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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΜΥΕ 

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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

o ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

o ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. 

o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

o ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

o ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

o ΜΟΣΔΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

o ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΛΑΤΟΡΡΕΜΑ ΙΚΕ 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΜΥΕ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

H περίοδος 2020 - 2021 σίγουρα σηματοδοτεί και διαμορφώνει νέα δεδομένα στο χώρο της 
ενέργειας και των ΑΠΕ ειδικότερα. Σημαντικά γεγονότα όπως το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο 
για την απλοποίηση της αδειοδότησης των ΑΠΕ, η έναρξη της λειτουργίας του 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας με τις τέσσερις νέες αγορές (και η πλήρης ένταξη μέσα στο 2022 
με την συνεχή ενδοημερήσια αγορά), οι οποίες αντικατέστησαν το μοντέλο υποχρεωτικής 
δικαιοπραξίας (mandatory pool) και κυρίως η υγειονομική κρίση εξαιτίας του COVID-19, οι 
επιπτώσεις και οι κίνδυνοι που συνεπάγεται, διαμόρφωσαν νέα δεδομένα και αναγκαστική 
αναθεώρηση των προτεραιοτήτων όλων των κλάδων και των επενδυτικών σχεδίων που 
χωρίς αμφιβολία υφίστανται μικρή ή μεγάλη καθυστέρηση. 

Στον ενεργειακό κλάδο ειδικότερα, η κρίση του COVID-19 δημιούργησε αρχικά ανησυχία 

για πιθανό ταμειακό έλλειμα του ΕΛΑΠΕ (λόγω πιθανής μείωσης εισπραξιμότητας στην 
προμήθεια αλλά και λόγω της πτώσης της Οριακής Τιμής Συστήματος και της τιμής των 
δικαιωμάτων ρύπων), ανησυχία όμως που απομακρύνθηκε προς το παρόν (λόγω των 
τεράστιων αυξήσεων του φυσικού αερίου και των ρύπων που οδήγησαν σε αυξημένες 
εισροές στον ΕΛΑΠΕ) και μετατίθεται σε μια απευκταία επανεμφάνιση της κρίσης τον 
προσεχή χειμώνα. 

Ο κλάδος των ΑΠΕ, σε σημαντικό βαθμό, άντεξε στην πανδημία του COVID-19 και κατέδειξε 
με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, ότι τόσο σε θέματα φορτίου όσο και σε θέματα 
παραγωγής, τροφοδότησε το εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Η 
διείσδυση των ΑΠΕ έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει 
περαιτέρω χώρος για την ανάπτυξη του κλάδου.  
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Παρ’ όλα αυτά, η παγκόσμια ανθρωπιστική και οικονομική κρίση που έχει επιφέρει η 
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 έχει αρχίσει να δημιουργεί θέματα προτεραιοτήτων σε 
όλες τις κυβερνήσεις. Στα πλαίσια αυτά, έχουν αρχίσει να διαφαίνονται πρακτικές που 
οδηγούν στον κίνδυνο εγκατάλειψης των αποφάσεων που ήδη έχουν ληφθεί για τους 
περιβαλλοντικούς, ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους για το 2030 και η εφαρμογή 
αποφάσεων που δημιουργούν άμεσα πλήγματα και βάλλουν ευθέως στην προώθηση της 
διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας. 

Η χώρα μας μέχρι σήμερα, μέσω του ΕΣΕΚ αλλά και άλλων μέτρων, έχει αποδείξει 
έμπρακτα ότι στηρίζει τους ευρωπαϊκούς στόχους που έχουν τεθεί με την ανάδειξη 
προτεραιοτήτων σε θέματα ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Στα 
πλαίσια αυτά, θεωρούμε ότι θα ήταν καταστροφική η εγκατάλειψη των προσπαθειών 

τόσων ετών και η χαλαρή αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν ανακύψει και στη χώρα 
μας λόγω της κρίσης της πανδημίας. 

