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Αζήλα, 25 Απξηιίνπ 2014 

 

Θέκα: «New Deal»: πλνπηηθή παξνπζίαζε ελδεδεηγκέλσλ λνκηθώλ ελεξγεηώλ – 

πξνζθνξά λνκηθώλ εξγαζηώλ 

 

Αμηφηηκεο Κπξίεο, αμηφηηκνη Κχξηνη, 

Μέιε ΠΗΔΦ Υαλίσλ – Ρεζύκλνπ – Αλαηνιηθήο Κξήηεο, ΠΑ.Τ.Φ 

ε ζπλέρεηα ηεο απφ 07.04.2014 ελεκεξσηηθήο καο επηζηνιήο θαη ηεο απφ 17.04.2014 

ζπλάληεζεο – ελεκέξσζεο ησλ κειψλ ζαο ζηελ Κξήηε, θαζψο θαη θαηφπηλ ηνπ 

εχινγνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πνπ δερζήθακε εθ κέξνπο ζαο, επαλεξρφκαζηε δηα ηεο 

παξνχζαο κε ηελ θαηά ην δπλαηφ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ επφκελσλ αλαγθαίσλ 

λνκηθψλ ελεξγεηψλ ζην λνκηθφ κέησπν θαηά ησλ επαρζψλ δηαηάμεσλ ηνπ NEW 

DEAL, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο θαζηζηνχκε γλσζηέο θαη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο 

ηηκνινγηαθήο καο πνιηηηθήο, πέξαλ ηεο ελέξγεηαο ηνπ εμσδίθνπ επηθχιαμεο, γηα ηελ 

νπνία έρεηε ήδε νη πεξηζζφηεξνη ελεκεξσζεί: 

Α. Δλέξγεηεο ελώπηνλ ησλ εζληθώλ δηθαζηεξίσλ 

Α.1 χληαμε θαη επίδνζε πξνο ηνλ αξκφδην δηαρεηξηζηή, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Δμώδηθεο 

Γηακαξηπξίαο - Γήισζεο  - Πξόζθιεζεο κε επηθύιαμε λνκίκσλ 

δηθαησκάησλ (θνηλνπνηεζείζαο παξάιιεια πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, 

Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ζηελ ΡΑΕ) θαηά α) ηεο επηβαιιφκελεο 

αλαδξνκηθήο έθπησζεο πξνο ηε ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δηα ηεο έθδνζεο πηζησηηθνχ 

ηηκνινγίνπ θαη β) ηεο κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο ηεο ηηκήο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ζσξεπκέλσο ζε έλα εμψδηθν), κε ηελ επίθιεζε ηεο 

θαηάιιειεο λνκηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο, ζηελ νπνία Εμψδηθε Δήισζε ζα δειψλεηαη 

θαη ε επηθχιαμε γηα φια ηηο ππφινηπεο λνκηθέο πιεκκέιεηεο ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο 

εθάζηνπ παξαγσγνχ (θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ, ηφθνη ππεξεκεξίαο, έθηαθηε 

εηζθνξά θιπ) κε ηε ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..  
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Η ακνηβή ηεο δηθεγνξηθήο καο εηαηξείαο καο γηα ηελ αλσηέξσ ελέξγεηα αλέξρεηαη ζε 

50 επξώ πιένλ ΦΠΑ αλά θπζηθφ/λνκηθφ πξφζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμφδσλ επίδνζεο.  

Α.2 χληαμε, θαηάζεζε, επίδνζε θαη ζπδήηεζε αγσγήο κε ηελ νπνία ζα 

ακθηζβεηεζεί θεληξηθά ε λνκηκφηεηα ηφζν ηεο έθπησζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ 

φζν θαη ησλ εθδνζεζνκέλσλ ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ κε ηηο λέεο πεξηθεθνκκέλεο 

ηηκέο (ζψξεπζε αγσγηθψλ αηηεκάησλ). Πξν ηεο θαηάζεζεο ησλ αλσηέξσ αγσγψλ ζα 

θαηαηεζνχλ αηηήζεηο πξνηίκεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ 

ζπληνκφηεξεο δηθάζηκνη.  

