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Αθήνα 03 Φεβρουαρίου  2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση ΕΣΜΥΕ με ΟΦΥΠΕΚΑ και Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

Την Τρίτη 31.01.2023 ο ΕΣΜΥΕ πραγματοποίησε συναντήσεις με τον ΟΦΥΠΕΚΑ και τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την ενημέρωση τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

κλάδος των ΜΥΗΕ. 

Συγκεκριμένα: 

Το πρωί της Τρίτης, ο ΕΣΜΥΕ συναντήθηκε με στελέχη του ΟΦΥΠΕΚΑ, στα οποία έδωσε υπόμνημα 

απόψεων, παρατηρήσεων και προτάσεων σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης των 

Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε προστατευόμενες περιοχές.  

Στην συνάντηση συμμετείχαν από τον ΕΣΜΥΕ, ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Βασιλικός, το μέλος του ΔΣ 

κ. Γιώργος Σιώζος και ο κ. Σταύρος Πελεκάνης, δασολόγος, ενώ από τον ΟΦΥΠΕΚΑ συμμετείχαν ο 

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης κ. Ιωάννης Μητσόπουλος καθώς και Διευθυντές μονάδων.  

Κατά τη συνάντηση έγινε εκτενής συζήτηση και παρουσίαση των θεμάτων και των προβλημάτων που 

σχετίζονται με τις υπό διαβούλευση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που εκπονούνται για τις 

Περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στις οποίες επιχειρείται οριζόντια και αναδρομική εφαρμογή 

απαγορευτικών διατάξεων για όλες τις ΑΠΕ. Επίσης, κατά την συνάντηση συζητήθηκαν θέματα επί 

γνωμοδοτήσεων του ΟΦΥΠΕΚΑ για ΜΥΗΕ που βρίσκονται σε διαδικασία λήψης ΑΕΠΟ.  

Ο ΕΣΜΥΕ παρουσίασε με επιχειρήματα τις απόψεις του και τεκμηρίωσε αναλυτικά τους λόγους 

αντίθεσής του στις υπό διαβούλευση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες αλλά και στις αναφερόμενες 

σε γνωμοδοτήσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ παρατηρήσεις. 

Στη γενικότερη συζήτηση, η οποία διήρκεσε αρκετή ώρα και έγινε σε συναινετικό και φιλικό κλίμα, 

διαπιστώθηκε η θετική αντιμετώπιση του ΟΦΥΠΕΚΑ στην επανεξέταση και βελτίωση των θεμάτων 

που τέθηκαν από τον ΕΣΜΥΕ και συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει μια περαιτέρω επικοινωνία και 

συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων. 

Από την πλευρά του ο ΕΣΜΥΕ πρότεινε στα στελέχη του ΟΦΥΠΕΚΑ και των κατά τόπους επιτροπών να 

πραγματοποιούν επισκέψεις στις θέσεις των έργων πριν την αποστολή της γνωμοδότησής τους και 

παράλληλα προσκάλεσε τον ΟΦΥΠΕΚΑ σε επισκέψεις σε - εν λειτουργία - έργα μελών του ΕΣΜΥΕ, με 

στόχο την καλύτερη κατανόηση της φύσης των ΜΥΗΕ.   

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο ΕΣΜΥΕ συναντήθηκε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

στον οποίο παρέθεσε αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΜΥΗΕ καθώς κα ι διάφορα 

αιτήματα βελτίωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας και πρότεινε ρυθμίσεις που θα συνδράμουν στην 

περαιτέρω διείσδυση και αξιοποίηση της τεχνολογίας των ΜΥΗΕ.  

Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν από τον ΕΣΜΥΕ, ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Βασιλικός, ο 

Ταμίας του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης, το μέλος του ΔΣ κ. Γιώργος Σιώζος και ο κ. Σταύρος 

Πελεκάνης, Δασολόγος, ενώ από το ΥΠΕΝ εκτός του Υπουργού κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα, συμμετείχε ο 

Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μάρκου, τέθηκαν και συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 

mailto:grammateia@microhydropower.gr
https://www.facebook.com/microhydropowergr/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/microhydropower
https://www.youtube.com/channel/UCKY-temhTDVH1RYW6XUoLJg
http://www.microhydropower.gr/
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 Θέματα δικτύου και αδυναμία εξασφάλισης ηλεκτρικού χώρου για νέα ΜΥΗΕ.  

 Θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε προστατευόμενες 

περιοχές. 

 Αύξηση τιμών αποζημίωσης και διατήρηση της εξαίρεσης των ΜΥΗΕ από διαγωνιστικές 

διαδικασίες. 

 Δυνατότητα επιλογής τρόπου αποζημίωσης έργων με 7ετή παράταση.  

 Διάρκεια ισχύος αδειών εγκατάστασης ΜΥΗΕ (έχει τεθεί 3 έτη με αναδρομική ισχύ).  

 Διαμόρφωση & έκδοση απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου 

4887/2022 στα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ). 

Ο Υπουργός, ο οποίος φάνηκε να έχει σαφή γνώση όλων των θεμάτων που τέθηκαν, τοποθετήθηκε 

θετικά στα περισσότερα από αυτά, μέσω άμεσων ή μελλοντικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Ιδιαίτερα, 

στο θέμα των δικτύων δόθηκε η υπόσχεση αύξησης του ορίου σε επόμενη ρύθμιση, για τις νέες ΕΠΜ 

ενημέρωσε ότι θα υπάρχει διαφοροποίηση χρήσεων ανα ζώνη που θα άρει τις οριζόντιες 

απαγορεύσεις, για τον καθορισμό εναλλακτικού τρόπου αποζημίωσης έργων κατά την 7ετή 

παράταση θα υπάρξει άμεσα ρύθμιση, ενώ διάκειται θετικά στο θέμα της αύξησης της διάρκειας 

ισχύος των αδειών εγκατάστασης των ΜΥΗΕ και τέλος θα επισπευσθούνε οι διαδικασίες για την 

εκκρεμότητα της ένταξης των ΜΥΗΕ στον Αναπτυξιακό Νόμο. 

Ο Υπουργός δεν ήταν θετικός στην αύξηση των Τ.Α. σε αντιστάθμιση της αύξησης του κόστους 

κατασκευής λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, ιδιαίτερα προς αποφυγή αρνητικού σήματος στην 

παρούσα περίοδο και παρέπεμψε την επανεξέταση του εν λόγω θέματος καθώς και των παρατάσεων 

εφαρμογής των νέων Τ.Α. για μετά τις εκλογές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΤ ΕΣΜΥΕ_ συναντήσεις ΟΦΥΠΕΚΑ κ ΥΠΕΝ 03.02.2023   
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