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Περιεχόμενα
 Το θεσμικό πλαίσιο για τις μόνιμες ανταγωνιστικές

διαδικασίες υποβολής προσφορών Αιολικών
σταθμών

 Η γνωμοδότηση της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Ενέργειας
και Περιβάλλοντος

 Σχεδιασμός των πρώτων ανταγωνιστικών
διαδικασιών για ώριμα και για μη ώριμα έργα



Θεσμικό  πλαίσιο (1)
• Με τον Ν.4414/2016 προβλέπεται η διενέργεια

μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής
προσφορών έργων ΑΠΕ.

• Ο μηχανισμός στήριξης των ΑΠΕ (sliding Feed In
Premium) εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στις
25/02/2017 στην ΕΕ [C(2016) 7272 final)
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_detai
ls.cfm?proc_code=3_SA_44666

• Η ΡΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 θα
γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό Ενέργειας,
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά
με τις μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44666


Θεσμικό  πλαίσιο (2)

• Η γνωμοδότηση της ΡΑΕ για τις μόνιμες
ανταγωνιστικές διαδικασίες θα
χρησιμοποιηθεί ως βάση για να ζητηθεί η
έγκριση του πλαισίου από την ΕΕ

• Η Υπουργική Απόφαση για τις μόνιμες
ανταγωνιστικές διαδικασίες θα εκδοθεί μετά
την έγκριση της ΕΕ
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ΚΓ: Πίνακας Αιολικών σταθμών και μηχανισμός στήριξης
Τεχνολογία Ισχύς Έργου Μηχανισμός Στήριξης

2016 2017-2020

Αιολικοί 
Σταθμοί

Pinst<3MW ή τρεις 
μονάδες παραγωγής

Εγγυημένες Τιμές (FITs) χωρίς υποχρέωση άμεσης 
συμμετοχής στην αγορά

3≤Pinst<6ΜW ή έξι 
μονάδες παραγωγής

- Τιμές με προσαύξηση (premium) της αγοραίας τιμής 
(SMP) χωρίς υποχρέωση συμμετοχής σε 
ανταγωνιστικές διαδικασίες 

- Υποχρέωση άμεσης συμμετοχής στην αγορά και σε 
αρμοδιότητες εξισορρόπησης

Pinst≥6MW ή έξι 
μονάδες παραγωγής

-Τιμές με προσαύξηση της 
αγοραίας τιμής (SMP) χωρίς 
ανταγωνιστικές διαδικασίες                                                                                    
- Υποχρέωση άμεσης  
συμμετοχής στην αγορά και 
σε αρμοδιότητες 
εξισορρόπησης

-Τιμές με προσαύξηση της 
αγοραίας τιμής (SMP) με 
ανταγωνιστικές διαδικασίες                                        
- Υποχρέωση άμεσης  
συμμετοχής στην αγορά και 
σε αρμοδιότητες 
εξισορρόπησης

Κατά το μεταβατικό στάδιο που καλύπτει την περίοδο 2015-2016, ενισχύσεις για τουλάχιστον 5% 
της σχεδιαζόμενης νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές θα πρέπει να χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας.



Γνώμη ΡΑΕ: Μη Τεχνολογικά Ουδέτερες
• Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες να διεξαχθούν ανά

τεχνολογία. Βασικοί λόγοι:
– Το διαφορετικό Σταθμισμένο Κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής

Ενέργειας (ΣΚΠΗΕ) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η
ανταγωνιστικότητα μεταξύ των τεχνολογιών. Π.χ. ένας
Ηλιοθερμικός σταθμός δεν μπορεί να ανταγωνιστεί έναν Φ/Β ή
ένα Αιολικό σταθμό.

– Διαφορετικός τρόπος λειτουργίας των σταθμών (Σταθμοί
ελεγχόμενης και μη ελεγχόμενης παραγωγής)

– Επιτυγχάνονται άλλα οφέλη (εγχώρια προστιθέμενη αξία, θέσεις
εργασίας, περιβαλλοντικά οφέλη)

– Επιτυγχάνεται καλύτερη λειτουργία του Συστήματος με την ένταξη
όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ ( σταδιακή απεξάρτηση από
εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα)

Σημείωση: Απαιτείται η έγκριση από την ΕΕ για να μην υπάρξει
ενιαία ανταγωνιστική διαδικασία μεταξύ των τεχνολογιών Αιολικών
και Φ/Β Σταθμών.
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Κριτήρια επιλογής τεχνολογιών που θα 
εντάσσονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες

Βασικά κριτήρια
 Τα οριζόμενα στις Κατευθυντήριες Γραμμές
 Το πλήθος των έργων που δυνητικά είναι υποψήφια ώστε να

επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο ανταγωνισμού
 Το μέγεθος έργων ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες

κλίμακας και να εξασφαλίζεται ο ικανός αριθμός για να
επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο ανταγωνισμού

 Οι εθνικοί στόχοι ανά τεχνολογία
 Οι συνθήκες της αγοράς
 Οι απόψεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας

διαβούλευσης στις 10.02.2017

Στόχος: Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες να αποτελέσουν το
όχημα για να αναπτυχθεί η αγορά των ΑΠΕ και να
υλοποιηθούν έργα με το μεγαλύτερο όφελος για τον
καταναλωτή και την εθνική οικονομία.
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* Έργα που έχουν κάνει χρήση των ρυθμίσεων του Ν. 4447/2016 (άρθρο 28)
** Οι δυνητικοί συμμετέχοντες προκύπτουν ως διαφορά των έργων με ΟΠΣ και PPA
*** Tο πλήθος των Φ/Β προέκυψε θεωρώντας ότι το 80% των έργων με PPA θα

υλοποιηθούν με FIP



Εκτίμηση ώριμων έργων που μπορούν να 
συμμετέχουν σε ανταγωνιστική διαδικασία
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ΑΙΟΛΙΚΑ ΜΥΗΕ ΒΙΟΜΑΖΑ - ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ

ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ (MW) ΠΛΗΘΟΣ
ΙΣΧΥΣ 
(MW) ΠΛΗΘΟΣ

ΙΣΧΥΣ 
(MW) ΠΛΗΘΟΣ

ΙΣΧΥΣ 
(MW)

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
100% ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΕ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

52 1.315,2 20 50.6 2 8.49 4 11.3

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
35% ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 31.12.15

2.194   60   13   26   



Χάρτης 1: Απεικόνιση Αιολικών σταθμών με ισχύ ≥ 6 MW
στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Βοιωτίας

100 3 6 9 12

Kilometers



Χάρτης 2: Απεικόνιση Αιολικών σταθμών με ισχύ ≥ 6 MW στις 
Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας

110 6 12 18 24 30

Kilometers



Χάρτης 3: Απεικόνιση Αιολικών σταθμών με ισχύ ≥ 6 MW στις 
Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας, Άρτας και Κοζάνης

120 10 20 30 40 50

Kilometers



Χάρτης 4: Απεικόνιση Αιολικών σταθμών με ισχύ ≥ 6 MW
στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Έβρου
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Χάρτης 5: Απεικόνιση Αιολικών σταθμών με ισχύ ≥ 6 MW 
στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Λακωνίας
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Το φαινόμενο του 
μπακλαβά

Κύκλος 
Δεκεμβρίου 
2016

29 αιτήματα 
για έργα 
≤3MW



Χάρτης 6: Απεικόνιση αιτήσεων Δεκεμβρίου 2016 Αιολικών σταθμών 
με ισχύ ≤ 3 MW στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

160 3 6 9 12

Kilometers



Χάρτης 7: Απεικόνιση αιτήσεων Δεκεμβρίου 2016 Αιολικών σταθμών 
με ισχύ ≤ 3 MW στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και Ροδόπης
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Η γνώμη της ΡΑΕ

0ΜW 3ΜW 6ΜW

Λειτουργική 
Ενίσχυση με Σ.Ε.Σ.Τ.

Λειτουργική Ενίσχυση με 
Σ.Ε.Δ.Π. και συμμετοχή σε

Ανταγωνιστικές Διαδικασίες

Λειτουργική 
Ενίσχυση με Σ.Ε.Δ.Π.

• Μικρό πλήθος ώριμων έργων
• Φαινόμενα επιχειρηματικών αποφάσεων 

κατάτμησης ισχύος
• Μη επίτευξη οικονομιών κλίμακας

Σχήματα ενεργειακών συνεταιρισμών

• Ύπαρξη ώριμων έργων
• Επίτευξη Οικονομιών κλίμακας

Ανταγωνιστικές Διαδικασίες

Χωρίς 
ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με 

κανόνα



Γνώμη της ΡΑΕ
Αιολικοί σταθμοί

0-3 MW: Χωρίς συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα υπάρξει κανόνας ελάχιστης απόστασης
μεταξύ διαφορετικών αιτήσεων στο πλαίσιο χορήγησης
της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να
αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κατάτμησης.

