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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

«ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ & Συνεργάτες» 

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

  

1. του επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία,  

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Σ.Π.Η.Ε.Φ.Α.Κ.)», 

με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Γιαννίκου 7, νομίμως 

εκπροσωπουμένου.  

 2. του επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία,    

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Σ.Π.Η.Ε.Φ.Δ.)», με έδρα τη 

Ρόδο Δωδεκανήσου, επί της οδού Αποστόλου Πάυλου αρ. 7, 

νομίμως εκπροσωπούμενου. 

 3. του επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία,    

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», με έδρα τα Χανιά Κρήτης,  

νομίμως εκπροσωπούμενου.   

 4. του επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
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ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σ.Π.Η.Ε.Φ.Ρ.)»  με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης, Εμμ. 

Πορταλίου 23,  νομίμως εκπροσωπούμενου.  

 5. του επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, (Σ.Π.Η.Ε.Α.Φ.Α.Α.)», με έδρα την πόλη της 

Χίου,  νομίμως εκπροσωπούμενου. 

 6. του επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ, (Σ.Π.Η.Ε.Α.Φ.Λ.Λ.)», με έδρα την πόλη της 

Μυτιλήνης Λέσβου, Γυμνασιάρχου Δαυίδ 2, νομίμως εκπροσωπούμενου. 

 

ΠΡΟΣ 

 

 1. Τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, με έδρα επί της οδού Περραιβού 20 & 

Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη.  

 2. Τη ΔΕΗ ΑΕ, με έδρα επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 

Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 126, ΑΘΗΝΑ 11471  

τηλ. κέντρο 210-6461100, Fax : 210-6470497  

http:/www.kontaxis-lawoffice.gr, e – mail : secretariat@kontaxis-lawoffice.gr 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

Ι. Ενεργητική Νομιμοποίηση των εξωδίκως δηλούντων & Παθητική 

Νομιμοποίηση των καθ' ων η παρούσα. 

ΙΙ. Πραγματικά περιστατικά- Περιγραφή της πορείας των καταβολών 

προς τα μέλη των σωματείων μας.  

ΙΙΙ. Παραβίαση του  Οικείου Νομοθετικού Πλαισίου.  

ΙV. Επισημάνσεις.  

V. Αίτημα.  

 

Ι. Ενεργητική Νομιμοποίηση των εξωδίκως δηλούντων & Παθητική 

Νομιμοποίηση των καθ' ων η παρούσα. 

 1. Όσον αφορά την ενεργητική νομιμοποίηση των εξωδίκως 

δηλούντων λεκτέα τα παρακάτω : 

 α. το α΄ εξ ημών έχει ιδρυθεί νομίμως στις 27.3.2014,  

 β. το β΄ εξ ημών έχει ιδρυθεί νομίμως στις 8.9.2014, (δυνάμει της 

υπ' αριθμ. 25/2014 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Κω), 

 γ. το γ΄ εξ ημών έχει ιδρυθεί νομίμως στις 12.3.2014,  

 δ. το δ΄ εξ ημών έχει ιδρυθεί νομίμως στις 4.6.2014, (δυνάμει της 

υπ' αριθμ. 47/2014 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης). 

 ε. το ε΄ εξ ημών έχει ιδρυθεί νομίμως στις 6.6.2016, (δυνάμει της 

5/2016 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Χίου), και  

 ζ. το ζ΄ εξ ημών έχει ιδρυθεί νομίμως στις 4.3.2015, (δυνάμει τη 

υπ' αριθμ. 5/2015 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης). 

 2. Σύμφωνα δε με το Καταστατικό απάντων των Συλλόγων 

διαλαμβάνεται ρητά στον Σκοπό ενός εκάστου Σωματείου: «Η 

προάσπιση της νομιμότητας όσον αφορά την νομοθεσία που διέπει την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Στα 

πλαίσια του σκοπού αυτού το Σωματείο νομιμοποιείται να διεξάγει κάθε 

φύσεως δικαστικούς αγώνες ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου και κατά 
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παντός υπευθύνου διεκδικώντας και χρηματική ικανοποίηση για ηθική 

βλάβη». 

 3. Σημειωτέον δε  ότι μέλη των ανωτέρω Συλλόγων μας είναι  οι 

επιχειρήσεις – ιδιοκτήτες των 1.750 επαγγελματικών Φ/Β σταθμών που 

βρίσκονται εγκατεστημένοι στα ΜΔΝ, αλλά και παραγωγοί ιδιοκτήτες 

Φ/Β στεγών ή επαγγελματικών Φ/Β του Διασυνδεδεμένου Συστήματος 

(ΔΣ) που κατοικούν ή δραστηριοποιούνται στα Νησιά. 

 4. Κατόπιν αυτού, προκύπτει με σαφήνεια η νομιμοποίηση των 

Συλλόγων μας να εκκινήσουμε οιασδήποτε φύσης δικαστικό αγώνα, με 

στόχο την αποκατάσταση της νομιμότητας όσον αφορά την εφαρμογή 

του οικείου νομοθετικού πλαισίου.  

 5. Όπως είναι δε γνωστό ο α΄ εξ υμών είστε ο εκ του νόμου 

αποκλειστικός αντισυμβαλλόμενος απάντων των επιχειρήσεων- 

ιδιοκτητών των ως άνω 1.750 Φ/Β σταθμών.  

