεων όταν  το θέμα φώναζε από μόνο  του. Η διατήρηση 
των  στρεβλώσεων  υπέρ  των  ορυκτών  καυσίμων  και  κυρίως  του  εισαγόμενου  φυσικού 
αερίου και η πολύ μεγάλη διείσδυση – κυρίως φωτοβολταϊκών το 2012 (περί τα 900 MW 
σε ένα χρόνο) σε συνδυασμό με την πλήρη ανεπάρκεια και την μη εφαρμογή των μέτρων 
που είχαν παρθεί για την αντιμετώπιση του επί Υπουργίας κ. Παπακωνσταντίνου, έφεραν 
το  έλλειμμα  του  ΛΑΓΗΕ  σε  τέτοιο  σημείο  που  κινδυνεύει  να  τινάξει  όλη  την  ενεργειακή 
αγορά στον αέρα.  

 Εννοείται ότι  τα ΜΥΗΕ ουδεμία συμμετοχή έχουν στην δημιουργία  του προβλήματος και 
λόγω  της  πολύ  μικρής  αποζημίωσης  που  απολαμβάνουν  στην  πώληση  της  παραγόμενης 
ενέργειας αλλά και  λόγω  της  ελαχιστότατης διείσδυσης  τους στο  Σύστημα  την  τελευταία 
διετία (που διογκώθηκε το πρόβλημα) με μόλις 15 ΜW.  

 Στις  επιστολές  που  είχαμε  στείλει  εγκαίρως  στο  ΥΠΕΚΑ,  στις  πολλαπλές  συναντήσεις  με 
τους αρμόδιους στο ΥΠΕΚΑ, με συμμετοχή σε κοινές συνεντεύξεις τύπου με τις άλλες ΑΠΕ, 
σε Συνέδρια και στην συνάντηση που είχα με τον Υφυπουργό κ. Παπαγεωργίου παρόντων 
των  συναδέλφων  Κοντού  και  Τζιβελέκα  από  την  Φθιώτιδα,  αναδείχτηκε  το  θέμα  της 
ανάγκης μη επιβολής έκτακτης εισφοράς στα ΜΥΗΕ και υπήρξε πολλαπλή διαβεβαίωση και 
από τον ίδιο τον κ. Υφυπουργό περί μη επιβολής έκτακτης εισφοράς στα ΜΥΗΕ. Και αυτό 
παρά  τις  αντίθετες  εισηγήσεις  που  δεχόταν  από  το  άμεσο  περιβάλλον  του  για  επιβολή 
έκτακτης  εισφοράς  σε  όλες  τις  ΑΠΕ  και  τις  ευθείες  επιθέσεις  που  δεχόμασταν  σε 
συναντήσεις  που  είχαμε  στο  ΥΠΕΚΑ  για  τα  άλλα  θέματα  μας  για  την  μη  «πατριωτική» 
στάση μας με την μη αποδοχή μας στην καταβολή έκτακτης εισφοράς.  
Χαρακτηριστικό  είναι  το  γεγονός  ότι  στο  μοναδικό  άρθρο  του  Νομοσχεδίου  για  το 
Μνημόνιο 3 που έσπευσε να το καταθέσει το ΥΠΕΚΑ  (ενώ δεν ήταν στα προαπαιτούμενα 
της Τρόϊκα,  κάνοντας ωμό εκβιασμό στους βουλευτές  γιατί –προφανώς‐ φοβόταν  την μη 
ψήφιση του σε κανονική διαδικασία της Βουλής) υπήρχε έκτακτη εισφορά μόνο στα Φ/Β. 
Κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από στελέχη των κομμάτων ΝΔ 
και  ΠΑΣΟΚ  και  πιέσεις  βουλευτών  της  επαρχίας  (που  προφανώς  μετέφεραν  αντιδράσεις 
των φωτοβολταϊκών των περιοχών τους γιατί να είναι οι μόνοι που να θίγονται, κλπ)   και 
άλλαξαν το απόγευμα οι διατάξεις με την επιβολή έκτακτης εισφοράς 10% και σε όλες τις 
άλλες ΑΠΕ.  
 
