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Θέμα:  Διαγωνιστικές διαδικασίες Α.Π.Ε. 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Η επιτυχία των επικείμενων διαγωνιστικών διαδικασιών είναι κρίσιμη για την ομαλή εξέλιξη της 

αγοράς Α.Π.Ε. στην Ελλάδα και την εφαρμογή της εθνικής κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής. Για 

το σκοπό αυτό επιθυμούμε να φέρουμε στην προσοχή σας την ανάγκη έγκαιρης αντιμετώπισης 

κρίσιμων παραμέτρων, μερικές από τις οποίες έχουμε θέσει και σε παλαιότερες επαφές και 

αλληλογραφία μας που έχει κοινοποιηθεί στη ΡΑΕ και το Υπουργείο (επισυνάπτεται η υπ’ αρ. πρωτ. 

ΕΛΕΤΑΕΝ 2018/8/8.2.2018 επιστολή μας). 
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Επιγραμματικά τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν: 

• Την ανάγκη να προβλεφθεί νομοθετικά ότι ένας φορέας θα έχει δικαίωμα να ζητήσει την 

επιστροφή αζημίως της Εγγυητικής Επιστολής για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (που έχει ήδη 

υποβάλει ή θα υποβάλει), σε περίπτωση που δεν συμμετάσχει ή δεν επιλεγεί σε διαγωνισμό. 

• Την ανάγκη να μην υπάρξει το υπερβολικό 80% ως αναγκαίο ποσοστό υπερκάλυψης της 

δημοπρατούμενης ισχύος. 

• Την ανάγκη να διατεθεί επαρκής χρόνος και πόροι στους Διαχειριστές ώστε να ανταποκριθούν 

στο αυξημένο ενδιαφέρον που αναμένεται για χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης 

(ΟΠΣ) μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού. 

• Την ανάγκη, πριν τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού, να ληφθεί ειδική μέριμνα για την  

Πελοπόννησο όπου έχει  δημιουργηθεί σημαντικό περιθώριο ισχύος μετά την ακύρωση παλαιών 

ΟΠΣ λόγω μη κατάθεσης της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής. 

• Την ύπαρξη ευελιξίας ως προς την ισχύ ενός έργου που συμμετέχει στο διαγωνισμό. 

• Την ύπαρξη ευελιξίας ως προς μικρές μεταβολές της ισχύος ενός έργου μετά την επιλογή του σε 

διαγωνισμό, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις γρήγορες εξελίξεις της αιολικής τεχνολογίας. 

• Τον υπολογισμό των προθεσμιών που θα προβλεφθούν χωρίς τη συμπερίληψη καθυστερήσεων 

που είναι εκτός της ευθύνης και του ελέγχου του επενδυτή.  

• Την κατάργηση του Τέλους Διατήρησης Αδειών Παραγωγής. 

Τα ανωτέρω ζητήματα αναλύονται και τεκμηριώνονται στη συνημμένη επιστολή μας της 8.2.2018. 

Πέραν αυτών σημειώνουμε επιπροσθέτως τα εξής: 

1) Σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 8 του ν.3468/2006 όπως ισχύει, ειδικότερα μετά την 

αντικατάστασή της κατά την παρ. 6 του αρ. 39 του ν.4062/2012, «η οριστικοποίηση της 
Προσφοράς Σύνδεσης γίνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή εντός διαστήματος ενός (1) μήνα 
από την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών». Εκτιμούμε, όπως αναφέραμε, 

ότι - και για λόγους νομικής θωράκισης του διαγωνισμού - θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε 

να εξεταστούν και διεκπεραιωθούν τα αιτήματα για ΟΠΣ που θα υποβληθούν μετά την 

προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού, ώστε οι φορείς τους να μπορούν να ετοιμαστούν επαρκώς 

και να συμμετάσχουν σε αυτόν.   

2) Περαιτέρω, η ίδια ως άνω διάταξη αναφέρει ακολούθως: «Η διάρκεια ισχύος της οριστικής 
Προσφοράς Σύνδεσης υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικοποίησής της. Ειδικά στην 
περίπτωση των σταθμών Α.Π.Ε. που υποχρεούνται σε έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο, ή Π.Π.Δ., η 
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος υποβάλει στον 
αρμόδιο Διαχειριστή την απόφαση Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ, του σταθμού, κατά περίπτωση, εντός ενός 
(1) μήνα από τη χορήγηση τους, άλλως η διάρκεια ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης 
υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. του σταθμού κατά 
περίπτωση». 

Προτείνουμε να καταργηθεί η προθεσμία του ενός μήνα της ανωτέρω διάταξης ασχέτως του 

πότε χορηγήθηκε η ΑΕΠΟ εφόσον δεν είναι εύλογο να αναμένετο από τις επιχειρήσεις να 

προχωρήσουν σε ενέργειες (όπως η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ή η έκδοση ΟΠΣ που 

συνεπάγεται την έναρξη της διάρκειας ισχύος της) χωρίς να είναι γνωστός ο χρόνος και οι όροι 

του διαγωνισμού. 
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 

 

 

 

 

Συνημμένη: Η υπ’ αρ. πρωτ. ΕΛΕΤΑΕΝ 2018/8/8.2.2018 επιστολή μας 