 

ΙΙ. Πραγματικά περιστατικά- Περιγραφή της πορείας των καταβολών 

προς τα μέλη των σωματείων μας. 

 1. Τα μέλη των εξωδίκως δηλούντων σωματείων 

δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην άκρως ιδιότυπη, (ως εκ της μη 

ελευθερίας των συμβάσεων), αγορά παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ακροθιγώς επισημαίνεται ότι πρόκειται περί μίας ιδιότυπης 

αγοράς, κατά κύριο λόγο εξαιτίας και της φύσης του αγαθού της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η αδυναμία αποθήκευσης της ηλεκτρικής 

ενέργειας, εν συνδυασμώ με την αδιαμφισβήτητη ανάγκη παραγωγής της 

σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, 

(demand), καθώς επίσης και, (ενδεικτικά), το υψηλό κόστος ανάπτυξης 

νέων υποδομών συνιστούν ορισμένες από τις αιτίες, (οι οποίες συχνά 

συνιστούν και εν ταυτώ μορφές δικαιολογίας/προφάσεως), της 
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διατήρησης φυσικών μονοπωλίων, contra στο διαρκές αίτημα 

απελευθέρωσης της αγοράς.  

 2. Κατά συνέπεια, η β΄ εξ υμών, (ΔΕΗ) διατηρεί μία υπέρ-

δεσπόζουσα θέση στην ανωτέρω αγορά, ούσα κύριος παραγωγός και 

συγχρόνως κύριος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, και 

όσον αφορά τους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς, (όπως τα μέλη των 

σωματείων μας - παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ), δεδομένης της 

απαγόρευσης σύναψης διμερών συμβολαίων, μεταξύ παραγωγών και 

προμηθευτών, είμαστε υποχρεωμένοι στη σύναψη συμβάσεων 

αποκλειστικά με τον α΄ εξ υμών, (ΔΕΔΔΗΕ), (αγορά τύπου κοινοπραξίας 

υποχρεωτικής συμμετοχής με κεντρική κατανομή/υποχρεωτική 

χονδρεμπορική αγορά-gross mandatory poοl). Πρόκειται περί ενός 

νομοθετικά θεσμοθετημένου μονοπωλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 3468/2006 σε συνδυασμό με τον Ν. 4001/2011), στα πλαίσια του 

οποίου οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των νησιών, τα οποία δεν 

συνδέονται με το δίκτυο, συνάπτουν συμβάσεις με τον α΄ εξ υμών, ενώ η 

πληρωμή της παραχθείσας ενέργειας πραγματοποιείται σύμφωνα με το 

θεσπισμένο σύστημα feed -in tariffs, (δηλ. προκαθορισμένες τιμές).    

 3. Συγκεκριμένα και όσον αφορά στη διαδικασία πληρωμής ενός 

εκάστου των παραγωγών, (μελών των σωματείων μας), ο α΄ εξ υμών, 

(ΔΕΔΔΗΕ) υποχρεούται στην έκδοση και αποστολή της Κατάστασης 

Μηνιαίας Εκκαθάρισης, άρθρο 183 παρ. 3 του ΚΔΜΔΝ (όπως 

αποκαλείται «Ενημερωτικό Σημείωμα για την Έκδοση Τιμολογίου από 

Ανεξάρτητο παραγωγό»), εντός προθεσμίας 15 ημερών από την τελευταία 

ημέρα, κάθε περιόδου προς εκκαθάριση. Κατόπιν αυτού, και εντός 2 

ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω Κατάστασης Μηνιαίας 

Εκκαθάρισης ο παραγωγός αποστέλλει το οικείο εκδοθέν τιμολόγιο προς 

εξόφληση, (άρθρο 183 παρ. 9 του ΚΔΜΔΝ), εντός 20 ημερών. Μάλιστα, 

όπως προβλέπεται από το κείμενο των πανομοιότυπων συμβάσεων των 
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παραγωγών - μελών των σωματείων μας, (άρθρο 12 παρ. 3), σε 

περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης, οφείλεται τόκος υπερημερίας, 

(υπολογιζόμενος επί του καταβλητέου τιμήματος).    

 4. Ωστόσο και παρά τα ειδικώς νομοθετικά και συμβατικά 

οριζόμενα, η κατάσταση, η οποία έχει σήμερα διαμορφωθεί όσον αφορά 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του α΄ εξ υμών έναντι των μελών μας, 

περιγράφεται ως εξής: 

 α. σε παρόντα χρόνο, (τρέχων μήνας Μάρτιος 2018), εκκρεμεί 

ακόμη η καταβολή της παραγωγής του μηνός Οκτωβρίου 2017, είναι 

αμφίβολη δε η καταβολή των οφειλομένων σε ποσοστό περίπου 30%. 

Άρα, υφίσταται καθυστέρηση πληρωμών τεσσάρων -4- μηνών και εν 

προκειμένω, του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου 2017 και 

του Ιανουαρίου 2018, ενώ έχει ήδη τιμολογηθεί και οφείλεται και  η 

καταβολή της παραγωγής του Φεβρουαρίου 2018, ο οποίος εντός 

περίπου 10 ημερών θα καταστεί ληξιπρόθεσμος. 