Η  απόφαση  αυτή  ακόμα  και  σύμφωνα  με  την  Επιστημονική  Επιτροπή  της  Βουλής  «θα 
μπορούσε  να  θεωρηθεί  επέμβαση  του  νομοθέτη  σε  υφιστάμενες  συμβατικές  σχέσεις,  η 
οποία θίγει την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, ως ειδικότερης εκδήλωσης της αρχής 
της οικονομικής και επιχειρηματικής ελευθερίας». 
 
 

Τώρα τι θα κάνουμε;  
1. Καταδίκη  του  γεγονότος  και ανάδειξη  του αδίκου  της απόφασης  για  τα ΜΥΗΕ,  μέσα στην 

γενική μας θέση ότι δεν πρέπει να θίγονται γενικά οι ΑΠΕ.   
2. Ερωτάται  η  Γενική  Συνέλευση  αν  πρέπει  να  προχωρήσουμε  δικαστικά  (όπως  έχουν 

προμηνύσει ότι θα κάνουν οι φωτοβολταϊκοί) στα Εθνικά και στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια. 
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3. Τι άλλο πιστεύει η Γενική Συνέλευση ότι χρειάζεται να γίνει. 
 

Όσον αφορά την πιθανή δικαστική διαδικασία για να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να σχηματίσουν 
εικόνα θα σας διαβάσω την απάντηση του Δικηγόρου του ΕΣΜΥΕ σε ερώτηση μας για την δυνατότητα 
προσφυγής:  

   

«Όπως είναι  γνωστό με  τη παράγραφο  Ι.2.  του  Ν. 4093/2012  (ΦΕΚ Α/222/12.11.2012)   επιβλήθηκε 

έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας απο σταθμούς ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ. Σχετικά με την ενλόγω υποχρέωση θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

 

1. Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 

Οι  λεπτομέρειες  επιβολής  της  εν  λόγω  εισφοράς  είναι  ακόμη  ασαφείς  διότι  αναμένεται  έκδοση 

σχετικής  Υπουργικής  Απόφασης   (βλ.  σχετική  νομοθετική  εξουσιοδότηση  στο  ίδιο  άρθρο).  Σε  κάθε 

περίπτωση η πράξη επιβολής («εκκαθαριστικό σημείωμα» όπως αναφέρει ο νόμος) θα προσβάλλεται 

ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 

 

Οι  νομικοί  λόγοι  της  προσβολής  της  πράξης  επιβολής  της  εισφοράς  σχετίζονται  με  την 

αντισυνταγματικότητα του νόμου καθώς και την αντίθεση του σε διατάξεις της Ευρωπαίκής Σϋμβασης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

 

Υπάρχει  ένας  προβληματισμός  σχετικά  με  το  εάν  η  διαφορά  που  θα  γεννηθεί  είναι  φορολογικού 

χαρακτήρα  (οπότε  προσβάλλεται  με  προσφυγή  ενώπιον  των  Διοικητικών  Δικαστηρίων  εντός 

προθεσμίας 30 ημερών απο την παραλαβή της πράξης) ή ακυρωτικού (οπότε προσβάλλεται με αίτηση 

ακυρώσεως  ενώπιον  του  ΣτΕ   εντός  προθεσμίας  60  ημερών  απο  την  παραλαβή  της  πράξης).  Ο 

προβληματισμός αναμένεται να αρθεί με την έκδοση της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης η 

οποία  θα  ρυθμίζει  τις  διαδικασίες   επιβολής   της  εισφοράς.  Σε  κάθε  περίπτωση,  υπάρχουν  νομικές 

διαδικασίες  που  διασφαλίζουν  πλήρως  τα  συμφέροντα  του  ενδιαφερομένου  (λ.χ.  άσκηση  τόσο 

προσφυγής όσο και αιτήσεως ακυρώσεως). 

 

Μετά  την άσκηση  του  κύριου  ενδίκου βοηθήματος  (προσφυγής ή αιτήσεως ακυρώσεως)  μπορεί  να 

ασκηθεί  αίτηση  αναστολής  της  προσβαλλόμενης  πράξης.  Η  ευδοκίμηση  της  αίτησης  αναστολής 

εμφανίζεται δύσκολη εξαιτίας αφενός των δημοσιονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα και 

αφετέρου της πρόβλεψης του νόμου, ο οποίος για τη χορήγηση της αναστολής απαιτεί η εκτέλεση της 

πράξης να επιφέρει ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη στον αιτούντα. 