Η ακνηβή ηεο δηθεγνξηθήο καο εηαηξείαο καο γηα ηελ αλσηέξσ ελέξγεηα αλέξρεηαη ζε 

350 επξώ πιένλ ΦΠΑ αλά θπζηθφ/λνκηθφ πξφζσπν πιένλ εμφδσλ έθδνζεο 

γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο θαη δηθαζηηθνχ ελζήκνπ. Σα ελ ιφγσ έμνδα (έθδνζε 

γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο θαη δηθαζηηθφ έλζεκν) ζα κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ κε 

αθξίβεηα αθνχ απνζαθεληζζνχλ ηα θαηά πεξίπησζε αηηνχκελα πνζά.  

Α.3 Επηζεκαίλεηαη φηη κατά περίπτωση θαη ζε ζπκθσλία κε ηα πνξίζκαηα 

πξνεγνχκελεο κειέηεο ηνπ θαθέινπ εθάζηνπ παξαγσγνχ, ελδέρεηαη λα ζπληζηάηαη 

επηπξνζζέησο ε άζθεζε θαη ζπδήηεζε ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ηεο αίηεζεο ιήςεο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη αηηήκαηνο πξνζσξηλήο δηαηαγήο (πξνζσξηλή δηθαζηηθή 

πξνζηαζία) ζην πιαίζην ηεο σο άλσ αγσγήο. 

Η ακνηβή γηα ηελ αλσηέξσ λνκηθή ελέξγεηα αλέξρεηαη ζε 250 επξώ πιένλ ΦΠΑ θαη 

πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηηθψλ εμφδσλ αλά θπζηθφ / λνκηθφ πξφζσπν. 

Α.4 Ελφςεη ηεο ζπγθεθξηκελνπνίεζεο φισλ ησλ πεξηγξαθφκελσλ λνκηθψλ ελεξγεηψλ, 

θξίζηκε είλαη ε ελδειερήο αμηνιόγεζε ησλ ηπρόλ πθηζηακέλσλ ζπκβάζεσλ 

δαλεηζκνύ εθάζηνπ παξαγσγνύ κε ηξαπεδηθά ηδξύκαηα θαζώο θαη ησλ 

ππνγξαθεηζώλ εμαζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ (ζύκβαζε ζύζηαζεο ελερύξνπ επί 

απαίηεζεο θαη ζύκβαζε εθρώξεζεο.  

Έλαληη ησλ ηξαπεδψλ πξνθξίλεηαη θαηαξράο ε ζεζκηθή, εθ κέξνπο ησλ ζπιιφγσλ 

ζαο, δηαηχπσζε ησλ ζέζεσλ θαη αηηεκάησλ ζαο ζην πιαίζην ηνπ δηθαζηηθνχ αγψλα 
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πνπ πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη. Η δηθεγνξηθή καο εηαηξεία καο πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη 

ζεζκηθά ην ζηάδην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηηο εκπιεθφκελεο Σξάπεδεο εθ κέξνπο ηνπ 

ζπιιφγνπ ζαο άλεπ ακνηβήο, πιελ ησλ ηπρφλ αλαγθαίσλ εμφδσλ π.ρ. γηα επηζθέςεηο 

ζπλεξγαηψλ καο ζηηο θαηά ηφπνπο δηεπζχλζεηο ησλ Σξαπεδψλ, κε ζθνπφ ηελ άζθεζε 

πίεζεο κε ηηο απαηηνχκελεο ζεζκηθά λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε θεληξηθήο 

ιχζεο κε απφθαζε ηνπ Δ.. ησλ Σξαπεδψλ. 

Η ακνηβή ηεο εηαηξείαο καο γηα ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε εμαηνκηθεπκέλε 

δηαπξαγκάηεπζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνζηνιήο εμψδηθεο δήισζεο – 

δηακαξηπξίαο θαη πξφζθιεζεο, εθφζνλ ρξεηαζηεί) θαη επαλαδηακφξθσζε ησλ 

δαλεηαθψλ/εμαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ θάζε παξαγσγνχ αλέξρεηαη ζε 100 επξώ 

πιένλ ΦΠΑ αλά θπζηθφ/λνκηθφ πξφζσπν. 

Α.5 Επίζεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ νξηαθνχ ραξαθηήξα ησλ λνκηθψλ ζέζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ σο πξνο ην δήηεκα ηεο ππαγσγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαθνξψλ 

ζηε δηθαηνδνζία ησλ πνιηηηθψλ ή ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ πξνηείλεηαη κε ζθνπφ 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξέζηεξεο λνκηθήο πξνζηαζίαο ε παξάιιειε πξνζθπγή ζηα 

δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαηά ηνπ Εηδηθνχ Ελεκεξσηηθνχ 

εκεηψκαηνο/Εθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο πνπ έρεη απνζηείιεη ν ΔΕΔΔΗΕ πξνο 

έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ (α). 

