
 

1 
 

Ασκληπιού 154, 114 71 Αθήνα - Τηλ.: 210-33 90 748,Fax: 210-33 90 749, e-mail: 

info@metaxaslaw.gr 
www.metaxaslaw.gr 

 

 

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2014 

 

Πξνο: Μέιε Σπιιόγνπ Παξαγσγώλ Αλαηνιηθήο Κξήηεο 

 

Θέκα: «New Deal»: Αίηεκά ζαο γηα θαηαγξαθή ελδεδεηγκέλσλ λνκηθώλ 

ελεξγεηώλ 

 

Αμηφηηκεο Κπξίεο, αμηφηηκνη Κχξηνη, 

Η εθαξκνγή ησλ λέσλ δηαηάμεσλ γηα ηηο ΑΠΔ, πνπ εηζήρζεζαλ κε ηνλ ιίαλ 

πξνζθάησο ςεθηζζέληα Ν. 4254/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη Αλάπηπμεο ηεο 

Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζην Πιαίζην Δθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», δεκνζηεπζέληα ζην ΦΔΚ Α 85/7.4.2014, επηθέξεη πξνθαλείο δπζκελείο 

επηπηώζεηο ζηνπο παξαγσγνύο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από θσηνβνιηατθνύο 

ζηαζκνύο, θαζψο θαηαζηξαηεγνχληαη νπζηαζηηθά νη ηζρχνπζεο πκβάζεηο Πψιεζεο 

Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε ηνπο αξκφδηνπο δηαρεηξηζηέο ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ./ΛΑΓΗΔ Α.Δ. 

θαη κάιηζηα νη πιένλ νπζηψδεηο φξνη απηψλ, φπσο είλαη απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηηκνιφγεζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δίλαη ζαθέο, φηη φζνη 

απνθάζηζαλ λα πξνβνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε θαη λα ζπλάςνπλ ηηο ελ ιφγσ 

ζπκβάζεηο ζηήξημαλ ηελ απφθαζή ηνπο απηή θαηά κείδνλα ιφγν ζηελ εγγπεκέλε, 

φπσο πίζηεπαλ, ηηκή πψιεζεο, ε νπνία ηψξα δηα ηεο εθαξκνγήο ησλ επίκαρσλ 

δηαηάμεσλ αιιάδεη επί ηα ρείξσ κνλνκεξψο, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ, ελψ ηαπηφρξνλα αλαηξέπνληαη θαη κάιηζηα αλαδξνκηθά νη φξνη 

πψιεζεο ηεο ήδε παξαρζείζαο ελέξγεηαο ηνπ έηνπο 2013, θαζψο ζπγθξνηείηαη 

ππνρξέσζε ησλ παξαγσγψλ λα παξάζρνπλ πξνο ηνπο αξκφδηνπο δηαρεηξηζηέο ζρεηηθή 

«έθπησζε» δηα ηεο εθδφζεσο πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ.  

 

Απφ λνκηθή άπνςε, νη επίκαρεο δηαηάμεηο πνπ επηθέξνπλ ηηο σο άλσ κνλνκεξείο 

κεηαβνιέο αλαηξέπνπλ ην δηθαηνπξαθηηθφ ζεκέιην ησλ ηζρπνπζψλ πκβάζεσλ 

Πψιεζεο θαη πξνζθξνχνπλ θαηαξρήλ ζε ζεηξά δηαηάμεσλ ηφζν ηνπ πληάγκαηνο ηεο 
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Διιάδαο, φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, αιιά 

θαη ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, γεγνλφο άιισζηε πνπ έρεη ήδε ζθηαγξαθεζεί ζηε ζρεηηθή 

Έθζεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Τπεξεζίαο ηεο Βνπιήο, παξάιιεια δε ηα κέηξα πνπ 

εηζάγνληαη ζίγνπλ αλακθηβφισο ηελ ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο πξνο 

ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ηεο ζέζπηζεο απηψλ. 