 

Η εκδίκαση της υπόθεσης (είτε σε περίπτωση προσφυγής είτε σε περίπτωση αιτήσεως ακυρώσεως)  

αναμένεται μετά απο διάστημα τουλάχιστον δύο ετών απο την κατάθεση του  ενδίκου βοηθήματος. 

Μετά την έκδοση της πρώτης απόφασης προβλέπεται η άσκηση ενδίκων μέσων. 

 

Τέλος, ανεξάρτητα από τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να 

ακυρώσει  την  επιβληθείσα  εισφορά  που  τον  αφορά  συνιστούμε  με  έμφαση  την 

κινητοποίηση συλλογικών φορέων  (λ.χ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ)  ιδίως σε Ενωσιακό επίπεδο, με καταγγελία 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες Διευθύνσεις. 

 

2. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
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Σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή και η υπόθεση θεωρηθεί φορολογική, τότε πρέπει να πληρωθεί 

(μέχρι τη πρώτη συζήτηση της υπόθεσης) αναλογικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 2% επί του 

αντικειμένου της  διαφοράς  (μέγιστο  ποσό  παραβόλου  10.000Ε).  Επίσης  θα  πρέπει  να  καταβληθεί 

μέχρι  την  πρώτη  συζήτηση  το  50%  της  εισφοράς  που  θα  επιβληθεί.   Εκτός  απο  τα  παραπάνω 

υπάρχουν πάγια έξοδα υπερ τρίτων  (ένσημα κατάθεσης, επιδόσεις)  καθώς και αμοιβές Δικηγόρων. 

 

Παραμένουμε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά. 

 

Με εκτίμηση» 

 

Έχει προταθεί ‐στα πλαίσια του Δ.Σ.‐ εκτός των άλλων ενεργειών μας  να απαιτήσουμε το λογιστικό 

διαχωρισμό  των  αιολικών  και  των  υδροηλεκτρικών  από  τις  άλλες  ΑΠΕ,  στους  λογαριασμούς  του 

ΛΑΓΗΕ.  Προς  την  κατεύθυνση  αυτή  πρέπει  να  γίνει  μια  μελέτη  πραγματικού  κόστους  (και 

βιωσιμότητας  και  ανταγωνιστικότητας)  των  δύο  αυτών  τεχνολογιών.  Όσο  αυτό  δε  γίνεται,  τόσο  οι 

παραγωγοί από Φ/Β που είναι περισσότεροι, θα βάλλουν (έστω και ανεπίσημα) κατά των υπολοίπων 

"προνομιακών" ΑΠΕ (γιατί τους επιβλήθηκε μόνο 10% αντί του 30% των φ/β κλπ).  

 

Β. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΥΗΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 

Ζητήθηκε με επιμονή από το Δ.Σ. του «ΕΣΜΥΕ»   η κατοχύρωση της προτεραιότητας των ΜΥΗΕ στην 

εξέταση των όρων σύνδεσης με το δίκτυο. Αυτό έγινε εκτός των επιστολών και σε συναντήσεις με τον 

κ.  Υφυπουργό,  τους  Συμβούλους  του  Γενικού  Γραμματέα  Ενέργειας,  την  Υπηρεσία  ΑΠΕ  αφού 

προηγήθηκαν συναντήσεις με τον Δ/ντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ και τον πρόεδρο της ΡΑΕ. 