 β. πέραν τούτου, σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στην 

έκδοση, επίσης, των Καταστάσεων Μηνιαίας Εκκαθάρισης, οι οποίες 

πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο πέραν της 25ης ημέρας, (αντί της 

15ης), ενός εκάστου μηνός.  

 5. Στο σημείο αυτό, επιβάλλεται να παρατεθεί ένα σύντομο 

χρονικό της αντιμετώπισης των μελών μας από τον α΄ εξ υμών: 

 α. οι σημαντικές καθυστερήσεις των οφειλομένων καταβολών 

προς τα μέλη μας συνιστά μία πάγια τακτική του α΄ εξ υμών η οποία 

χρονολογείται ήδη από το έτος 2012, 

 β. κατά μέσο όρο οι καθυστερήσεις πληρωμών των παραγωγών 

μελών μας κατά την τριετία 2012-2014 ανέρχονταν στους 2-3μήνες, ενώ 

πλέον το έτος 2016 ανήλθαν στους 6-7 μήνες,  

 γ. αξίζει να επισημανθεί ότι, ήδη, έχει κατατεθεί η από 1.11.2015 

Αναφορά-Καταγγελία των Συλλόγων μας, (άρ. 34 του Ν. 4001/2011), 
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ενώπιον της ΡΑΕ, χωρίς να έχουμε λάβει οιαδήποτε απάντηση μέχρι 

σήμερα, (ενώ έχει διαρρεύσει χρόνος δύο και πλέον ετών), 

 δ. επανειλημμένα έχουμε απευθυνθεί εξωδίκως προς αμφοτέρους 

τους καθ' ων η παρούσα εξώδικη όχληση, (βλ. την από 20.7.2015 αλλά 

και από 30.3.2016 εξώδικη δήλωση), 

 ε. μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η απάντηση του α΄ εξ υμών στο από 

30.3.2016 εξώδικό μας, συνίστατο εν πολλοίς στην αμφισβήτηση της 

ενεργητικής νομιμοποίησης μας να εγείρουμε αξιώσεις για λογαριασμό 

των μελών μας !!! Καθόν χρόνο δηλ. διακυβεύεται η οικονομική 

επιβίωση πολλών νησιωτών παραγωγών, ιδιοκτητών 1.750 περίπου Φ/Β 

σταθμών, ο α΄ εξ υμών θεώρησε ότι θίγεται από την αξίωση μας να 

εκπληρώσει τα συμπεφωνημένα!!! 

 ζ. πολλώ δε μάλλον, (αναφορικά με την ως άνω από 25.4.2016 

απάντηση του α΄ εξ υμών), επισημαίνεται ότι: 

 i. παρά το γεγονός ότι προβλέπεται η τήρηση των στοιχείων 

εκκαθαρίσεων του συστήματος των ΜΔΝ σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 

1 ΚΔΜΔΝ, ο α΄ εξ ημών ουδέποτε έχει προβεί στην κοινοποίησή τους 

προς τα μέλη μας υπό την ιδιότητα των Συμμετεχόντων,  

 ii. ο έτερος διαχειριστής του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ΛΑΓΗΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του την τρέχουσα 

λογιστική διαμόρφωση του ειδικού λογαριασμού,  

 iii. τα εν τέλει, δημοσιοποιούμενα λογιστικά στοιχεία είναι εν τοις 

πράγμασι μη αξιοποιήσιμα, λόγω του ότι ελλείπει ο επιμερισμός του 

ΕΤΜΕΑΡ, και τέλος,  

 iv. αξίζει να επισκοπηθεί το παρακάτω χωρίο της υπ' αριθμ. 

678/2014 απόφασης της ΡΑΕ, όπου ρητά αναφέρεται ότι : "Ιδιαίτερη 

μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την ανεξάρτητη και διαφανή διαχείριση 

από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των μονάδων παραγωγής κάθε νησιωτικού 
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ηλεκτρικού συστήματος (προγραμματισμός της παραγωγής και εφαρμογής 

του..."  

 η. έχουμε απευθύνει σωρεία επιστολών ζητώντας το αυτονόητο, 

ήτοι την καταβολή των οφειλομένων προς τα μέλη μας. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι: 

 i. στις 15.3.2016 διαμαρτυρηθήκαμε εγγράφως για την 

καθυστέρηση πληρωμών και υποβάλαμε εκ νέου αίτημα πληρωμής της 

παραγωγής του μηνός Οκτωβρίου του 2015, (δηλ. τέσσερις μήνες 

καθυστέρησης Νοέμβριος 2015 - Φεβρουάριος 2016), 

 ii. στις 8.9.2016 διαμαρτυρηθήκαμε εγγράφως για την 

καθυστέρηση πληρωμών και υποβάλαμε εκ νέου αίτημα ολοκλήρωσης 

της πληρωμής της παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2016, (δηλ. έξι 

μήνες καθυστέρησης Φεβρουάριος – και Ιούλιος 2016),  

 iii. στις 12.1.2017 διαμαρτυρηθήκαμε εγγράφως για την 

καθυστέρηση πληρωμών και υποβάλαμε εκ νέου αίτημα ολοκλήρωσης 

της πληρωμής της παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2016, (δηλ. πέντε μήνες 

καθυστέρησης Ιούλιος – και Νοέμβριος 2016).  