Επηζεκαίλεηαη φηη, κατά περίπτωση θαη ζε ζπκθσλία κε ηα πνξίζκαηα πξνεγνχκελεο 

κειέηεο ηνπ θαθέινπ εθάζηνπ παξαγσγνχ, ε ελ ιφγσ πξνζθπγή δχλαηαη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε παξνρήο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο. 

Αληίζηνηρα έλδηθα βνεζήκαηα ζα αζθεζνχλ θαη θαηά ηνπ ελεκεξσηηθνχ πνπ ζα 

απνζηείιεη ν ΔΕΔΔΗΕ κε ηηο λέεο κεησκέλεο ηηκέο (β). 

Η ακνηβή ηεο εηαηξείαο καο γηα εθάζηε ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ (α θαη β) αλέξρεηαη 

ζε 350 επξώ πιένλ ΦΠΑ αλά θπζηθφ / λνκηθφ πξφζσπν πιένλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δηαδηθαζηηθψλ εμφδσλ θαη παξαβφισλ ππέξ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ. Αληίζηνηρε 

ρξέσζε ζα ππάξμεη ζην πιαίζην ηεο ελδερφκελεο αίηεζεο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο. 
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ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ  

1. Οη αλσηέξσ εηδηθέο πξνηεηλόκελεο ακνηβέο αθνξνύλ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ζηα 

κέιε ησλ ΠΗΔΦ ΥΑΝΙΩΝ – ΡΔΘΤΜΝΟΤ – ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ – 

ΠΑ.Τ.Φ θαη ππό ηελ απαξέγθιηηε πξνϋπόζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ 50 

κειώλ ζπλνιηθά ζε απηέο. 

2. Δάλ γίλεη δεθηή από ην δηθαζηήξην ε νκνδηθία (πεξηζζόηεξνη ελάγνληεο ζην 

ίδην δηθόγξαθν πνπ παξνπζηάδνπλ νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά, π.ρ. εηαηξείεο κε ή 

ρσξίο ηξαπεδηθό δαλεηζκό, κε ή ρσξίο ιήςε επηδόηεζεο από ηνλ αλαπηπμηαθό 

λόκν θιπ) πνπ ζα ζρεδηάζνπκε γηα ιόγνπο κείσζεο ησλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ, ηα 

αλσηέξσ αλαθεξόκελα δηαδηθαζηηθά έμνδα αλά λνκηθή ελέξγεηα επηκεξίδνληαη 

ζην ζύλνιν ησλ ελαγόλησλ/αηηνύλησλ θαη δελ απνηεινύλ πξόζζεηε ζεκαληηθή 

επηβάξπλζε γηα ηνπο εληνιείο. Όκσο, πξέπεη λα θαηαζηεί απνιύησο ζαθέο όηη ζε 

πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο νκνδηθίαο θαη δηαηάμεσο ρσξηζκνύ δηθνγξάθσλ 

από ην αξκόδην δηθαζηήξην, ηόηε θάζε παξαγσγόο επηβαξύλεηαη επηπιένλ κε ηα 

έμνδα έθδνζεο μερσξηζηνύ Γξακκάηηνπ Πξνείζπξαμεο θαη παξαβόισλ, ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ γηα θάζε λέν μερσξηζηό δηθόγξαθν. 

3. Καηόπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο έθαζην εληνιέα - παξαγσγό θαη αθνύ έρεη 

πνζνηηθνπνηεζεί ην αίηεκα θάζε δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο δύλαηαη λα πξνβιεθζεί 

πνζνζηό επηηπρίαο 5% επί ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο. 