 

Τα  συντριπτικά  επιχειρήματα  μας  τα  γνωρίζετε  καλά  όλοι  (υστέρηση  των ΜΥΗΕ  στον  στόχο  για  το 

2014  και  στο  2020,  παραγωγή  ενέργειας  βάσης  που  βοηθά  το  δίκτυο,  δύσκολη  αδειοδοτική 

διαδικασία  μέχρι  την  αίτηση  για  οριστικούς  όρους  σύνδεσης  μετά  την  έκδοση  της  ΕΠΟ).  Ακόμη 

συντριπτικά  στοιχεία  μετά  από  επεξεργασία  που  έγινε  στα  στοιχεία  των  όρων  σύνδεσης  όλων  των 

ΑΠΕ:   Οι συνολικές οριστικές προσφορές σύνδεσης των ΜΥΗΕ ανέρχονται στο 2,6% (143,5 ΜW) της 

συνολικής  ισχύος  των  οριστικών προσφορών  σύνδεσης που  έχουν  χορηγηθεί  για  όλες  τις  ΑΠΕ  (5,4 

GW). Εξ αυτών μόνο τα 105,94 ΜW κατέχουν οριστική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ και εξ αυτών των 

105,94 ΜW  μόνο  τα 28,90 ΜW  έχουν  υλοποιήσιμο  τρόπο  σύνδεσης  στην Μ.Τ.,  ποσοστό 0,5%  της 

συνολικής ισχύος των προσφορών σύνδεσης για όλες τις ΑΠΕ.  

 

Ακόμη ζητήθηκε να σταματήσει η κοροϊδία των κοινών όρων σύνδεσης και μάλιστα που περιλαμβάνει 

μόνο ΜΥΗΕ που ισοδυναμεί με απόφαση ότι κανένα από αυτά τα έργα δεν θα υλοποιηθεί καθόσον 

είναι  απολύτως  αδύνατον  να  ωριμάσουν  συγχρόνως  και  να  πληρώσουν  συγχρόνως.  Ζητήθηκε  σε 

περιοχές  υδατικού  δυναμικού  που  υπάρχει  συγκέντρωση αιτήσεων  τα  κεντρικά  δίκτυα  να  γίνονται 

στα πλαίσια της ΜΑΣΜ από τον ΑΔΜΗΕ αν πρόκειται για Υ.Τ. και από τον ΔΕΔΔΗΕ αν πρόκειται για 

Μ.Τ. σύμφωνα με την αρμοδιότητα τους. 

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Βάσος συμφώνησε με την προτεραιότητα των ΜΥΗΕ και είπε ότι 

είναι  διατεθειμένος  να  εξετάσει  το  θέμα  των  κοινών  προσφορών  σύνδεσης.  Είπε  μάλιστα  ότι 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όπου χρειαστεί την θέση του. Στην συνάντηση μας με τον πρόεδρο 
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της  ΡΑΕ  υπήρξε  έκπληξη  για  το  γεγονός  των  κοινών  όρων  σύνδεσης,  θα  αποφασίσουν  συνάντηση 

ΑΔΜΗΕ,  ΔΕΔΔΗΕ  και  Συνδέσμου  υπό  την  προεδρεία  την  ΡΑΕ  για  το  θέμα  και  συμφωνούν  στην 

κατοχύρωση της προτεραιότητας των ΜΥΗΕ στο δίκτυο.  

 

Με βάση τα παραπάνω έγιναν συναντήσεις με το γραφείο του κ. Υφυπουργού και του κ. Γενικού και 

ευελπιστούμε  να    προωθηθεί,  στο  υπό  ολοκλήρωση Νομοσχέδιο  για  την  ρύθμιση  θεμάτων ΑΠΕ,  η 

προτεραιότητα των ΜΥΗΕ στην εξέταση των όρων σύνδεσης, αναμένουμε να την δούμε.  

 

Το θέμα ‐ όπως αντιλαμβάνεστε ‐ είναι ιδιαίτερα σοβαρό και απαιτεί την στενή παρακολούθηση μας 

αυτές τις μέρες. 

 

Γ. ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 

 Υπάρχουν  σοβαρές  πληροφορίες  ότι  μέσα  στις  ρυθμίσεις  του  υπό  σύνταξη  Νομοσχεδίου  είναι  η 

υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικών για την διατήρηση των όρων σύνδεσης σε όλες τις ΑΠΕ. Το θέμα 

είναι  πάλι  μεταφερόμενο  από  τον  τρόπο  που  πολιτεύτηκε  η  Διοίκηση  για  άλλες  τεχνολογίες, 

εννοούμε  κυρίως  τα  φωτοβολταϊκά.  Προφανώς  ένα  τέτοιο  μέτρο  θα  πλήξει  πάλι  ιδιαίτερα  τις 

μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  ‐  που  είναι  η  συντριπτική  πλειοψηφία  του  κλάδου  των ΜΥΗΕ  ‐  αφού  η 

έκδοση εγγυητικών από τις Τράπεζες γίνεται πλέον μόνο με την κατάθεση μετρητών και δημιουργεί 

ακόμη  σημαντικά  προβλήματα  γιατί  θα  κινδυνεύσει  ο  επενδυτής ΜΥΗΕ  να  χάσει  τα  χρήματα  του 

καθόσον  υπάρχουν  ουσιαστικές  διαδικασίες  αδειοδότησης  μετά  την  οριστικοποίηση  των  όρων 

σύνδεσης  (άδεια  χρήσης  νερού,  οριοθέτηση  χειμάρρου,  πρωτόκολλο  εγκατάστασης  στο  έργο)  και 

αβεβαιότητες χρηματοδοτικές, αναπτυξιακού νόμου κλπ. Και με τους κοινούς όρους σύνδεσης τι θα 

γίνει, θα δώσει κάποιος εγγυητική όταν η κατασκευή του δικτύου εξαρτάται και από άλλους;  

 

Ζητήθηκε  και  σε  επιστολές  και  στις  συναντήσεις  στο  ΥΠΕΚΑ  να  μην  ισχύσει  το  μέτρο  αυτό  για  τα 

ΜΥΗΕ. Πρέπει να επιμείνουμε πολύ στο ζήτημα αυτό.  

 

Δ. Υ.Α. 196978/ΦΕΚ 518/05.04.11 

 

Ετέθη στην συνάντηση με τον κ. Υφυπουργό που ζήτησε από τον κ. Γενικό να έλθει το θέμα σ’ αυτόν. 

Όμως το θέμα είναι της Γ.Γ. Περιβάλλοντος και πρέπει να το επιμεληθούν και να το ζητήσουν αυτοί σε 

συνεργασία με την Ε.Γ. Υδάτων.  Με αυτό τον τρόπο το χάσαμε και την άλλη φορά (επί Υπουργίας κ. 

Παπακωνσταντίνου).  Στην  συνάντηση  με  τον  Ε.Γ.  Υδάτων  κ.  Τριάντη  και  τον  σύμβουλο  του  υπήρξε 

διάθεση να συζητηθεί το θέμα. Στην συνάντηση με την νέα Γ.Γ. Περιβάλλοντος κ. Ευαγγελίδου Μάρω 

έγιναν  αρχικές  συζητήσεις  και  υπήρξε  διάθεση  συζήτησης  προς  μια  συμβιβαστική  φόρμουλα 

ανάμεσα στην Υ.Α. και στην θέση μας για ριζική τροποποίηση της, ουσιαστικά κατάργησης της.  

 

Το  θέμα  συζητήθηκε  εκτενώς  στο  Δ.Σ.  με  δεδομένη  την  στασιμότητα  του  κλάδου.  Εκτιμάται  ότι  η 

συνέχιση της απόλυτης αντίθεσης (χωρίς συμβιβαστική φόρμουλα) με δεδομένη και την αναβολή της 

συζήτησης  της προσφυγής μας στο Σ.τ.Ε,  και με δεδομένες  τις συνεχείς αλλαγές στα πρόσωπα που 

ενέχονται  με  αποτέλεσμα  την  κωλυσιεργία  της  υπόθεσης,  ενέχει  τον  κίνδυνο  παγίωσης  της 

κατάστασης. Ακόμα και να λυθεί το θέμα στο Σ.τ.Ε μετά από 3‐4 χρόνια τα έργα αυτά το πιθανότερο 

είναι ότι δεν θα βρίσκουν δίκτυο.  
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Το Δ.Σ. επιθυμεί  να συζητηθεί στην Γενική Συνέλευση η μερική αναπροσαρμογή της θέσης μας με την 

προώθηση συμβιβαστικής φόρμουλας με κλιμάκωση του επιτρεπόμενου μήκους σε σχέση με την ισχύ 

σε τρόπο που να επιτρέπει να γίνονται αρκετά έργα με δεδομένη την αδιαμφισβήτητη εμπειρία μας 

(με βάση την οποία μπορούμε να πείσουμε) της απόλυτης στασιμότητας στον κλάδο επί 4 χρόνια και 

του γεγονότος ότι θίγονται με τον τρόπο που είναι σήμερα η Υ.Α. σήμερα το 75% των έργων κάτω από 

2,5 ΜW που είναι τα έργα που κυρίως μπορούν να υλοποιηθούν σε αυτές τις συνθήκες.  