 6. Σημειώνεται ότι παρά τις ως άνω καθυστερήσεις και παρά τη 

ρητή, εκ των συμβάσεων υποχρέωση (άρθρο 12 παρ. 3) ουδέποτε έχει 

καταβληθεί ο αναλογούν τόκος υπερημερίας, (γεγονός το οποίο αποτελεί 

για εμάς έμμεση ζημία, η αποκατάσταση της οποίας διεκδικείται από 

πολλά μέλη μας δια της δικαστικής οδού με την άσκηση αγωγών σε 

βάρος του α΄ εξ υμών- ΔΕΔΔΗΕ). 

 

ΙΙΙ. Παραβίαση του  Οικείου Νομοθετικού Πλαισίου. 

1. Σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 4001/2011, 

(πρόκειται επί της ουσίας περί της τρίτης δέσμης μέτρων για την 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διαλαμβανομένων στην 

Κοινοτική Οδηγία 2009/72/ΕΚ), έχει θεσμοθετηθεί:  
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 α. η υποχρέωση ανεξαρτησίας του ΔΕΔΔΗΕ, (άρ.124 

Ν.4001/2011). Μάλιστα, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 

ΔΕΔΔΗΕ επιβάλλεται να είναι ανεξάρτητα, απαγορεύεται δε κάθε 

σύνδεσή τους καθοιονδήποτε τρόπο, ήτοι σχέσης ή θέσης ή συμμετοχής  

σε οργανωτικές δομές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της παραγωγής προμήθειας ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού 

αερίου.  

 β. η υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ, υπό την ιδιότητα του διαχειριστή 

του δικτύου και του λειτουργού της αγοράς των ΜΔΝ, προς αποφυγή 

οποιασδήποτε διακριτικής μεταχείρισης κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων του, (βλ. την ως άνω υπ’ αριθμ. 678/2014 απόφαση της 

ΡΑΕ).  

 γ. η αξιολόγηση της ανεξαρτησίας του ΔΕΔΔΗΕ από τη ΡΑΕ, και 

τέλος,  

 δ. (όσον αφορά την παρούσα υπόθεση), η διαχείριση του 

συστήματος των μη διασυνδεδεμένων νησιών σύμφωνα με τον οικείο 

ΚΔΜΔΝ, (όπως κυρώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 39/2014 απόφαση 

της ΡΑΕ). 

 2. Ειδικότερα και όσον αφορά το μείζον ζήτημα της πορείας των 

πληρωμών επισημαίνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ ως μοναδικός 

αντισυμβαλλόμενος  των μελών μας – παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, 

ανακτά τα ποσά τα οποία προορίζονται για τις πληρωμές των τελευταίων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, (όπως 

ισχύει, κατόπιν της τροποποίησης του σύμφωνα με το άρθρο 23 Ν. 

4414/2016), σε συνδυασμό με το άρθρο 178 του ΚΔΜΔΝ.   

 3. Στο σημείο αυτό είναι κρίσιμο να παρατεθούν οι παρακάτω 

επισημάνσεις όσον αφορά τη διαχείριση των εσόδων του ανωτέρου  

Ειδικού Λογαριασμού : 
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 α. είναι σαφής η εκ του νόμου διαφοροποίηση των δύο αγορών του 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος και του Συστήματος των  ΜΔΝ, με 

αποτέλεσμα να καθίσταται σαφές ότι τα κακώς κείμενα του παρελθόντος 

των πραγματοποιούμενων πληρωμών από τον ΛΑΓΗΕ, (έτερος 

λειτουργός της ηλεκτρικής αγοράς της ηπειρωτικής χώρας), ουδόλως 

επηρεάζουν την αξίωση μας προς αποκατάσταση του ρυθμού πληρωμών 

των μελών μας - παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.  Σε κάθε περίπτωση 

επισημαίνεται ότι σε παρόντα χρόνο ο ΛΑΓΗΕ, (αντίθετα με τον 

ΔΕΔΔΗΕ), έχει επιτύχει τη σε μεγάλο βαθμό εύρυθμη πληρωμή των 

παραγωγών της ηπειρωτικής χώρας.  

 β. πρόκειται περί ενός Ειδικού Λογαριασμού ο οποίος:  

 i. διαθέτει νομική αυτοτέλεια, 

 ii. υπόκειται στην αποκλειστική διαχείριση του α΄ εξ υμών, 

 iii. έχει συσταθεί με νομοθετική, (πολιτειακή) πράξη, και  

 iv. τα ποσά τα οποία διαλαμβάνει συνιστούν διακεκριμένη ομάδα 

περιουσίας.  

 γ. το γεγονός ότι συνιστά διακεκριμένη ομάδα περιουσίας καθιστά 

σαφή τη ratio legis, η οποία συνίσταται στη διασφάλιση της 

διαχειριστικής διαφάνειας, χρηματικών ποσών τα οποία προορίζονται για 

την εξυπηρέτηση του προβλεπομένου ειδικού σκοπού.  

 δ. ο ειδικός σκοπός συνίσταται εν προκειμένω (αποκλειστικά και 

μόνο), στη συγκέντρωση των σχετικών ποσών και εν συνεχεία στην 

καταβολή αυτών για την κάλυψη της αμοιβής των παραγωγών ΑΠΕ και  

ΣΗΘΥΑ, (μεταξύ των οποίων και μέλη μας), και διατηρεί χαρακτήρα 

αμιγώς δημοσίου συμφέροντος. 