Παράλληλα με τα παραπάνω, διαφαίνεται ένα κλίμα περίσσειας περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας, η οποία τροφοδοτεί όλο και περισσότερο τις συνεχώς αυξανόμενες 
εκδηλώσεις κατά των ΑΠΕ, οι οποίες αναμένονται να αυξηθούν με την ολοκλήρωση του 
νέου χωροταξικού πλαισίου και των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών των 
προστατευόμενων περιοχών, που είναι σίγουρο ότι θα αυστηροποιήσουν σημαντικά το 
πλαίσιο περιβαλλοντικών αδειοδότησης των ΑΠΕ, θεσπίζοντας νέες non go περιοχές για τις 
ΑΠΕ και δημιουργώντας ένα τεράστιο ανασχετικό παράγοντα στην διείσδυση των ΑΠΕ στην 
χώρας μας.  

Στα πλαίσια αυτά, ο ΕΣΜΥΕ προσπάθησε καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα, να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και να συμβάλει μέσω στοχευμένων και τεκμηριωμένων  
παρεμβάσεων στην διαμόρφωση των αποφάσεων του νομοθετικού πλαισίου και των 
ρυθμίσεων λειτουργίας του κλάδου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενέργειες 
και οι παρεμβάσεις του ΕΣΜΥΕ κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι οποίες 
συνέβαλαν στην τροποποίηση και βελτίωση δυσμενών για τον κλάδο νομοθετικών 
ρυθμίσεων, στη διαμόρφωση ρυθμίσεων εξασφάλισης των επενδύσεων, όπως η εξαίρεση 
από διαγωνιστικές διαδικασίες και η διατήρηση σταθερής Τ.Α., και στην επίλυση 
συγκεκριμένων προβλημάτων επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και στην διαμόρφωση ενός 
κλίματος διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και Υπηρεσίες. 

 

ΥΠΕΚΑ 

 Επιστολή προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμο Θωμά και στη 
Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών κα Αλεξάνδρα Σδούκου, με τις σοβαρές 
ανησυχίες του ΕΣΜΥΕ και την αντίθεση του στις ρυθμίσεις που ανακοινωθήκαν για την 
αντιμετώπιση της κρίσης και στις επιβαλλόμενες μειώσεις των τιμών αναφοράς των 
ΜΥΗΕ, τις οποίες θεωρεί άδικες και δυσανάλογα επιβαρυντικές για τα ΜΥΗΕ. 

 Παρέμβαση σε Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κ. Αράβωση και πρόκληση 
τηλεδιάσκεψης σχετικά με την διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης ύδατος, η οποία 
ακολουθεί  τον κύκλο αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης. 

Επιστολή με προτάσεις ΕΣΜΥΕ για τροποποίηση YA 1958_κατηγορίες Α1_Α2_Β. 
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 Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις και σε ηχοδιασκέψεις με το ΥΠΕΝ και αποστολή 
έγγραφων παρεμβάσεων για Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούσαν παρατάσεις 
προθεσμιών έργων, προβλήματα του Κλάδου των ΑΠΕ λόγω COVID-19, προτάσεις 
απλοποίησης του αδειοδοτικού πλαισίου (2η φάση), αλλαγή περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, τροποποίηση κανονισμού Βεβαιώσεων της ΡΑΕ, κ.α. 

 Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Σκρέκα, με θέμα την παρουσίαση των 
προβλημάτων του κλάδου μας και την υποβολή υπομνήματος με προτάσεις του ΕΣΜΥΕ. 
Κύρια ανάδειξη το θέμα εξασφάλισης ηλεκτρικού χώρου αλλά και τα λοιπά 
προβλήματα του κλάδου. 

 

ΥΠΟΙΚ 

Ο ΕΣΜΥΕ συνέβαλε μέσω σημαντικών παρεμβάσεων του, στην διαμόρφωση ρυθμίσεων για 
την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών του κυκλώνα «Ιανός» σε υφιστάμενα 
ΜΥΗΕ. Συγκεκριμένα μέσω επιστολών του, ανέδειξε και παρουσίασε την διάσταση του 
προβλήματος και τεκμηρίωσε την αναγκαιότητα της επιλεξιμότητας των δαπανών 
επισκευής ΜΥΗΕ που επλήγησαν στις ρυθμίσεις αντιμετώπισης του ΙΑΝΟΥ και άλλων 
θεομηνιών.  

