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Θέμα: Ρυθμίσεις που αφορούν σε έργα που είναι επίδικα στο ΣτΕ σχετικά με:
 την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής οριστικής προσφοράς Σύνδεσης,
 την καταβολή τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής και
 τη διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης ή των οριστικών προσφορών
σύνδεσης.
Σχετ: α. Ν. 4152/ ΦΕΚ 107 Α’ / 09.05/2013
β. Ν. 4342 / ΦΕΚ 143 Α’ / 09.11.2015
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Για ένα μικρό ποσοστό εκ των κατά τα άλλα ώριμων αδειοδοτικά έργων ΑΠΕ, έχουν
κατατεθεί σήμερα προσφυγές ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) επί των
διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της αδειοδότησης των έργων, για
λόγους που συνήθως αφορούν σε ελλείψεις ή ατέλειες της διοίκησης.
Όπως είναι απολύτως λογικό, κατά το σημαντικό συνήθως χρονικό διάστημα που απαιτείται
μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, οι φορείς των έργων τελούν κυριολεκτικά υπό
ομηρία, αφού δεν μπορούν να προχωρήσουν ούτε τη αδειοδότηση, ούτε την κατασκευή και
κυρίως ούτε την χρηματοδότηση των έργων. Κι αυτό γιατί, για κάποια από τα παραπάνω
έργα ενδέχεται οι δικαστικές αποφάσεις να οδηγήσουν σε ακύρωση των διοικητικών
πράξεων αδειοδότησης των έργων, δηλαδή ενδέχεται η ίδια η διοίκηση να αρνηθεί ή να άρει
την ολοκλήρωση της αδειοδότησης ενός έργου.
Συνέπεια του παραπάνω πιθανού αποτελέσματος είναι για τα έργα αυτά να επέλθουν οι
οικονομικές κυρώσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, οι οποίες θα προκαλέσουν
σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις στους φορείς των έργων, όπως τα ήδη πληρωθέντα ‐
και χαμένα ‐ τέλη διατήρησης αδείας παραγωγής αλλά κυρίως η κατάπτωση της Εγγυητικής
Επιστολής διατήρησης των Οριστικών Όρων Σύνδεσης που θα έχουν καταβάλει, για λόγους
που προφανώς εκφεύγουν του ελέγχου των φορέων των έργων και συνιστούν ανωτέρα βία.
Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω αδιαμφισβήτητο γεγονός, στα πλαίσια της χρηστής
διοίκησης και της ασφάλειας δικαίου ζητούμε την εξαίρεση όλων των έργων που σήμερα
είναι επίδικα στο ΣτΕ (αυτό αποδεικνύεται πολύ εύκολα με την προσκόμιση από τον κάτοχο
άδειας παραγωγής της σχετικής βεβαίωσης από τη γραμματεία του ΣτΕ):


από την υποχρέωση καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και



από την υποχρέωση καταβολής της εγγυητικής επιστολής για την διατήρηση της
οριστικής προσφοράς σύνδεσης.
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Επιπρόσθετα και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την κείμενη νομοθεσία μια άδεια
εγκατάστασης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. χορηγείται άπαξ και για
συγκεκριμένη διάρκεια δύο ετών, που μπορεί να παραταθεί έως δύο φορές μόνο εάν ο
φορέας έχει εκτελέσει συγκεκριμένες ενέργειες προς την υλοποίηση του έργου, ζητούμε να:


μη λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της διάρκειας ισχύος της άδειας
εγκατάστασης ή αντιστοίχως της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, το χρονικό διάστημα της
δικαστικής προσφυγής στο ΣτΕ εναντίον κάθε απόφασης που αφορά στην υλοποίηση του
έργου. Οι παραπάνω εξαιρέσεις θα πρέπει να ισχύουν μέχρι και την έκδοση από το ΣτΕ της
οριστικής δικαστικής απόφασης.
Το παραπάνω αίτημα είναι απολύτως λογικό και έρχεται σε συνέχεια και της σχετικής
ρύθμισης που ψηφίστηκε με τον άρθρο 67 του ν.4342/2015, με την οποία προβλέφθηκε
ανάλογη εξαίρεση για τα έργα ΑΠΕ λόγω των ελέγχων κίνησης κεφαλαίων (capital controls).
Κύριε Υπουργέ,
Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός ανάπτυξης των ΜΗΥΕ στην χώρα μας είναι
σχεδόν μηδενικός, αποκλειστικά λόγω των σχεδόν ανυπέρβλητων επιπρόσθετων θεσμικών
διαδικασιών (σε σχέση με άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ) που διέπουν την περιβαλλοντική τους
αδειοδότηση (χωροταξικοί περιορισμοί, άδεια χρήσης νερού, ανάγκη οριοθέτησης κ.ά.). Η
άνιση μεταχείριση που αντιμετωπίζουν τα ΜΥΗΕ στην διαδικασία πρόσβασης στο ηλεκτρικό
δίκτυο, λόγω της παραπάνω σημαντικά χρονοβόρας διαδικασίας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης που φθάνει και τα 8 έτη, έχει ως αποτέλεσμα σήμερα για τα ΜΥΗΕ να
διατίθεται ένα ελαχιστότατο ποσοστό επί του συνολικού διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου που
καταλαμβάνουν οι ΑΠΕ.
Συγκεκριμένα, οι συνολικές οριστικές προσφορές σύνδεσης που έχουν δοθεί για ΜΥΗΕ και
βρίσκονται σε ισχύ σήμερα ανέρχονται στο 1,8% (~45 MW) της συνολικής ισχύος των
οριστικών προσφορών σύνδεσης σε ισχύ που έχουν χορηγηθεί (~2,2 GW) για όλες τις ΑΠΕ.
Η αποδοχή του αιτήματός μας θα αποτελέσει σημαντικό στήριγμα της τεχνολογίας των ΜΥΗΕ
τα οποία ενώ παρουσιάζουν σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία ‐ μέχρι και 90% επί του
κόστους επένδυσης ‐ παρουσιάζουν σημαντικότατη υστέρηση στην επίτευξη του στόχου, που
έχει τεθεί για το 2020.
Είμαστε στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία χρειαστείτε και
ευελπιστούμε στην άμεση επίλυση (εντός του ΦΕΒ16) του ανωτέρου εξαιρετικά σημαντικού
ζητήματος.
Με εκτίμηση,
Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)

Κωνσταντίνος Βασιλικός
Πρόεδρος Δ.Σ.
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