 

ΙV. Επισημάνσεις. 

1. Όπως προκύπτει αναλυτικά από τα ανωτέρω τόσο από την 

έκθεση του οικείου νομοθετικού πλαισίου όσο και των σχετικών 
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οικονομικών στοιχείων, (οι σχετικές παράμετροι είναι γνωστές σε 

αμφοτέρους τους καθ’ ων): 

α. τα μέλη των σωματείων μας όντας εγκλωβισμένα εντός ενός 

ιδιότυπου καθεστώτος, (αγορά τύπου κοινοπραξίας υποχρεωτικής 

συμμετοχής με κεντρική κατανομή/υποχρεωτική χονδρεμπορική  αγορά-

gross mandatory pool), αντιμετωπίζουν τις επανειλημμένες παραβιάσεις 

των συμβατικώς αναληφθεισών και εκ του νόμου τεθειμένων 

υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου τους, (α΄ εξ υμών),  

β. συγχρόνως, δε η αρμόδια προς άσκηση του ελέγχου τήρησης της 

νομιμότητας ΡΑΕ τηρεί σιγή ιχθύος, καθυστερώντας, να διευθετήσει τα 

ανακύπτοντα ζητήματα. Η μέχρι σε παρόντα χρόνο αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση της ΡΑΕ να απαντήσει στην από 1.11.2015 Αναφορά-

Καταγγελία των μελών μας, συνιστά μία σιωπηρή, (ωστόσο εύγλωττη), 

έμμεση ομολογία των ισχυρισμών - καταγγελιών μας, (χαρακτηριστική, 

όμως, και της αξιοπιστίας όλου του σχετικού πλαισίου λειτουργίας 

αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας). 

γ. η ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος 

πραγματοποιείται με σταθερή επαναληπτικότητα, (ήδη από το έτος 2012 

και παρά τις συνεχείς αγωνιώδεις και έγγραφες διαμαρτυρίες μας), η 

οποία μάλιστα εντείνεται, (αύξηση του χρόνου καθυστέρησης των 

πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ και  ΣΗΘΥΑ, μεταξύ των οποίων και 

μέλη μας),  

 δ. ειδικότερα δε και όσον αφορά τις επιμέρους υποχρεώσεις του α΄ 

εξ υμών ενδεικτικά αναφέρονται, επίσης, οι παραβιάσεις του ΚΔΜΔΝ 

και δη:  

 i. των άρθρων 13, 14 15 και 16 σε σχέση με τις εγγυήσεις των 

προμηθευτών,  

 ii. του άρθρου 168, σε σχέση με τις δυνατότητες υποστήριξης του 

διαχειριστή, οι οποίες ουδέποτε αξιοποιήθηκαν από την πλευρά σας,  
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 iii. του άρθρου 175 σε σχέση με την τήρηση του  αποθεματικού 

λογαριασμό Λ-Δ για την ασφάλεια των συναλλαγών, (υποχρέωση η 

οποία ουδέποτε μέχρι σήμερα τηρήθηκε), σε συνδυασμό με το άρθρο 185 

αναφορικά με το  έλλειμμα των συναλλαγών, και τέλος 

iv. του  δικαιώματος/υποχρέωσης του α΄ εξ υμών  καταγγελίας της 

σύμβασης, αφαίρεσης της άδειας προμηθευτού και διαγραφής του 

εκάστοτε  προμηθευτή από τα οικεία μητρώα, (εφόσον προκύπτει 

παραβίαση των υποχρεώσεων του). 

ε. σε κάθε περίπτωση, καταδεικνύει και τη βασιμότητα του πάγιου 

αιτήματος μας περί αποκατάστασης της απόλυτης λειτουργικής 

διαφάνειας κατά τη διαχείριση των εισροών του ειδικού λογαριασμού 

του άρθρου 178 του ΚΔΜΔΝ, (πέραν της γενικής υποχρέωσης περί 

δημοσιότητας).   

2. Όσον αφορά τη λογιστική αποτύπωση της ως άνω 

πραγματικότητας αρκεί ενδεικτικά να παρατεθούν τα παρακάτω: 

α. κατά το χρονικό διάστημα από 2012 έως 2014 ο εν λόγω 

λογαριασμός υπήρξε πρωτογενώς πλεονασματικός δεδομένου ότι η 

διάθεση και μόνον ενός από τους πόρους του, (και δη του ΜΜΚμδν1), 

επαρκούσε για την κάλυψη των πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ και  

ΣΗΘΥΑ, μεταξύ των οποίων και μέλη μας  

β. επίσης, και όσον αφορά το έτος 2016, τα λογιστικά έσοδα του εν 

λόγω λογαριασμού ανέρχονταν σε περίπου 221.535.000€, εκ των οποίων 

μόνον το ποσό των 170.000.000€ αντιστοιχούσε στο κόστος των 

πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ και  ΣΗΘΥΑ, μεταξύ των οποίων και 

μέλη μας, και άρα προέκυπτε πλεόνασμα 51.500.000€. Παρά ταύτα ο 

                                                 

