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ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2019/141 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2019 

 

Θέμα: Διείσδυση νέων έργων Α.Π.Ε. στο δίκτυο της Πελοποννήσου.  

Σχετ.:  (α) Η υπ’ αρ. 663/2019 απόφαση ΡΑΕ 

 (β) Η υπ’ αρ. 110/15.2.2019 επιστολή μας προς τη ΡΑΕ, κοινοποιούμενη στον ΑΔΜΗΕ, 

με το συνημμένο υπόμνημα  

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Με την ανωτέρω (α) σχετική απόφασή της, η ΡΑΕ καθόρισε τα όρια ασφαλούς απορρόφησης 

ισχύος στη Πελοπόννησο.  

Κατά την απόφαση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη τη δεσμευμένη, κατά το χρόνο έκδοσής της, 

ισχύ, οι αιολικοί σταθμοί που μπορούν να λάβουν οριστικές προσφορές σύνδεσης ανέρχονται 

σε 483,75MW (χωρίς να περιλαμβάνονται οι αιολικοί σταθμοί της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 

4203/2013, η συνολική ισχύς των οποίων προσδιορίστηκε σε 380 MW κατά μέγιστο και 

παρέχεται επιπρόσθετα του ορίου αιολικών σταθμών σύμφωνα με το σημείο 1 της απόφασης). 

Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο προσδιορισμός των περιθωρίων ισχύος έγινε ανά τεχνολογία, 

προβλέπεται η διαμόρφωση λίστας προτεραιότητας ανά κατηγορία σταθμών Α.Π.Ε. (σημείο 4 

απόφασης) και η εξέταση και χορήγηση δεσμευτικών όρων σύνδεσης, βάσει της χρονικής 

προτεραιότητας υποβολής των σχετικών αιτημάτων, ανά κατηγορία τεχνολογίας, και μέχρι 

εξαντλήσεως των ανά κατηγορία περιθωρίων ισχύος (σημείο 3 απόφασης). Με τον τρόπο αυτό 

επιδιώκεται η ισόρροπη (τόσο τεχνικά όσο και χρονικά) ανάπτυξη των τεχνολογιών Α.Π.Ε. στη 

Πελοπόννησο. 
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Κατανοούμε ότι η διασύνδεση της πλευράς 400 kV του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την Γ.Μ. 400 kV 

ΚΥΤ Διστόμου - ΚΥΤ Αχελώου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και υφίστανται ακόμα περιορισμένες 

εκκρεμότητες σε ορισμένα σημεία, προς την επίλυση των οποίων θα προσπαθήσουμε να 

συνδράμουμε. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωσή της αναμένεται πολύ σύντομα και 

εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που τέτοιες εκκρεμότητες δεν λειτουργούν αποτρεπτικά στη 

χορήγηση των οριστικών προσφορών σύνδεσης.    

Με την (β) σχετική είχαμε αντικρούσει την πρόταση να περιληφθεί ειδικός όρος κατά τον οποίο 

η ολοκλήρωση της υλοποίησης του ως άνω έργου θα είναι προϋπόθεση για την ενεργοποίηση 

της σύνδεσης των σταθμών Α.Π.Ε. Είχαμε δε αντιπροτείνει, η ενεργοποίηση της σύνδεσης του 

σταθμού Α.Π.Ε. να γίνεται κανονικά χωρίς περιορισμούς και να προβλεφθεί το εξαιρετικό 

δικαίωμα των Διαχειριστών να προβαίνουν κατά προτεραιότητα σε περικοπές ισχύος στους 

σταθμούς αυτούς, εφόσον απαιτείται από τις συνθήκες του Συστήματος, το οποίο να παύει 

αυτόματα με τη  διασύνδεση της πλευράς 400 kV του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ 

Διστόμου - ΚΥΤ Αχελώου.  

Εξάλλου, δεδομένου του σύντομου χρόνου υλοποίησης της ανωτέρω διασύνδεσης (σε αντίθεση 

με τον χρόνο θέσης σε λειτουργία ενός αιολικού σταθμού που θα λάβει σήμερα ΟΠΣ στην 

Πελοπόννησο), θεωρούμε ότι στην πράξη το ανωτέρω δικαίωμα των Διαχειριστών δεν θα 

ενεργοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, στο μάλλον απίθανο σενάριο που προέκυπτε τελικά μια 

αρνητική εξέλιξη στον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου 

400kV, θα πρέπει να υπάρξει αυτοδίκαια παράταση και στην ισχύ των ΟΠΣ και μη κατάπτωση 

των σχετικών εγγυητικών επιστολών για αυτό το χρονικό διάστημα.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 

 

 

 