Δλφςεη ηεο αλσηέξσ πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ςεθηζζεηζψλ δηαηάμεσλ θαη 

έρνληαο πιήξε επίγλσζε, αθελφο, ησλ ζεκαληηθψλ λνκηθψλ δπζρεξεηψλ πνπ 

παξνπζηάδεη ε ζνβαξή πξνζέγγηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ αλαθπνκέλσλ λνκηθψλ 

δεηεκάησλ, αθεηέξνπ, ηεο νπζηαζηηθήο αλαγθαηφηεηαο θαη βνχιεζεο ησλ 

Παξαγσγψλ – κειψλ ηνπ Σπιιόγνπ Παξαγσγώλ Αλαηνιηθήο Κξήηεο λα 

πξναζπίζνπλ κε λνκηθά κέζα ηηο επελδχζεηο ηνπο, ε Γηθεγνξηθή Δηαηξεία «Μεηαμάο 

& Σπλεξγάηεο» αλαηαπνθξηλφκελε ζην ζρεηηθφ ζαο αίηεκα ζπλέηαμε ηελ παξνχζα 

επηζηνιή πξνθαηαξθηηθήο θαηαγξαθήο ησλ λνκηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζεσξεί σο 

ελδεδεηγκέλεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ελλφκνπ πξνζηαζίαο ησλ παξαγσγψλ ελφςεη 

ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ “NEW DEAL”. 

 

Ι. Ννκηθέο ελέξγεηεο ζε Δζληθό Δπίπεδν 

 

Α. Αναδρομική έκπηωζη προς ΛΑΓΗΕ 

Α.1 Άκεζε ζχληαμε θαη επίδνζε εμώδηθεο δηακαξηπξίαο – πξόζθιεζεο – δήισζεο 

θαη επηθύιαμεο λνκίκσλ δηθαησκάησλ πξνο ηνλ αληηζπκβαιιόκελν ησλ 

παξαγσγώλ (ΓΔΓΓΗΔ/ΛΑΓΗΔ), θνηλνπνηνχκελε α) ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη β) ζηε ΡΑΔ, σο πξνο ηε λνκηκόηεηα ηεο 

έθδνζεο ηνπ πηζησηηθνύ ηηκνινγίνπ, ην νπνίν εμαλαγθάδνληαη νπζηαζηηθά 

εθβηαζηηθά λα εθδψζνπλ νη παξαγσγνί. ην εμψδηθν απηφ ζα δειψλεηαη κε ηνλ 

λνκηθά πξνζήθνληα, αζθαιή θαη θπξίσο ζηνρεπκέλν θαη ζπληνληζκέλν ζε ζρέζε κε 

ηηο έηεξεο ελδεηθλπφκελεο λνκηθέο ελέξγεηεο ηξφπν, ζπλνιηθά ε άξλεζε ησλ 

παξαγσγψλ λα απνδερζνχλ ηε κνλνκεξή ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο θαη γηα 

ην κέιινλ (βιέπε θαη Β.1). Γηα ηελ πιεξέζηεξε πξνζηαζία ησλ παξαγσγψλ νξζφ 

είλαη ην εθδνζεζφκελν ηηκνιφγην λα απνζηαιεί ζηνλ αξκφδην δηαρεηξηζηή 
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ΓΔΓΓΗΔ/ΛΑΓΗΔ κε λέν εμψδηθν, ζην νπνίν ζα επαλαιακβάλεηαη ξεηψο ε σο άλσ 

επηθχιαμε. 

Α.2 χληαμε, θαηάζεζε θαη επίδνζε αγσγήο κε αληηθείκελν ηα αλεμφθιεηα κέρξη 

ζήκεξα (πξν ηεο εθδφζεσο ηνπ πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ) απφ ηνλ ΓΔΓΓΗΔ/ΛΑΓΗΔ 

ηηκνιφγηα. εκαληηθφ είλαη θαη εδψ, ε λνκηθή επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

αγσγή λα είλαη ζχζηνηρε πξνο ηελ επξχηεξε λνκηθή ζηξαηεγηθή ηνπ παξαγσγνχ, 

θαζφηη ην ίδην έλδηθν βνήζεκα κε απνθιίλνπζα λνκηθή θαη επηρεηξεκαηνινγηθή βάζε, 

κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε αληίζεηα ησλ επηδησθνκέλσλ απνηειέζκαηα. Δλφςεη ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ ηηκνινγίσλ απηψλ δελ ζα πιεξσζεί ζηνπο 

παξαγσγνχο, αιιά ζα δεηεζεί θαη' έλζηαζε λα ζπκςεθηζηεί κε ηελ ππνρξεσηηθή 

έθπησζε πξνο ηνλ ΓΔΓΓΗΔ/ΛΑΓΗΔ, ε εθδίθαζε ηεο αγσγήο ζα αθνξά νπζηαζηηθά 

ηε δηεθδίθεζε ηνπ πνζνχ ηεο έθπησζεο, γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο νπνίαο θάζε 