 1 ΜΜΚμδν (Μέσο Μεταβλητό Κόστος των θερμικών μονάδων στα ΜΔΝ 

εκφρασμένο σε ευρώ/μεγαβατώρα ενέργειας (€/MWh)), το οποίο ισούται με το 

γινόμενο του ΜΜΚμδν επί την ενέργεια σε MWh που παράγεται από κάθε 

παραγωγό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 
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ρυθμός πληρωμής μας πραγματοποιούνταν με καθυστέρηση περίπου 6-7 

μηνών, (δεδομένου ότι μέχρι το τέλος του 2016, είχε διατεθεί ποσό 

62.700.000, προς τα μέλη μας -είχε πληρωθεί και η παραγωγή του 

Μαΐου-, καταδεικνύεται ότι ο εν λόγω λογαριασμός εμφάνιζε 

αδικαιολόγητο ταμειακό έλλειμμα ποσού 158.800.000€ - το οποίο δεν 

κατατέθηκε σύμφωνα με τον νόμο στον ειδικό λογαριασμό, 

ακολουθώντας άγνωστη σε μας και σε κάθε περίπτωση αδιαφανή 

πορεία). Μάλιστα, το συνολικό έλλειμμα πιθανότατα είναι της τάξεως 

των 188.000.000 €, αν συνυπολογιστούν, επίσης, τα ποσά, τα οποία 

καίτοι οφείλονται από τον α΄ εξ υμών στον ΛΑΓΗΕ, λόγω 

πλεονασμάτων παρελθόντων ετών, ουδέποτε αποδόθηκαν και τα οποία, 

ανέρχονται σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας στο ποσό περίπου των  

30.000000€2. 

γ. επιπλέον, από τα ανωτέρω λογιστικά στοιχεία, προκύπτει ότι εάν 

εντός του έτους 2016,  είχε αποδοθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα  στον ειδικό 

λογαριασμό ΑΠΕ των ΜΔΝ, έστω το 50%, περίπου του ΕΤΜΕΑΡ, (πλην 

του ΜΜΚμδν), οι εισρέοντες χρηματικοί πόροι επαρκούσαν προκειμένου 

να διασφαλιστεί η πληρωμή των  παραγωγών ΑΠΕ και  ΣΗΘΥΑ, μεταξύ 

των οποίων και μέλη μας, χωρίς ούτε μίας ημέρας πρόσθετης 

καθυστέρησης, συγκριτικά με το έτος 2015. Κατά συνέπεια,  η πρόσθετη 

καθυστέρηση των τριών μηνών που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 

2016, (σε σχέση με το 2015), δεν δικαιολογείται ακόμη και αν ισχυριστεί 

κανείς ότι η είσπραξη του ΕΤΜΕΑΡ, (πάντα εντός του 2016), ήταν 

μηδενική, (γεγονός, προδήλως, αδύνατο). Τέλος, συνάγεται σύμφωνα με 

τη λογική ότι τα χρηματικά ποσά, τα οποία δεν αποδόθηκαν στο 

λογαριασμό ΑΠΕ των ΜΔΝ, με αποτέλεσμα τις δυσβάσταχτες για τους 

                                                 

 2 Όλα τα ανωτέρω χρηματικά ποσά μνημονεύονται προ της επαύξησης τους 

από τον Φ.Π.Α.. 
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παραγωγούς καθυστερήσεις, οδηγήθηκαν προφανώς σε άγνωστους 

προορισμούς. 

 δ. κατά συνέπεια, ο ειδικός λογαριασμός, ο οποίος προορίζεται για 

την καταβολή των αμοιβών των μελών μας, παρά το γεγονός ότι 

λογιστικά είναι πλεονασματικός, ταμειακά εμφανίζει αδικαιολόγητα 

ελλείμματα, λόγω της κατάφωρης παραβίασης του ΚΔΜΔΝ. Εν τοις 

πράγμασι, δεν καταλήγουν στον λογαριασμό οι βασικοί πόροι του, δεν 

αποδίδονται στους παραγωγούς τα ποσά τα οποία αντιστοιχούν στο 

αναλογούν ΕΤΜΕΑΡ3, αλλά ούτε καν και στο ΜΜΚμδν. Χρήζει 

συνεπώς διερεύνησης το ποιός εξ υμών παρακρατεί παρανόμως τους 

πόρους που προορίζονται για τις ΑΠΕ ΜΔΝ, με στόχο είτε την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών είτε την ενίσχυση του όποιου επενδυτικού 

προγράμματος είτε προς ικανοποίηση άλλου σκοπού4.  

                                                 

 3 Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, το οποίο καταβάλλεται 

από τους  καταναλωτές. 

 4 Σημειώνεται ότι το Μέσο Μεταβλητό Κόστος (ΜΜΚ) των θερμικών 

μονάδων ή η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), αποτελεί τη βάση της αμοιβής κάθε 

παραγωγού τόσο συμβατικού όσο και ΑΠΕ και αποδίδεται σε όλους τους 

παραγωγούς του ΔΣ ανελλιπώς και εμπροθέσμως σε εβδομαδιαία βάση μέσω του 

ΗΕΠ (Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός) και ενός αυστηρού πλαισίου 

εγγυοδοσίας, ενώ στους συμβατικούς παραγωγούς των ΜΔΝ, επίσης ανελλιπώς και 

εμπροθέσμως, σε μηνιαία βάση.  

