ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ. ΕΣΜΥΕ‐119 / Αθήνα 15.02.2016
Προς: ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
Υπόψη κου Αν. Γκαρή, Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου
Κάστορος 72, 18545, Πειραιάς
Τηλέφωνο: 211 8806969
E‐mail: smichou@lagie.gr
Κοιν: Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Πάνο Σκουρλέτη
Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Μ. Βερροιόπουλο
Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κα Κ. Παπαδογιάννη
Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 69 69 868 / 210 69 69 877 / 210 69 69 355
Email: secmin@ypapen.gr
Email: ggenergy@ypen.gr
Email: PapadogianniA@eka.ypeka.gr
Θέμα: Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του τέλους διατήρησης δικαιώματος
κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143).
Σχετ: α. Ν. 4152/ ΦΕΚ 107 Α’ / 09.05/2013
β. Ν. 4342 / ΦΕΚ 143 Α’ / 09.11.2015
γ. Το υπ’ αριθμ. 171434/01.02.2016 έγγραφο του ΥΠΕΝ σχετικά με τον καθορισμό
υπόχρεων και υπολογισμό του τέλους διατήρησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας για το έτος 2015.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Σύμφωνα με το γ’ σχετικό, καθορίστηκε μία μη οριστική λίστα υπόχρεων καταταβολής του
τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το
έτος 2015 και προσδιορίστηκε το ύψος του οφειλόμενου τέλους για κάθε υπόχρεο.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το ν. 4152/2013 (α’ σχετικό), πολλοί κάτοχοι αδειών παραγωγής
από σταθμούς ΑΠΕ και συγκριμένα Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ), μέσα στο 1ο
3μηνο του έτους 2015 κατέβαλαν τα προβλεπόμενα ποσά ως τέλη διατήρησης των αδειών
παραγωγής των έργων που κατέχουν για το έτος 2014.
Με βάση όμως το ν. 4342 / ΦΕΚ 143 Α’ / 09.11.2015, Άρθρο 27, εδάφιο 3 (β’ σχετικό) που
ρητά προβλέπει ότι:
«3. Σε περιπτώσεις αδειών παραγωγής που έχουν εκδοθεί μέχρι 9.5.2013, η υποχρέωση της
περίπτωσης 1 γεννάται μετά την παρέλευση τριών (3) ετών, οκτώ (8) ετών και έξι (6) ετών
από την έκδοση της άδειας παραγωγής, για τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της περίπτωσης 2
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αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση όχι πριν την 1.1.2014 και λήγει με την υποβολή της
εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 4 της Υποπαραγράφου Ι.1. Ειδικά για το έτος 2014
δεν γεννάται υποχρέωση για την καταβολή του τέλους της περίπτωσης 1 για τις άδειες
του προηγούμενου εδαφίου. ….»
προκύπτει ότι οι συνάδελφοι κάτοχοι αδειών παραγωγής από σταθμούς ΑΠΕ και
συγκριμένα Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) που μέσα στο 1ο 3μηνο του έτους 2015
κατέβαλαν τα προβλεπόμενα ποσά ως τέλη διατήρησης των αδειών παραγωγής των έργων
που κατέχουν για το έτος 2014, τα κατέβαλαν ως μη όφειλαν και έτσι τα ποσά αυτά είναι
αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Επιπροσθέτως, λόγω της ελλιπούς διατύπωσης της παραγράφου Ι.2. σύμφωνα με την οποία
δεν ήταν σαφείς οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους
διατήρησης, υπήρξαν και περιπτώσεις καταβολής του τέλους και από μη υπόχρεους
καταβολής (π.χ. έργων με σύμβαση σύνδεσης), όπως αποδεικνύεται και από την μη
αναγραφή τους στη σχετική λίστα που ανακοινώθηκε.
Ως εκ τούτου στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, είναι σημαντικό και παρακαλούμε για:


τον (αυτονόητο) συμψηφισμό των ως άνω περιγραφέντων αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών με τα όμοια φετινά οφειλόμενα ποσά από τους υπόχρεους
καταβολής



την επιστροφή του τέλους διατήρησης σε όσους το κατέβαλαν χωρίς να το οφείλουν
και οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στη σχετική λίστα με τους υπόχρεους.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία χρειαστείτε και
ευελπιστούμε στην άμεση επίλυση του ανωτέρου εξαιρετικά σημαντικού ζητήματος.
Με εκτίμηση,
Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)

Κωνσταντίνος Βασιλικός
Πρόεδρος Δ.Σ.
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