
ΕΛΕΤΑΕΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΕΛΕΤΑΕΝ 
Κώστα Βάρναλη 52 & Επιδαύρου, Χαλάνδρι 15233 (Πολύδροσο), τηλ. 2108081755, fax. 2106816837 

e-mail  info@eletaen.gr  web  www.eletaen.gr 

 

 

Προς: 

1. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα  

Μεσογείων 119, Αθήνα 10192 

secmin@ypen.gr 

2. Πρόεδρο Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Καθ. Αθανάσιο Δαγούμα 

Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα 
info@rae.gr; dagoumas@rae.gr 

 

Κοινοποίηση: 

Γενική Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου 

Μεσογείων 119, Αθήνα 10192, ggenergy@ypen.gr 
 

ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2022/284 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022 

 

Θέμα:  Ανάγκη επιτάχυνσης της προκήρυξης των νέων διαγωνισμών Α.Π.Ε.  

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,  

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε όλο και με μεγαλύτερη συχνότητα, αποδέκτες της ανησυχίας 

αιολικών επιχειρήσεων που πηγάζει από την καθυστέρηση και την έλλειψη σαφούς και 

ανακοινωμένου χρονοδιαγράμματος για τους επόμενους διαγωνισμούς Α.Π.Ε. Σημειώνεται ότι 

ήδη από το Νοέμβριο 2021 έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. το νέο σχήμα των 

διαγωνισμών. 

Η έγκαιρη προκήρυξη των διαγωνισμών για νέα αιολικά πάρκα με ΣΕΔΠ και η πραγματοποίηση 

τουλάχιστον δύο εντός του 2022, είναι απαραίτητες για τη διατήρηση ενός ομαλού ρυθμού 

ανάπτυξης της αγοράς αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Σε αντίθετη περίπτωση, διαγράφεται ο 

κίνδυνος σημαντικής επιβράδυνσης με δυσμενείς συνέπειες στο κόστος ενέργειας και στη 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας της αιολικής ενέργεια.  

Για αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η άμεση, εκ μέρους σας, ανακοίνωση συγκεκριμένου 

και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος των επόμενων διαγωνισμών. 

Συναφώς, επιθυμούμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα: 

1. Οι διαγωνισμοί ΣΕΔΠ δεν είναι ασύμβατοι με την ανάπτυξη και διμερών συμβολαίων. 

Δεδομένου μάλιστα ότι οι αγορές των διμερών συμβολαίων αναπτύσσονται σταδιακά, τα 
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διμερή συμβόλαια μπορεί να λειτουργούν μόνο συμπληρωματικά στους διαγωνισμούς έως 

ότου αποκτηθεί επαρκή εμπειρία και κυρίως αναπτυχθεί μια ανταγωνιστική αγορά 

διμερών PPAs με ικανή ρευστότητα. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις υφίσταται ο κίνδυνος 

αύξησης του κόστους χρηματοδότησης, και συνακόλουθα του κόστους ενέργειας, λόγω 

των αυξημένων κινδύνων για τους επενδυτές και τους χρηματοδότες. 

2. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι ΣΕΔΠ μέσω διαγωνισμών είναι, και θα παραμείνει, το πιο 

αποτελεσματικό εργαλείο για την υλοποίηση έργων με το χαμηλότερο κόστος. Αυτό είναι 

εύλογο: ασχέτως της ανάπτυξης των διμερών συμβολαίων, μια ΣΕΔΠ με 20ετή διάρκεια και 

αντισυμβαλλόμενη την δημόσια επιχείρηση ΔΑΠΕΕΠ είναι πάντα πιο εύκολα 

χρηματοδοτήσιμη, με χαμηλότερο κόστος και πιο ελκυστική για τους επενδυτές.  

3. Έως την ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγοράς με ικανή ρευστότητα, μέσω των διαγωνισμών 

και της συνακόλουθης σύναψης ΣΕΔΠ, το οικονομικό πλεόνασμα που δημιουργούν οι 

φθηνές Α.Π.Ε. διαχέεται σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας και όχι μόνο στους 

αντισυμβαλλόμενους των διμερών συμβολαίων. Η εμπειρία της χρηματοδότησης του ΤΕΜ 

μέσω του ΕΛΑΠΕ, έχει δείξει ότι το κράτος μπορεί να επιλέξει, εφόσον το επιθυμεί, να 

παρέμβει για να κατευθύνει στοχευμένα το πλεόνασμα αυτό σε συγκεκριμένους 

προορισμούς.  

Για λόγους λοιπόν οικονομικούς, αναπτυξιακούς και κοινωνικούς είναι απαραίτητη η άμεση 

προκήρυξη των νέων διαγωνισμών Α.Π.Ε. σύμφωνα με το νέο σχήμα.  

Παράλληλα, θα πρέπει η Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε οι επόμενοι διαγωνισμοί 

να είναι ειδικοί ανά τεχνολογία. Οι ειδικοί διαγωνισμοί διασφαλίζουν τη βέλτιστη ανάπτυξη 

του μίγματος των Α.Π.Ε. με το ελάχιστο κόστος και την βέλτιστη αξιοποίηση των προς κορεσμό 

δικτύων.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 

 

 

 