Αν δεν υπήρχαν οι ΑΠΕ των ΜΔΝ, ΜΜΚ υψηλότερο από το σημερινό 

(λόγω της ένταξης πιο κοστοβόρων θερμικών μονάδων), θα αποδιδόταν, και πάλι 

ανελλιπώς και εμπροθέσμως, στις θερμικές μονάδες που θα παρήγαγαν την 

ενέργεια που παράγουν σήμερα οι ΑΠΕ. Μάλιστα, επειδή μεγάλο μέρος του εν λόγω 

κόστους αφορά προμήθεια μαζούτ και ντίζελ, θα πληρωνόταν, σύμφωνα με τους 

σχετικούς όρους που διέπουν την προμήθεια ορυκτών καυσίμων, πολύ ενωρίτερα, 

όχι μόνο από τον πραγματικό, αλλά ακόμη και από τον συμβατικό χρόνο πληρωμής 

ΑΠΕ (χρησιμοποιούνται, κυριολεκτικά, δυο μέτρα και δυο σταθμά). 
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 3. Πολλώ δε μάλλον, επισημαίνεται για πολλοστή φορά το γεγονός 

ότι τα μέλη των Σωματείων μας, καλούνται αμελλητί να ανταπεξέλθουν 

στο σύνολο των υποχρεώσεων τους : 

α. καταβολή των δόσεων των ληφθέντων δανείων προς 

πραγματοποίηση των επενδύσεων τους,  

β. καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων τους προς το κράτος, 

(Φ.Π.Α., φόρος εισοδήματος, κλπ.),  

γ. καταβολή των υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία, κλπ. 

καθόν χρόνο ο αντισυμβαλλόμενος τους, (α΄ εξ υμών), περιέρχεται 

-εξ ιδίας υπαιτιότητας και επανειλημμένα- σε καθεστώς υπερημερίας 

εκπλήρωσης των αυτονόητων υποχρεώσεων του.  

Ενδεικτικά, τα μέλη μας βρίσκονται διαρκώς προ του φάσματος 

άσκησης σε βάρος τους ποινικών διώξεων για μη καταβολή των 

φορολογικών τους υποχρεώσεων, με αποκλειστική ευθύνη των καθών. 

4. Η ως άνω δε πραγματικότητα επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί 

άμεσα και οριστικά, υπό το πρίσμα όχι μόνο του ιδιωτικού δικαίου, 

(συμβατική/αδικοπρακτική ευθύνη), αλλά και του ποινικού δικαίου, 

δεδομένου ότι: 

α. από την πλευρά μας δεν αξιώνεται τι περαιτέρω παρά η νόμιμη 

και κυρίως εμπρόθεσμη, (έγκαιρη), καταβολή των προοριζομένων 

χρηματικών ποσών προς πληρωμή των μελών μας-  παραγωγών Φ/Β,  

β. διαχρονικά, η λογιστική αποτύπωση των εισροών του εν λόγω 

ειδικού λογαριασμού, υποδεικνύει ότι υφίστανται προς διάθεση τα 

αιτούμενα ποσά προς πληρωμή των μελών μας-  παραγωγών Φ/Β,  

                                                                                                                                            

Συνεπώς, αν εκτός από τμήμα ή το σύνολο του ΕΤΜΕΑΡ, δεν αποδίδεται 

στον ΕΛΑΠΕ ΜΔΝ και μέρος του ΜΜΚ, τότε, εκτός των άλλων, αποτελεί και 

κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης την οποία υποτίθεται ο 

Διαχειριστής πρέπει όχι μόνο να τηρεί αλλά και να προστατεύει. 
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γ. το γράμμα όσο και το πνεύμα των οικείων νομοθετικών 

διατάξεων καταδεικνύει ότι ο α΄ εξ υμών θα έπρεπε να ενεργεί ως 

θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, διασφαλίζοντας 

τα συμφέροντα των μελών μας, (ήτοι εν προκειμένω της οικονομικής μας 

επιβίωσης), και όχι την οικονομική πολιτική της β΄ εξ υμών, έναντι της 

οποίας, άλλωστε, και σε κάθε περίπτωση απαιτείται άνευ ετέρου η 

ανεξαρτησία σας.   

δ. (παρότι γνωστό και αυτονόητο η καταγραφή της παρακάτω 

επισήμανσης αναγκαία :) η παραγωγή ενέργειας συνιστά μορφή 

αγαθού/προϊόντος το οποίο πωλείται χωρίς, όμως, να καταβάλλεται 

έγκαιρα το αντίτιμο. Μάλιστα, η εν γένει τακτική της καθυστέρησης 

στην καταβολή του αντιτίμου τείνει να λάβει θεσμικό χαρακτήρα. Η 

αδυναμία, όμως, του αγοραστή να ανταπεξέρχεται, σχεδόν παγίως, στις 

υποχρεώσεις του δεν μπορεί να μετακυλίει βάρη και υποχρεώσεις, 

συμβατικά μη προβλεφθείσες, σε βάρος του πωλητή, (ο οποίος, μετά 

ταύτα, περιέρχεται σε διαρκή κατάσταση οικονομικής ομηρίας, με 

προφανή και επικρεμάμενο τον κίνδυνο ποινικών διώξεων). Τόσο απλά.   