 

Ερωτάται  η  Γενική  Συνέλευση  αν  συμφωνεί  με  την  αλλαγή  αυτή  της  τακτικής  μας  και  να 

εξουσιοδοτήσει  το  Δ.Σ.  να  επεξεργαστεί  συγκεκριμένη  πρόταση  με  στόχο  φυσικά  να  περάσουν  τα 

περισσότερα δυνατά έργα  με την οποία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση.  

 

Ε. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ      

 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Ε.Γ. Υδάτων είναι σε τελική φάση η επεξεργασία των Σχεδίων για 12 από 

τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα, στα άλλα καθυστέρησαν πολύ με ενστάσεις στους Διαγωνισμούς. Εδώ ο 

Σύνδεσμος παρενέβη στο μέτρο  του δυνατού  και  συνεχίζει  τις  παρεμβάσεις.  Τα  ζητήματα που μας 

απασχολούν στο θέμα αυτό είναι κυρίως δύο: 

 

Το  πρώτο  να  ολοκληρωθούν  γρήγορα  γιατί  είμαστε  ανά  πάσα  στιγμή  στο  αέρα.  Χαρακτηριστική 

περίπτωση, η περίπτωση της εταιρίας ΑΡΚΑΣ του συναδέλφου Μαλεβίτη που το Σ.τ.Ε σε προσφυγή 

εναντίον του έργου του ακύρωσε εκτός της ΕΠΟ και την άδεια παραγωγής και είναι υποχρεωμένο το 

ΥΠΕΚΑ  να  του  την  αφαιρέσει.  Ο  μόνος  λόγος  που  επικαλείται  το  Σ.τ.Ε  είναι  η  μη  ύπαρξη  Σχεδίου 

Διαχείρισης στο Υδατικό Διαμέρισμα Πελοποννήσου. Εδώ προσπαθούμε να κωλυσιεργήσει το ΥΠΕΚΑ 

την εκτέλεση της Απόφασης μέχρι την έκδοση του Σχεδίου και να δούμε πώς μπορεί να μην χαθεί το 

έργο. 

 

Καταλαβαίνετε  ότι  με  τον  τρόπο αυτό  όποιος  θέλει  μπορεί  να μας  αφαιρέσει  όλα  τα  έργα,  αν  δεν 

ολοκληρωθούν πολύ γρήγορα τα σχέδια διαχείρισης. 

 

Το δεύτερο αφορά τις προτάσεις σε κάποια υδατικά διαμερίσματα της καθιέρωσης ΝΟΝ GO ρεμάτων 

στους χώρους που χαρακτηρίζονται Εσωτερικά Ύδατα Αναψυχής,  εκεί που μπορεί να γίνει ράφτιγκ, 

κανό κλπ. Έγιναν παρεμβάσεις και κατά τόπους και κεντρικά στην Ε.Γ. Υδάτων με στόχο να λυθεί το 

θέμα αυτό όχι με αποκλεισμούς αλλά με ρυθμίσεις που θα καθορίζουν  την  ικανοποίηση όλων  των 

χρήσεων του νερού,  τον καθορισμό χρόνων χρήσης  τις  χρονικές περιόδους που μπορούν να γίνουν 

δραστηριότητες αναψυχής σε αυτά τα ποτάμια. 