 

ΡΑΕ 

 Συμμετείχαμε σε όλες τις ημερίδες της ΡΑΕ (αποθήκευση ενέργειας, εφαρμογή των 
μεταβατικών διατάξεων του ν.4685/2020) καθώς και σε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο 
της ΡΑΕ κ. Αθ. Δαγούμα για θέματα – προβλήματα αδειοδότησης έργων και γενικότερα. 

 Συμμετείχαμε σε όλες τις διαβουλεύσεις της ΡΑΕ για τον ΕΛΑΠΕ, την αναμόρφωση του 
αδειοδοτικού πλαισίου και τον κανονισμό βεβαιώσεων, με την υποβολή 
τεκμηριωμένων απόψεων που λήφθησαν υπόψη στην διαμόρφωση των τελικών 
κειμένων. 

Ειδικά για τον κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού μέσω τεκμηριωμένης επιστολής: 

o Αναδείξαμε την λανθασμένη επιλογή του πλαισίου απλοποίησης χορήγησης της 
Βεβαίωσης Παραγωγού, το οποίο με την πλήρη απουσία κριτηρίων ελέγχου και 

αξιολόγησης θα είχε το αποτέλεσμα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, 
αφού έδινε το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έργων στον οποιοδήποτε «είδε φως 
και μπήκε», με συνέπεια την επιβολή της Εγγυητικής Επιστολής. 

o Αναδείξαμε ότι δόθηκε η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για έργα που στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους δεν είχαν σχεδιαστεί και μελετηθεί επαρκώς, έργα τα 
οποία δεν πληρούν κανένα χωροταξικό κριτήριο, έργα με επισφαλή ή πολύ χαμηλή 
ενεργειακή απόδοση, έργα πολλές φορές «ανύπαρκτα» και «πλασματικά» αφού 
πέραν της απλής τοποθέτησής τους ως πολύγωνο ή κουκίδα στο χάρτη της ΡΑΕ, δε 
δύναται να υλοποιηθούν. Επιπρόσθετα, η απουσία ύπαρξης έστω και των 
ελάχιστων μελετών αλλά και κριτηρίων αξιολόγησης, έδωσε στον οποιοδήποτε τη 
δυνατότητα της εύκολης χωροθέτησης έργων στο χάρτη σε οποιοδήποτε ρέμα, 

κορυφή ή κάμπο με αποτέλεσμα να παρατηρείται (ως αναμένετο) τεράστιο πλήθος 
επικαλύψεων, που, με βάση τα προβλεπόμενα περί συγκριτικής αξιολόγησης στον 
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κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού, δε φαίνεται ότι μπορεί να ξεκαθαριστεί, 
τουλάχιστον σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. 

o Η θέσπιση της Εγγυητικής Επιστολής είναι πια γεγονός και καλούμαστε ως κλάδος 
να την αντιμετωπίσουμε ως έσχατο μέτρο για την αντιμετώπιση των 
αποτελεσμάτων και την ανακοπή υποβολής του τεράστιου πλήθους αιτήσεων που 
παρατηρείται μετά την απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου που έχει 
προκαλέσει υπερθέρμανση της αγοράς και κυρίως έχει δημιουργήσει πολλαπλές 
αρνητικές επιπτώσεις, όπως το κύμα των αντιδράσεων κατά των ΑΠΕ σε όλη τη 
χώρα και την εμπλοκή όλων των αδειοδοτούντων υπηρεσιών από το μεγάλο πλήθος 
των αιτήσεων που καλούνται να διεκπεραιώσουν. 

o Παρ’ όλα αυτά, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις 
αποτελούν λανθασμένη επιλογή, οι οποίες έχουν παράπλευρες επιπλοκές, όπως η 
δημιουργία «τεχνητών» έργων ισχύος μικρότερης του 1 MW (για αποφυγή της 
Εγγυητικής Επιστολής) και ότι η μόνη λύση είναι η θέσπιση ενός πραγματικού 
μηχανισμού αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση Βεβαιώσεων Παραγωγού, που θα 
έχουν την απαιτούμενη προετοιμασία και επάρκεια (μελέτες, κλπ). 

