
 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια και κ. Υφυπουργό στον 

Πρωθυπουργό, Αρμόδιο για Θέματα Κρατικής Αρωγής και 

Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές 

Θέμα: Ψήφισμα της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας 

 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά ψήφισμα της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας 

Το ψήφισμα ζητάει την άμεση παρέμβασή του στο ΔΕΔΔΗΕ,  για την σημαντική 

καθυστέρηση στη σύνδεση του δεύτερου έργου μας, ισχύος  1 mw,  στη θέση 

Σαραφαλή Μάνδρα,  ώστε να γίνει  άμεσα η  έκδοση των όρων σύνδεσής του στο 

δίκτυο. 

 

Επισυνάπτεται το ψήφισμα. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 5/12/2022                                            

                                            Ο καταθέτων Βουλευτής   

 

  

                                                Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 

 

 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

661

Ημερομ. Κατάθεσης:

7/12/2022



 

ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Ελευθερίου Βενιζέλου 183 Αρκαλοχώρι 

 

ΘΕΜΑ:  «Ψήφισμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών».  

Η τακτική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα,  

στη συνεδρίασή της στις 27.11.2022 καταγγέλλει και καταδικάζει κάθε προσπάθεια 

μείωσης της σημασίας, του ρόλου και της κοινωνικής παρέμβασης των ΕΝ. ΚΟΙΝ 

ευρείας βάσεις με συμμετοχή  Ν.Π.Δ.Δ. και  Ο.Τ.Α,  από όπου και αν προέρχεται.  

Ιδιαιτέρως καταδικάζει την τακτική του ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία κωλυσιεργεί στην 

έκδοση όρων σύνδεσης έργων των Ενεργειακών Κοινοτήτων, παρά τα προβλεπόμενα 

από τους νόμους και από τις εξαγγελίες και δεσμεύσεις του ιδίου του οργανισμού. 

Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι να υπάρχει ανασφάλεια, αδυναμία 

προγραμματισμού  των έργων των Κοινοτήτων και αδικία σε βάρος τους,   που οδηγεί 

στον κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών στο θεσμό και τελικά στην απογοήτευση 

και στην καχυποψία, όχι μόνον προς τις ΕΝ ΚΟΙΝ, αλλά και προς τις ίδιες τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  με τις οποίες ταυτίζεται ουσιαστικά, ο πλησιέστερος 

προς την κοινωνία θεσμός της  ενεργειακής μετάβασης, με δικαιοσύνη, με κοινωνική 

συμμετοχή και ενεργειακή δημοκρατία. 

Καλεί το Υπουργείο Ενέργειας που εποπτεύει τον  παραπάνω οργανισμό, να επιβάλει 

την εφαρμογή του νόμου, ώστε να μην ταλαιπωρούνται εκατοντάδες μέλη μας, που 

στην πλειονότητά τους ζουν στην σεισμόπληκτη περιοχή του Νομού Ηρακλείου, 

καθώς μάλιστα, από την Κυβέρνηση έχει εξαγγελθεί η προτεραιότητα των αιτημάτων 

της σεισμόπληκτης περιοχής στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Καλεί τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Χρήστο Τριαντόπουλο  Αρμόδιο για 

Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, αλλά και 

τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, να επιβεβαιώσουν εμπράκτως 

τα λόγια τους για στήριξη της σεισμόπληκτης περιοχής, απαλείφοντας τα 

διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που τίθενται κατά της μοναδικής 

αναπτυξιακής προσπάθειας που εξελίσσεται σήμερα στον τόπο μας, καθώς η 

Μινώα Ενεργειακή αποτελεί ελπίδα και σύμβολο για την κοινωνία  μας, ενώ δεν έχει 

πάρει καμία επιδότηση ή χρηματοδότηση για τα έργα της.  

Το να τίθενται όμως  και εμπόδια διοικητικά από το ίδιο το Κράτος και να μην 

παραχωρείται προτεραιότητα, με έωλες προφάσεις, υπερβαίνει κάθε αρνητική 

προσδοκία των κατοίκων της πολύπαθης περιοχής μας.  

Καλεί τον Υπουργό Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, αλλά και τον ίδιο τον 

Πρωθυπουργό της Χώρας, εκτός από την εντολή για άμεση σύνδεση του ήδη έτοιμου 



δεύτερου έργου μας,  να μεριμνήσουν για την απρόσκοπτη αδειοδότηση επιπλέον 

έργων ενεργειακού συμψηφισμού της Μινώα Ενεργειακή, συνολικής ισχύος 8 mw, για 

την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων της 

ευρύτερης  περιοχής που, εκτός των συνεπειών του σεισμού,  συνθλίβονται και από το 

υψηλό ενεργειακό κόστος. 

 Ας μιμηθεί  επιτέλους και το Ελληνικό Κράτος, την αρμόδια ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ,  η οποία βράβευσε την Μινώα 

Ενεργειακή για το 1ο   έργο εικονικού συμψηφισμού που κατασκεύασε, με το πρώτο 

βραβείο, στο πλαίσιο του προγράμματος  «τοπικές δράσεις για την ενέργεια». Ας 

επιβραβεύσει  και η Χώρα μας τις ίδιες πρακτικές δημιουργίας έργων, όπως στο 

βραβευθέν έργο, δίνοντας ηλεκτρικό χώρο και προτεραιότητα  στα επόμενα έργα μας 

που γίνονται με τον ίδιο τρόπο, όπως άλλωστε μας προέτρεψαν οι αρμόδιοι της 

ανωτέρω Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια. 

Απαιτούμε από το ΥΠ.ΕΝ και τον υπουργό κ. Κώστα Σκρέκα:    την άμεση παρέμβασή 

του στο ΔΕΔΔΗΕ,  για την σημαντική καθυστέρηση στη σύνδεση του δεύτερου έργου 

μας, ισχύος  1 mw,  στη θέση Σαραφαλή Μάνδρα,  ώστε να γίνει  άμεσα η  έκδοση των 

όρων σύνδεσής του στο δίκτυο. 

Τέλος εξουσιοδοτεί το Δ Σ και τον Πρόεδρο, ώστε να ασκήσουν άμεσα κάθε θεμιτό 

και νόμιμο μέσο για την ικανοποίηση των ανωτέρω δίκαιων αιτημάτων, 

συμπεριλαμβανομένης και της προσφυγής στα εθνικά και ευρωπαϊκά Δικαστήρια.  

Το παρόν  ψήφισμα υπογράφουν όλα τα μέλη που μετείχαν στην συνέλευση, καθώς 

η απόφαση ήταν ομόφωνη. 

 