παξαγσγφο ζα έρεη ήδε επηθπιαρζεί. Καηά πεξίπησζε ζα εμεηαζζεί αλ, αληί ηεο 

αγσγήο, ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα αίηεζε έθδνζεο δηαηαγήο πιεξσκήο. Η 

εμεηδίθεπζε, πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή, ηεο δηθεγνξηθήο καο εηαηξείαο επηηάζζεη ηελ 

πηνζέηεζε ππεχζπλεο, επηθπιαθηηθήο ζηάζεο έλαληη ηεο ζπιιήβδελ θαηά θαηξνχο 

πξνηεηλφκελεο απφ πνιινχο ρξήζεο ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο,  

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε εμαηνκηθεπκέλε εμέηαζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ εθάζηνπ 

παξαγσγνχ. Μηα επηινγή, ε νπνία φηαλ αζθείηαη αβαζάληζηα, απιψο θαηαηείλεη ζηελ 

δηφγθσζε ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ηνπ παξαγσγνχ. 

Α.3 Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά πεξίπησζε θαη ζε ζπκθσλία κε ηα πνξίζκαηα 

πξνεγνχκελεο κειέηεο ηνπ θαθέινπ εθάζηνπ παξαγσγνχ, ελδέρεηαη λα ζπληζηάηαη 

επηπξνζζέησο ε άζθεζε ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ηεο αίηεζεο ιήςεο αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ (πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία). Δλφςεη ηεο ζπγθεθξηκελνπνίεζεο φισλ 

ησλ πεξηγξαθφκελσλ λνκηθψλ ελεξγεηψλ, θξίζηκε είλαη ε ελδειερήο αμηνιφγεζε ησλ 

ηπρφλ πθηζηακέλσλ ζπκβάζεσλ δαλεηζκνχ εθάζηνπ παξαγσγνχ κε ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα. 

Α.4 Δπίζεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ νξηαθνχ ραξαθηήξα ησλ λνκηθψλ ζέζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ σο πξνο ην δήηεκα ηεο ππαγσγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαθνξψλ 
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ζηε δηθαηνδνζία ησλ πνιηηηθψλ ή ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, είλαη δπλαηή θαηφπηλ 

εηδηθφηεξεο αμηνιφγεζεο ε παξάιιειε επηπξφζζεηε άζθεζε έλδηθνπ βνεζήκαηνο 

ελψπησλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ κε αίηεκα ηελ αθχξσζε ηνπ Δηδηθνχ 

Δλεκεξσηηθνχ εκεηψκαηνο/Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο πνπ ζα απνζηείιεη ν 

ΛΑΓΗΔ/ΓΔΓΓΗΔ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ην ζρεηηθφ πηζησηηθφ ηηκνιφγην. 

 

Β. Μονομερής ηροποποίηζη ηης ηιμής πώληζης ηης παραγόμενης ηλεκηρικής 

ενέργειας 

 

Β.1 Άκεζε ζχληαμε θαη επίδνζε εμψδηθεο δηακαξηπξίαο – πξφζθιεζεο – δήισζεο 

θαη επηθχιαμεο λνκίκσλ δηθαησκάησλ πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελν ησλ παξαγσγψλ 

(ΛΑΓΗΔ/ΓΔΓΓΗΔ), θνηλνπνηνχκελε α) ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 

θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη β) ζηε ΡΑΔ, δηα ηεο νπνίαο ζα εθθξάδεηαη ε βνχιεζε 

ησλ παξαγσγψλ λα εκκείλνπλ θαη σο έζραηε ιχζε λα δηεθδηθήζνπλ δηθαζηηθά ηνπο 

πξν ηεο επίκαρεο ηξνπνπνίεζεο φξνπο ησλ πκβάζεψλ ηνπο. Η ελέξγεηα απηή ζα 

ζσξεπζεί ζην ίδην εμψδηθν επηθχιαμεο γηα ηελ αλαδξνκηθή έθπησζε (βιέπε Α.1.).  