 Αποστολή ερωτηματολογίου 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. 
 

REPOWERING ΜΥΗΕ 

o Επιστολές προς ΔΕΔΔΗΕ και ΔΑΠΕΕΠ για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με: 

 τους τεχνικούς περιορισμούς που πρέπει να πληρούνται σε σχέση και με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του αντικαθιστούμενου εξοπλισμού, την διαδικασία και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης ριζικής ανανέωσης, 
καθώς και για την διαδικασία που θα ακολουθείται για την παραλαβή του 
εξοπλισμού. 

 την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί καθώς και την χρονική αλληλουχία της 
σε σχέση με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (Διαχειριστής Δικτύου, Αρχή 
χορήγησης των Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας του σταθμού) προκειμένου 

να υπογραφεί η σχετική σύμβαση ΣΕΔΠ ή ΣΕΣΤ αντίστοιχα. 

 Παρέμβαση σε ΥΠΕΝ για τον καθορισμό άμεσης προτεραιότητας για 
επαναχορήγηση Όρων Σύνδεσης στην περίπτωση repowering έργων που βρίσκονται 
σε λειτουργία. 

Μέσω μελών μας: 

o Παροχή διευκρινήσεων από ΡΑΕ σχετικά με την απαίτηση τροποποίησης της Άδειας 
Παραγωγής για την επαναχορήγηση Όρων Σύνδεσης σε εν λειτουργία ΜΥΗΕ για την 
αντικατάσταση του εξοπλισμού. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  

Επανειλημμένη αλληλογραφία και εισηγήσεις προς Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Υδάτων και Γ.Γ. Ενέργειας και συναντήσεις για θέματα που αφορούν: 

 Διαδικασία ένταξης των ΜΥΗΕ στο άρθρο 4.7.  

 Πορεία εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και τροποποίηση ειδικού 
χωροταξικού για τις ΑΠΕ.  

 Προτάσεις ΕΣΜΥΕ για τροποποίηση YA 1958_ (Αλλαγή των κριτηρίων περιβαλλοντικής 
κατάταξης κατηγοριών Α1_Α2_Β).  

 Θέματα οριοθέτησης και υπαγωγής στο άρθρο 4.7 της οδηγίας 2000/60/ΕΕ. 

 Θέματα που αφορούν ΜΥΗΕ που προσαρτάται σε υπάρχουσα υδρευτική / αρδευτική / 
υδραυλική υποδομή. 

 Αύξηση ορίου περιβαλλοντικής απαλλαγής Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ). 

 Αρμοδιότητα έκδοσης Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής ισχύος. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 

 Επιπτώσεις από την κρίση του Κορωνοϊού στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην 
Ελλάδα του ΙΕΝΕ. 

 Τηλεδιάσκεψη με Χατζηδάκη ΕΣΜΥΕ_ΕΣΣΗΘ_ΕΛΕΑΒΙΟΜ για έλλειμμα ΕΛΑΠΕ. 

 Συμμετοχή του ΕΣΜΥΕ στο 2ο Συνέδριο του energypress για τις ΑΠΕ και την 
αποθήκευση ενέργειας. 

 Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας_Ν4685. 

 Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
Διατήρηση της Φύσης» το οποίο αναμένεται να καθορίσει σε σημαντικό βαθμό θέματα 
περιβαλλοντικής αδειοδότηση έργων ΑΠΕ σε προστατευόμενες περιοχές (κυρίως 
Αιολικών). 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 GreekEnergy 2020. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 Επέκταση σύμβασης πώλησης για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν λάβει άδεια 
παραγωγής σύμφωνα με τον ν. 3468/2006 - Αντικατάσταση της υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ 
του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014.  