ε. ισχυρισμοί του α΄ εξ υμών ότι δεν εισπράττει έγκαιρα τα 

αναγκαία ποσά εκ της β΄ εξ υμών, δεν είναι βάσιμοι. Αντιστρέφεται το 

ερώτημα : τι ακριβώς και πότε έπραξε ο α΄ εξ υμών για την έγκαιρη 

εισροή στο ταμείο των οφειλομένων από τη β΄; (ειδικά ενόψει της πάγιας 

συμπεριφοράς καθυστέρησης της). Αναφορικά δε με τη β΄ εξ υμών 

επισημαίνεται ότι ισχυρισμός περί μη είσπραξης υπό των καταναλωτών 

μέρους του ΕΤΜΕΑΡ καταρρίπτεται τόσο εκ της επίσημης λογιστικής 

απεικόνισης όσο και εκ του γεγονότος ότι ο ειδικός λογαριασμός είναι, 

κατά βάση, πλεονασματικός και δεν απαιτείται παρά η είσπραξη ενός 

μικρού ποσοστού του, (0% για τα έτη 2012, 2013, 2014, 27% για το 

2015, 54% για το 2016 και 34% για το 2017), προκειμένου να υπάρχει 

ουδεμία ημέρα καθυστέρησης. Ως εκ τούτου σκέψεις περί τοκοφορίας 
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των οφειλομένων, (και εξ αυτής της αιτίας η διαρκής καθυστέρηση), 

ηχούν ανεδαφικές; Αρκεί η προσφυγή στο fictio juris του μετρίως, μέσου 

συνετού ανθρώπου για την ανάδειξη του προφανούς.   

 

V. Αίτημα. 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ 

(για πολλοστή φορά) 
 

για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των πληρωμών των 

παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, μεταξύ των οποίων και μέλη μας, (στα 

όρια του εμπαιγμού μας), με αποτέλεσμα την διακινδύνευση της 

οικονομικής βιωσιμότητας τους,  

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 

(για τελευταία φορά) 

 ότι η, κατ΄ επανάληψη, αδικαιολόγητη άρνησή σας να 

εκπληρώσετε τις αναληφθείσες συμβατικές υποχρεώσεις σας, σύμφωνα 

με τον νόμο, έχει ως αποτέλεσμα τη διατάραξη, (αν όχι ανατροπή), του 

οικονομικού σχεδιασμού μας, την επέλευση καταγραφή –

συγκεκριμένων- απωλειών, οι οποίες αφενός μεν επιτείνουν την αστική 

ευθύνη σας έναντι ημών προς αποζημίωση, (τόσο ενδοσυμβατικά όσο και 

αδικοπρακτικά), αφετέρου δε θέτουν ζήτημα διερεύνησης τυχόν ποινικών 

ευθυνών σας, ως εκ του νομοθετικά προβλεπόμενου ρόλου σας κατά τη 

διαχείριση των Ειδικών Λογαριασμών τόσο του άρθρου 23 του 

ν.4414/2016 όσο και του άρθρου 178 του ΚΔΜΔΝ, και  

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ 

- εντός δεκαπέντε -15- εργασίμων ημερών από της λήψεως της 

παρούσας να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να 

αποκαταστήσετε οριστικά την κανονικότητα των πληρωμών των 
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παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, μεταξύ των οποίων και μέλη μας, 

καταβάλλοντας κάθε επιπλέον οφειλή, (πχ. τόκους), η οποία προκύπτει 

εκ της υπαίτιας συμπεριφοράς σας.  Αν δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε 

στον θεσμικό ρόλο σας είτε παραιτηθείτε είτε καταγράψτε τις 

παθογένειες της όλης διαδικασίας, (οι οποίες δήθεν σας εμποδίζουν στην 

τήρηση των συμβατικών σας υποχρεώσεων), ενημερώνοντας σχετικά τις 

αρμόδιες Αρχές αλλά και τους υπογράφοντες. Δυοίν θάτερον. Τρίτη 

εκδοχή δεν υφίσταται.  Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση, μετά ταύτα, στην 

υλοποίηση των συμβάσεων θα υποδηλώνει ευθέως σκοπιμότητα, η οποία 

θα αναζητηθεί δια της δικαστικής οδού.   

και τέλος,  ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 

ότι  επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματος μας, (για 

ΑΜΕΣΗ προσφυγή σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο, Αστικό, Διοικητικό και 

Ποινικό, και σε κάθε αρμόδια Αρχή Ελληνική και Ευρωπαϊκή), και ότι η 

παρούσα εξώδικη  πρόσκληση αποτελεί την τελευταία ειδοποίηση και 

όχληση.  

Αρμόδιος  Δικαστικός  Επιμελητής  να επιδώσει νόμιμα την 

παρούσα προς: 

 1. Τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, με έδρα επί της οδού Περραιβού 20 & 

Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη.  

 2. Τη ΔΕΗ ΑΕ, με έδρα επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 

Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη, για να  λάβουν  γνώση και για τις 

νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας  συγχρόνως  όλη  την παρούσα στην 

έκθεση επίδοσης αυτού. 

                                                 ΑΘΗΝΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  2018           

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

 

 

 