Β.2 χληαμε, θαηάζεζε θαη επίδνζε αγσγώλ κε αληηθείκελν ηελ ακθηζβήηεζε ηεο  

κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο ησλ ηζρπνπζψλ πκβάζεσλ Πψιεζεο θαη ην χςνο ηεο 

νθεηιήο πξνο ηνπο παξαγσγνχο κεηά ηελ έθδνζε ησλ λέσλ ελεκεξσηηθψλ 

ζεκεησκάησλ. 

Β.3 Δπηζεκαίλεηαη φηη κε βάζε ηελ ίδηα πξαγκαηνινγηθή θαη λνκηθή βάζε ηεο αγσγήο 

κπνξεί λα εμεηαζηεί θαηά πεξίπησζε ε άζθεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, 

ψζπνπ λα απνθαλζνχλ νξηζηηθά επί ηνπ αγσγηθνχ αηηήκαηνο ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

Β.4 Δπίζεο, 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, είλαη δπλαηή θαηφπηλ 

εηδηθφηεξεο αμηνιφγεζεο ε παξάιιειε αμηνπνίεζε έλδηθνπ βνεζήκαηνο ελψπησλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ. 
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Τα αλαγθαία έγγξαθα πνπ πξέπεη θαη' αξράο λα ηεζνύλ ππόςε καο ζην πιαίζην 

ησλ αλσηέξσ λνκηθώλ ελεξγεηώλ είλαη ηα εμήο: 

Α) χκβαζε Πψιεζεο εθάζηνπ παξαγσγνχ. 

Β) Αλεμφθιεηα ηηκνιφγηα θαη αληίζηνηρα ελεκεξσηηθά/εθθαζαξηζηηθά  

ΛΑΓΗΔ/ΓΔΓΓΗΔ. 

Γ) Σπρφλ ζπκβάζεηο δαλεηζκνχ κε πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα εγθαηάζηαζε θ/β 

ζπζηήκαηνο. 

Γ) Καηαζηαηηθφ εηαηξείαο/ηξνπνπνηήζεηο ηνπ – έλαξμε εξγαζηψλ αηνκηθήο 

επηρείξεζεο. 

 

ΙΙ. Ννκηθέο ελέξγεηεο ζε Δλσζηαθό Δπίπεδν 

 

Η Γηθεγνξηθή καο Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη ηε ζχληαμε, ππνβνιή θαη 

ππνζηήξημε Καηαγγειίαο ελψπηνλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, αλαδεηθλχνληαο ηηο 

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

Δπηζεκαίλνπκε φηη ε ζπζηεκηθφηεηα ηεο ελ ιφγσ ελέξγεηαο, αιιά θαη ην απμεκέλν 

θφζηνο απηήο (εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ ζπγθξνηεκέλε πξνζπάζεηα πνιπζρηδνχο 

ππνζηήξημεο ηεο Καηαγγειίαο), θαζηζηά αλαγθαία θαηά ηελ άπνςή καο ηελ αλάιεςή 

ηεο απφ ηνλ χλδεζκν ζπιινγηθά θαη φρη απφ ηνλ κεκνλσκέλν παξαγσγφ.  

 

ΙΙΙ. Θεζκηθή Γηαπξαγκάηεπζε κε ηηο Τξάπεδεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ εμαζθαιίζεσλ ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ Παξαγσγώλ  

 

Η Γηθεγνξηθή καο Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη ζεζκηθά ηε λνκηθή ζαο θάιπςε 

θαηά ηε δηελέξγεηα ζρεηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο 

Παγθξεηίνπ πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο πνπ έρεη δαλεηνδνηήζεη ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θ/β ζηαζκψλ ησλ Παξαγσγψλ – κειψλ αο, κε ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζπλαθζεηζψλ εμαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ αληηζηνίρσλ δαλεηθψλ ππνρξεψζεσλ 
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πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη Παξαγσγνί (ζπκβάζεηο ζχζηαζεο ελερχξνπ επί απαηηήζεσλ 

θαη ζπκβάζεσλ εθρψξεζεο) πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη ρσξίο λνκηθά πξνζθφκκαηα 

έθαζηνο παξαγσγφο λα πξνζθχγεη απηνηειψο δηθαζηηθά επηδηψθνληαο κε ηε ρξήζε 

ησλ θαηαιιήισλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηελ επδνθίκεζε ησλ λνκίκσλ αμηψζεσλ ηνπ. 