 Ρυθμίσεις αδειοδότησης υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. και σταθμών Α.Π.Ε. και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – Χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη και 
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συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και σε 
μηχανισμούς ισχύος. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΕ - Α’ ΦΑΣΗ. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού. 

 Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (3 και 10 
μηνες 100 €/MWh, έως 28/02/2023). 

 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

 Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθορισμός νέων Τ.Α., τροποποίηση των τιμών του Επιτοκίου Αναγωγής των 
κατηγοριών σταθμών. 

 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/ 17.03.2020 «Καθορισμός ειδικού 
πλαισίου προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου.  

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 Δ.Τ. για τα μέτρα που ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ για τον ΕΛΑΠΕ. 

 Κοινό Δ.Τ. με άλλους φορείς: «ΟΙ ΑΠΕ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΗΕ». 

 Κοινές επιστολές με άλλους φορείς ΑΠΕ. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 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. 

EREF: έγινε σημαντική προσπάθεια παρακολούθησης των ευρωπαϊκών εξελίξεων σε 
θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής ΑΠΕ (taxonomy, free rivers). Σημαντικό πρόβλημα 
ανεύρεσης χρόνου για την επαρκή παρακολούθηση και ενημέρωση επί των θεμάτων σε 
συνδυασμό με την μη πραγματοποίηση ταξιδίων συμμετοχής σε συνεδριάσεις της EREF, 
(λόγω COVID-19). Απαιτείται σημαντική συνδρομή από μέλη εκτός Δ.Σ. που θα βοηθήσουν 
σε αυτό το θέμα. 

 

FORENA ENERGY AE 

Στο νέο πλαίσιο της ενεργειακής αγοράς, καταλυτικό ρόλο θα διαδραματίζουν οι Φορείς 
Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦοΣΕ ΑΠΕ). Ο «ΕΣΜΥΕ» αφουγκραζόμενος τις ανάγκες της 

αγοράς, ανέλαβε την πρωτοβουλία στα τέλη του 2019 για την ίδρυση του ΦοΣΕ ΑΠΕ με την 
επωνυμία FORENA ENERGY Α.Ε., με μετόχους της - στην πλειοψηφία – κατόχους εν 
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λειτουργία ή υπό κατασκευή έργων ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών και κυρίως Μικρών 
Υδροηλεκτρικών Έργων. Στόχος της FORENA ENERGY είναι η εκπροσώπηση των παραγωγών 
ΑΠΕ στο πλαίσιο του Target Model, παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις, προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες των παραγωγών ΑΠΕ. 

Πρόσφατες εξελίξεις: 

 Απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

 Υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας προμήθειας. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο ΕΣΜΥΕ είναι παρόν και δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες του για την επίλυση 
των υφιστάμενων (θέματα οριοθέτησης, εγκρίσεων επέμβασης, αλλά και μελλοντικών 
προβλημάτων του κλάδου και κυρίως να συμβάλει στην διαμόρφωση μελλοντικών 
ρυθμίσεων, όπως το νέο χωροταξικό πλαίσιo, τα κριτήρια περιβαλλοντικής κατάταξης, τη 
διαδικασίας εξαίρεσης υπαγωγής στο αρθρο 4.7 της οδηγίας 2000/60/ΕΕ, τις λεπτομέρειες 
συμμετοχής των ΜΥΗΕ στην αγορά, θέματα αποθήκευσης, κ.α. 

Συνάδελφοι, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια των συνεχώς 
διαμορφούμενων αλλαγών, ειδικά εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, απαιτούν την 
συμμετοχή και την συσπείρωση όλων. Η συνεχής στήριξη των προσπαθειών του Συνδέσμου 

μας και η ενεργός συμμετοχή στις δραστηριότητες του είναι επιτακτική ανάγκη. 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. 

 