 

Β. Δλέξγεηεο ελώπηνλ ησλ ελσζηαθώλ νξγάλσλ 

Η Δηθεγνξηθή καο Εηαηξεία πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη ηε ζχληαμε, ππνβνιή θαη 

ππνζηήξημε Καηαγγειίαο ελψπηνλ ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, αλαδεηθλχνληαο ηηο 

αζπκβαηφηεηεο ηνπ “New Deal” κε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, 

θαζφηη ζεσξεί ηελ ελ ιφγσ λνκηθή ελέξγεηα αλαγθαίν άμνλα απνηειεζκαηηθήο 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. ε πεξίπησζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα κηα ζνβαξή, 

ηεθκεξησκέλε δηεπηζηεκνληθή εξγαζία πνπ ζα ζπγθξνηήζεη ηελ πξναλαθεξζείζα 

λνκηθή ελέξγεηα, είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ ππνβνιή αλαιπηηθήο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο. 
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Γ. Απαηηνύκελα έγγξαθα ζπγθξόηεζεο αηνκηθνύ θαθέινπ αλά θ/β ζηαζκό 

 

Γηα ηε ζπγθξφηεζε αηνκηθνύ θαθέινπ αλά θ/β ζηαζκό είλαη αλαγθαία ε απνζηνιή 

ησλ εμήο εγγξάθσλ, ηα νπνία κπνξείηε λα απνζηέιιεηε είηε ειεθηξνληθά 

(info@metaxaslaw.gr), είηε κε fax (210-3390749), είηε πξνηηκόηεξα όισλ ησλ 

άιισλ ηξόπσλ απνζηνιήο ιόγσ ηνπ όγθνπ ησλ εγγξάθσλ ηαρπδξνκηθά 

(Αζθιεπηνύ 154, 114 71, Αζήλα): 

 

1. ηνηρεία εηαηξείαο (Καηαζηαηηθφ εηαηξείαο κε ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο)/ αηνκηθήο 

επηρείξεζεο (Δειηίν Σαπηφηεηαο). 

2. χκβαζε Πψιεζεο Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο  

3. Σηκνιφγηα εμνθιεκέλα κε θαζπζηέξεζε θαη αλεμφθιεηα κέρξη ζήκεξα θαη 

αληίζηνηρα ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα. 

4. Πίλαθαο κε εκεξνκελίεο εμφθιεζεο ηηκνινγίσλ (φζσλ έρνπλ εμνθιεζεί) 

5. Απφδεημε παξάδνζεο/παξαιαβήο ηηκνινγίσλ απφ ΛΑΓΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Ελαιιαθηηθά, πίλαθαο κε εκεξνκελίεο παξάδνζεο εθάζηνπ ηηκνινγίνπ (εθφζνλ νη 

εκ/ληεο δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηηκνιφγηα). 

6. Πηζησηηθφ («εθπησηηθφ») ζεκείσκα 2013 

7. Δαλεηαθέο πκβάζεηο θαη πκβάζεηο χζηαζεο Ελερχξνπ επί 

Απαηηήζεσλ/Εθρψξεζεο 

8. Σειεπηαίνο Ιζνινγηζκφο εηαηξείαο  

9. Έλαξμε Επηηεδεχκαηνο 

10. Εθθαζαξηζηηθφ εκείσκα νηθνλ. Έηνπο 2013 (γηα θπζηθά πξφζσπα) 

11. Έλαξμε επηηεδεχκαηνο 

12. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ππνρξεψζεσλ αλά θ/β ζηαζκφ 
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.******** 

Εμαθνινπζνχκε σο δηθεγνξηθή εηαηξεία λα πηζηεχνπκε φηη ν λνκηθφο αγψλαο πνπ 

επίθεηηαη απαηηεί ηε κέγηζηε ζνβαξφηεηα, πξνζνρή θαη λνκηθή επηκέιεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί κε φξνπο επηζηεκνληθήο θαη δενληνινγηθήο ζνβαξφηεηαο, 

ελψ είλαη ζαθέο φηη ε βέιηηζηε πξνζηαζία ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

παξαγσγψλ πξνυπνζέηεη ηνλ θαηά ην δπλαηφλ εμαηνκηθεπκέλν ρεηξηζκφ ηεο 

πεξίπησζε εθάζηνπ παξαγσγνχ.  

Ελφςεη απηψλ ησλ αλαγθψλ, ζέηνπκε ππφςε ζαο ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο 

παξακέηξνπο ηεο εθ κέξνπο καο παξνρήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο καο δεηήζαηε, 

θαη είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε. 

 

Με εθηίκεζε, 

 

ΜΔΣΑΞΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ 

ΓΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ • Α/Μ ΓΑ: 80437 

ΑΚΛΗΠΙΟΤ 154 • ΣΚ 114 71 ΑΘΗΝΑ 

ΣΗΛ.: 210 3390748 • FAX: 210 3390749 

 

 


