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Προς: 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Πειραιώς 132, Αθήνα 118 54  

info@rae.gr; pelop@rae.gr  

 

Κοιν: 

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Μεσογείων 119, Αθήνα 101 92 

Υπόψη:  Γραφείο Υπουργού 

secmin@ypen.gr 

Γραφείο Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών 

ggenergy@ypen.gr 

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας  

tsalemisd@prv.ypeka.gr  

2. ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

Δυρραχίου 89 και Κηφισού, Αθήνα 10443 

info@admie.gr  

3. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Αθήνα 117 43  

infodeddie@deddie.gr 

 

ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2019/110 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019 

 

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τη διείσδυση νέων έργων Α.Π.Ε. στο δίκτυο 

της Πελοποννήσου.  

Σχετ.:  (α) Το υπ’ αρ. 20882/21.12.2018 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ 

(β) Το υπ’ αρ. 304/11.1.2019 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Είναι ιδιαίτερα θετικό που η ΡΑΕ και οι αρμόδιοι Διαχειριστές προωθούν το θέμα της σύνδεσης νέων 

σταθμών Α.Π.Ε. στην Πελοπόννησο. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από αξιόλογο αιολικό δυναμικό και 
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αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης των ενεργειακών και 

κλιματικών στόχων της εθνικής πολιτικής.  

Είναι λοιπόν δυστύχημα που εδώ και αρκετά χρόνια, έχει ανασταλεί η ολοκλήρωση της αδειοδότησης 

πρόσθετων έργων στην περιοχή, τα οποία είναι ώριμα δεδομένου ότι διαθέτουν ΑΕΠΟ και αναμένουν 

εδώ και έτη τους όρους σύνδεσής τους.  

Όπως είναι γνωστό, η ΡΑΕ με την υπ΄αριθμ. 699/2012 Απόφασή της, χαρακτήρισε την Πελοπόννησο 

ως περιοχή με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση ισχύος από σταθμούς Α.Π.Ε. και διαπίστωσε ότι 

το όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από τους εν λόγω σταθμούς είναι 1.900MW (1.100MW 

αιολικά και 800MW φ/β) έως την επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς 400kV της Πελοποννήσου. 

Για την ισχύ αυτή είχαν ήδη εκδοθεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης.  

Με την ενεργοποίηση της υποχρέωσης εγγυοδοσίας που εισήγαγε ο ν.4152/2013, διαπιστώθηκε ότι 

την τελική καταληκτική προθεσμία της 28.2.2016 δεν τήρησαν αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 

516,8MW και φ/β πάρκα συνολικής ισχύος 150,2MW. Τα έργα αυτά δεν κατέθεσαν την 

προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή ως είχαν υποχρέωση, όπως προκύπτει και από τη σχετική λίστα 

με τις ΟΠΣ που ακυρώθηκαν την οποία δημοσιοποίησε ο ΑΔΜΗΕ την 27.4.2016. Δεδομένου ότι η 

Απόφ. ΡΑΕ 699/2012 δεν έχει μεταβληθεί, η άποψη μας ήταν ότι ο ΑΔΜΗΕ θα όφειλε να είχε ήδη 

προχωρήσει στη συμπλήρωση αυτών των νέων περιθωρίων ισχύος, με βάση τη λίστα των αιτήσεων 

που έχει παραλάβει και την οποία δημοσιοποιεί και επικαιροποιεί με διαφάνεια, κατά τις διατάξεις του 

ν.3468/2006, αρ. 8, παρ. 4, έκτο εδάφιο. 

Παρά την άποψή μας αυτή, επιδείξαμε κατανόηση στους προβληματισμούς του ΑΔΜΗΕ, οι οποίοι 

εκφράζονται και στην υπό διαβούλευση (α) σχετική εισήγησή του προς τη ΡΑΕ. 

Ωστόσο, πλέον, έχοντας ορατό το χρονικό ορόσημο για την ολοκλήρωση της νέας γραμμής 400kV 

Μεγαλόπολη – Αντίρριο αλλά και για την ολοκλήρωση της «μικρής διασύνδεσης» της Κρήτης, 

θεωρούμε τα κατά τα ανωτέρω ελευθεροθέντα όρια ισχύος ως τα ελάχιστα για τα οποία πρέπει 

να χορηγηθούν ΟΠΣ ήτοι -όσον αφορά τα αιολικά- για 516,8MW νέων αιολικών πάρκων.  

Γενικότερα, επισημαίνουμε το παράδοξο να τίθεται σε λειτουργία μια νέα γραμμή 400kV και να 

θεωρείται ότι αυτή προσφέρει μόνο 285MW – 485ΜW νέας ισχύος Α.Π.Ε., οδηγώντας σε συνολικό 

όριο απορρόφησης (1.700MW – 1.900ΜW) χαμηλότερο από αυτό που είχε τεθεί με την Αποφ. ΡΑΕ 

699/2012 και για το οποίο είχαν χορηγηθεί ΟΠΣ χωρίς τη γραμμή αυτή. Επισημαίνουμε μάλιστα ότι 

από τα προαναφερόμενα νούμερα, ο Διαχειριστής του Συστήματος επιλέγει τελικώς να προτείνει να 

δοθούν προσφορές σύνδεσης έργων ΑΠΕ «έως του ασφαλούς ορίου των 1.700MW» δηλαδή μόλις 

για νέα 285MW έργων, μια εξαιρετικά  συντηρητική προσέγγιση.    

Στο συνημμένο υπόμνημα παραθέτουμε πιο αναλυτικά τις απόψεις μας.  