 

Η θαη΄ απνθνπή ακνηβή ηεο δηθεγνξηθήο καο εηαηξείαο γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία ζε 

ζπλέρεηα ησλ φζσλ ζπδεηήζακε ηειεθσληθά, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.000 Δπξψ, 

πιένλ ΦΠΑ. 

 

Με δεδνκέλε ηε ζπλεπή θαη ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε ηεο Γηθεγνξηθήο καο 

Δηαηξείαο κε ηα λνκηθνξπζκηζηηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχνληαη ζην ρψξν ηεο ελέξγεηαο, 

αιιά θαη ηελ ηεθκεξησκέλε εμεηδίθεπζή καο ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν ζπλνιηθά, 

αληηιακβαλφκαζηε απφιπηα ηε δχζθνιε ζέζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ρηιηάδεο 

παξαγσγνί θαη ζπλαηζζαλφκαζηε ηε κεγάιε επζχλε ηεο έγθπξεο θαη δηαθαλνχο 

λνκηθήο ηνπο ελεκέξσζεο θαη ζπκπαξάζηαζεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη δηφηη ε 

δηθεγνξηθή καο εηαηξεία θαηαθιχδεηαη θαζεκεξηλά απφ ηειεθσλήκαηα θαη κελχκαηα 

ελδηαθεξνκέλσλ παξαγσγψλ απφ φιε ηελ Διιάδα, δηαηππψλνπκε ηε δηαζεζηκφηεηά 

καο γηα παξνπζία καο ζε κία ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζην πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πιιφγνπ ζαο. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ θαηά ηε γλψκε καο 

ελδερνκέλσο γφληκν θαη νπζηαζηηθφ, θαζψο ζα είρακε ηελ επθαηξία λα επεμεγήζνπκε 

πεξαηηέξσ ηηο λνκηθέο καο ζέζεηο θαη λα ιχζνπκε ηπρφλ απνξίεο. Όζνλ αθνξά ην 

εξψηεκα πνπ παγίσο καο ηίζεηαη, ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλφκελε ηηκνιφγεζε εθ 

κέξνπο ηεο δηθεγνξηθήο καο εηαηξείαο ησλ θαη’ ηδίαλ ελδεηθλπφκελσλ λνκηθψλ 

ελεξγεηψλ, απηή εμαξηάηαη θαίξηα απφ ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο θαη λνκηθνζπκβαηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξίπησζεο εθάζηνπ παξαγσγνχ, νη νπνίεο πξνθαλψο θαη 

ζπκπξνζδηνξίδνπλ ηε ράξαμε ηεο λνκηθήο ηνπ ζηξαηεγηθήο, αιιά θαη ηε 

ζπιινγηθφηεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο. Γηα ιφγνπο ζπλεπψο επαγγεικαηηθήο θαη 

επηζηεκνληθήο ζνβαξφηεηαο, θαζφηη πηζηεχνπκε ζηελ αλάγθε ράξαμεο 

εμεηδηθεπκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ζηξαηεγηθήο ελλφκνπ πξνζηαζίαο ησλ 

παξαγσγψλ – κειψλ ηνπ πιιφγνπ αο, αιιά θαη επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη 

επζχλεο απέλαληη ζηνλ θιάδν ζαο, απηφ ζην νπνίν δελ ζα ζέιακε, κε ην φπνην 
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επαγγεικαηηθφ θφζηνο, λα πξνβνχκε, είλαη λα εκπιαθνχκε ζηε ινγηθή 

“ηηκνθαηαιφγσλ”, ηηκνινγηαθψλ πιεηζηεξηαζκψλ θαη άιισλ δηελέμεσλ κε έηεξνπο 

έγθξηηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ επαγγεικαηηθνχ καο ρψξνπ. 

 

Δλφςεη θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ζεσξνχκε φηη δελ πθίζηαηαη ηέηνηα 

πνιπηέιεηα γηα ηνλ θιάδν ζαο, λα επηβαξπλζεί θαη κε ηέηνηεο άθαηξεο θαη 

αληηαηζζεηηθέο δηελέμεηο. ε θάζε πεξίπησζε, παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα 

νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή θαη παξνρή εηδηθφηεξεο  λνκηθήο ζπκβνπιήο. 

 

Με εθηίκεζε, 

 

Γηα ηε δηθεγνξηθή εηαηξεία «Μεηαμάο & πλεξγάηεο» 

ηάζεο Καθνχλεο,  

Γηθεγφξνο, LL.M. Eur. 

 

 