 

Καλό  είναι  στην  διαβούλευση  που  υπάρχει  να  συμμετέχουν  όλοι  οι  συνάδελφοι  με  την  αποστολή 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων με τον τύπο που έχει καθορίσει η Ε.Γ. Θα σας έλθει στο email σας 

πρότυπο  ερωτηματολόγιο  συμπληρωμένο  (αν  κάποιος  θέλει  να  κάνει  κάποια  αλλαγή  προφανώς 

μπορεί να την κάνει) προς αποστολή στην διαβούλευση.       
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Ε ΣΜΥ Ε            

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ: Αγίας Λαύρας 23, Τ.Κ.141 21, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.2102811917, fax:2102837372, κιν. 6944 154210                     
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ΣΤ. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΥΗΕ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

Εδώ είναι που λέμε ότι με την επιμονή των εταιριών και την βοήθεια του Συνδέσμου μπορούμε να 

έχουμε αποτελέσματα σε επιμέρους θέματα που μας απασχολούν. Μετά από προσπάθειες αρκετών 

συναδέλφων  (Γ.  Καράνης,  Λ.  Βελεντζάς,  κλπ)  και  παρεμβάσεις  του  ΕΣΜΥΕ,  η  ΡΑΕ  απεφάνθη  ότι  η 

πρακτική της ΔΕΗ να μας αντιμετωπίζει από κάποια χρονολογία και μετά ως καταναλωτές Μ.Τ. ήταν 

καταχρηστική και της επιβάλει αλλαγή των συμβάσεων μας ως καταναλωτών, από καταναλωτές Μ.Τ. 

σε καταναλωτές Χ.Τ. Αυτό πέραν την μείωσης της επιβάρυνσης μας από εδώ και πέρα διευκολύνει 

συναδέλφους  που  έχουν  υποχρεώσεις  από  το  παρελθόν  βασισμένες  σε  αυτή  την  καταχρηστική 

τακτική  να μην  τις  πληρώσουν  και  ακόμη  εάν  επιθυμούμε μπορούμε  να μπούμε  σε  διαδικασία  να 

ζητήσουμε πίσω όλα τα πληρωθέντα με καταχρηστικές ρυθμίσεις.  

 

Εδώ χρειάζεται παρακολούθηση στην υλοποίηση της απόφασης της ΡΑΕ από την ΔΕΗ γιατί ακόμη δεν 

υλοποιήθηκε,  είχε  δοθεί  από  την  ΡΑΕ  προθεσμία  ενός  μηνός  για  την  εταιρία  του  Γ.  Καράνη  που 

δικαιώθηκε και δύο μηνών για όλους μας.  

 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ‐ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ   

 

Η  σοβαρότητα  των  θεμάτων  που  αντιμετωπίζουμε  απαιτεί  την  συστράτευση  όλου  του  κλάδου. 

Καταφέραμε να έχουμε έναν Σύνδεσμο πράγμα πολύ σημαντικό που πρέπει να διατηρηθεί. Πρέπει να 

ενταχθούν στον Σύνδεσμο όλοι οι ενασχολούμενοι με τα ΜΥΗΕ για να δυναμώσει περαιτέρω. Όπως 

πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας με την πληρωμή των συνδρομών παρά τις δυσκολίες της εποχής. 

Δεν μπορούμε να κρατήσουμε Σύνδεσμο χωρίς χρήματα, παρακαλούνται όλοι να τακτοποιηθούν.  

 

Το ζήτημα της ενεργού συμμετοχής περισσότερων συναδέλφων από τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να μας 

απασχολήσει. Δεν κάναμε, όπως είχαμε πεί ομάδες εργασίας συγκεκριμένων θεμάτων, θα πρέπει να 

τα δούμε. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Κλείνοντας και ευχαριστώντας για την παρουσία σας συνοψίζουμε: 

 Υλοποιούμε τις ενέργειες που αποφασίστηκαν για την έκτακτη εισφορά 

 Αντιδρούμε στην υποχρέωση εγγυοδοσίας για την διατήρηση των Όρων Σύνδεσης 

 Παρακολουθούμε στενά το ζήτημα της καθιέρωσης προτεραιότητας των ΜΥΗΕ στο δίκτυο 

 Εντείνουμε την προσπάθεια μας για την αλλαγή της Υ.Α. 196978/ΦΕΚ 518 με τον τρόπο που 

αποφασίσαμε 

 Απαιτούμε την ολοκλήρωση των Σχεδίων Διαχείρισης Υ. Δ., με τρόπο που να μην θιγόμαστε 

 Παρακολουθούμε την αλλαγή των Συμβάσεων μας ως καταναλωτών 

 Ενισχύουμε τον Σύνδεσμο μας   
 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 