Ως βασικά συμπεράσματα-αιτήματα του υπομνήματος αυτού, καταγράφουμε τα ακόλουθα: 

1. Συμφωνούμε με την πρόταση του ΑΔΜΗΕ για άμεση χορήγηση νεών ΟΠΣ. Καλούμε λοιπόν όπως 

οι Διαχειριστές ξεκινήσουν άμεσα την έκδοση ΟΠΣ σύμφωνα με την υφιστάμενη 

δημοσιοποιημένη λίστα έστω και για το εξαιρετικά περιορισμένο περιθώριο των 285MW χωρίς 



 

3 

 

πρόσθετη μελέτη ή συζήτηση επί του θέματος. Δεν πρέπει να χαθεί άλλος πολύτιμος 

χρόνος. 

2. Για τον ορθότερο προσδιορισμό του περιθωρίου ισχύος νέων ΑΠΕ που θα λάβουν τελικώς ΟΠΣ, 

πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και ειδικά η ήδη 

δρομολογηθείσα «μικρή διασύνδεση» της Κρήτης. Αν ληφθεί υπόψη το φορτίο της 

Κρήτης (με τον περιορισμό της χωρητικότητας της καλωδιακής σύνδεσης και το κριτήριο Ν-1) 

δημιουργείται νέος πρόσθετος χώρος για νέες Α.Π.Ε. ύψους τουλάχιστον 180MW. 

3. Πρέπει να υπάρξει διάκριση «γεωγραφικής» και «ηλεκτρικής» Πελοποννήσου. Η ισχύς 

έργων Α.Π.Ε. που προβλέπεται η σύνδεσή τους σε σημείο του Συστήματος στην περιοχή των 

Πατρών (και ειδικά ανάντη του Υ/Σ Πάτρα ΙΙ προς Δυτική Ελλάδα) δεν θα πρέπει να υπολογίζεται 

στον αριθμό των MW που τελικά θα αποφασιστεί να λάβουν νέες προσφορές στην «ηλεκτρική» 

Πελοπόννησο 

4. Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη (το αντίθετο) η υπόθεση ότι οι μονάδες φυσικού 

αερίου θα πρέπει να λειτουργούν στο τεχνικό τους ελάχιστο σε όλα τα εξεταζόμενα 

σενάρια, εμποδίζοντας έτσι την απορρόφηση ισχύος από μονάδες Α.Π.Ε. και μειώνοντας την  

PΑΠΕ. Εφόσον ο πίνακας 3 της Εισήγησης του ΑΔΜΗΕ διορθωθεί κατά τα εδώ αναφερόμενα, 

δημιουργείται νέος πρόσθετος χώρος για Α.Π.Ε. ύψους μέχρι 383MW.  

5. Η χορήγηση ΟΠΣ για τουλάχιστον 516,8MW νέων αιολικών πάρκων (αλλά και για 150,2MW νεών 

φ/β σταθμών) είναι απολύτως ρεαλιστική.  

Η ανωτέρω κατανομή της ελάχιστης ισχύος που προτείνεται να διατεθεί σε νέες ΟΠΣ, πέραν του 

ότι είναι συμβατή με τις προηγουμένως χορηγηθείσες ΟΠΣ, ικανοποιεί μια ισόρροπη σχέση 

μεταξύ των τεχνολογιών αιολικών και φωτοβολταϊκών στο σχεδόν κορεσμένο δίκτυο της 

Πελοποννήσου, που είναι μια εξαιρετικά ανεμώδης περιοχή.  

Οι λόγοι που αναφέρονται αναλυτικά στο υπόμνημα, τεκμηριώνουν ότι με κριτήριο την 

μεγιστοποίηση της διείσδυσης πράσινης ενέργειας και τη βέλτιστη αξιοποίηση του περιορισμένου 

πόρου του τοπικού δικτύου, πρέπει η διατιθέμενη ισχύς να αξιοποιηθεί σε μέγιστο βαθμό 

από αιολικά πάρκα. 

6. Σε σχέση με τον ειδικό όρο που προτείνεται να περιλαμβάνεται στις νέες ΟΠΣ, αντιπροτείνουμε 

η ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού Α.Π.Ε. να γίνεται κανονικά χωρίς περιορισμούς και 

ο ειδικός όρος να προβλέπει δικαίωμα των Διαχειριστών να προβαίνουν κατά 

προτεραιότητα σε περικοπές ισχύος στους σταθμούς αυτούς, εφόσον απαιτείται από 

τις συνθήκες του Συστήματος. Το δικαίωμα αυτό των Διαχειριστών θα παύει αυτόματα με 

την  υλοποίηση των ανωτέρω έργων 400kV.  

Αυτό φυσικά ισχύει και για τις εν ισχύ ΟΠΣ που διαθέτουν ανάλογο όρο. 

7. Για λόγους επιτάχυνσης, προτείνουμε η χορήγηση των νέων ΟΠΣ να μη γίνει ταυτόχρονα για 

όλα τα έργα που καλύπτουν τη προς διάθεση ισχύ, αλλά ΟΠΣ να εκδίδονται σειριακά ή έστω 

κατά μικρές ομάδες έργων που είναι διαδοχικά στη λίστα 
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Πέραν των ανωτέρω, στο συνημμένο υπόμνημα περιλαμβάνονται και πιο τεχνικά σχόλια ως προς τη 

μεθοδολογία και τα λοιπά περιεχόμενα των εισηγήσεων των Διαχειριστών. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 

 

 

 