>3MW: Συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες

Ενεργειακοί συνεταιρισμοί

0-6 MW: Εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών

>6MW : Συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες
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«Ενεργειακοί συνεταιρισμοί» σήμερα
Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν.3851/2010, η παρ. 9 του
άρθρου 3 του ν.3468 αναριθμείται σε παράγραφο 10 ως εξής:

• «10. Κατά την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., που
υποβάλλονται από νομικά πρόσωπα, στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο
των οποίων μετέχουν τουλάχιστον είκοσι (20) πρόσωπα με μετοχική ή
εταιρική συμμετοχή, κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ το καθένα, συνεκτιμάται η συμμετοχή σε αυτά: α) φυσικών
προσώπων που είναι δημότες του Ο.Τ.Α., πρώτου ή δεύτερου βαθμού,
όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο ή β) νομικών προσώπων που
ανήκουν σε αυτούς τους Ο.Τ.Α. ή γ) τοπικών συλλόγων ή δ) αστικών μη
κερδοσκοπικών εταιρειών, με έδρα εντός των διοικητικών ορίων αυτών
των Ο.Τ.Α.. Αν χορηγηθεί άδεια παραγωγής, η προθεσμία της παρ. 4 του
άρθρου 3 για τη λήψη της άδειας εγκατάστασης ορίζεται σε τριάντα
(30) μήνες, και εφαρμόζονται αναλόγως οι λοιπές διατάξεις της
παραγράφου αυτής.»

20



Η σχεδιασμός της ΡΑΕ: Αιολικοί σταθμοί –ώριμα έργα

Προκήρυξη
ΡΑΕ

Υποβολή 
Αιτήσεων

1 μήνας

Προετοιμασία
Αίτησης Αξιολόγηση

Αιτήσεων

1 μήνας

Προσωρινά
Αποτελέσματα 
Αξιολόγησης

Οριστικά
Αποτελέσματα

Ενστάσεις

0,5 m

Διενέργεια 
Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας

Εικονικές • Κατασκευή
• Σύνδεση του έργου

2-3 χρόνια0,5 m

Αδ. Λειτ.

Ανάλογα
με το πλήθος
των αιτήσεων



Αιολικοί σταθμοί – Μη ώριμα έργα

Προκήρυξη
ΡΑΕ

Υποβολή 
Αιτήσεων

6-12 m

Μετρήσεις 
Αιολικού
Δυναμικού

Αξιολόγηση
Αιτήσεων

2-6 m

Προσωρινά
Αποτελέσματα 
Αξιολόγησης

Οριστικά
Αποτελέσματα

Ενστάσεις

0,5 m

Διενέργεια 
Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας

Εικονικές

Χορήγηση Άδειας 
Παραγωγής στους 
Επιλεγέντες

• Αδειοδότηση
• Κατασκευή
• Σύνδεση του έργου

5-8 χρόνια0,5 m 1-2 m

Αδ.
Λειτ.



Μεγάλα έργα Αιολικών σταθμών με διασύνδεση
& Θαλάσσια Αιολικά πάρκα

23

Εξαίρεση από ανταγωνιστικές διαδικασίες, «με την
επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο σημείο 20 των ΚΓ περί
υποχρέωσης κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων βάσει
κοινοποιηθέντος καθεστώτος»

 Έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής για 18 έργα συνολικής
ισχύος 5,2GW και για 2 Θαλάσσια Πάρκα συνολικής ισχύος
714MW με αυτοτελή διασύνδεση.

 Η πλειοψηφία των εν λόγω έργων αφορά εγκαταστάσεις
ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 250 MW

 Ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονη αδειοδοτική διαδικασία

 Μεγάλα έργα με ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες λόγω της
υποθαλάσσιας διασύνδεσης



Άλλα ανοιχτά ζητήματα των ΑΠΕ σε εξέλιξη

• Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για τον ορισμό του
Φο.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. (Ολοκληρώθηκε η Δημόσια
Διαβούλευση)

• Απόφαση της ΡΑΕ για το Μεταβατικό Μηχανισμό
Βέλτιστης Ακρίβειας μετά την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. (Ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση)

• Συμμετοχή των ΑΠΕ στην Αγορά (Αναμένονται οι
εισηγήσεις των Διαχειριστών – Τροποποίηση των
Κωδίκων)

• Πλαίσιο λειτουργίας των Φο.Σ.Ε. (Αναμένονται οι
εισηγήσεις των Διαχειριστών – Τροποποίηση των
Κωδίκων).



Άλλα ανοιχτά ζητήματα των ΑΠΕ σε εξέλιξη

• Γνωμοδότηση της ΡΑΕ προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  παρ. 3 του
άρθρου 7 του Ν.4414/2016

• Πληροφοριακά Συστήματα Διαχειριστών και
απαιτήσεις για τους σταθμούς ΑΠΕ

• Repower  Γνωμοδότηση της ΡΑΕ και Απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας



Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας
Επικεφαλής Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Τel. +30 210 3727409
E-mail: papachristou@rae.gr

Πειραιώς 132, 118 54, Αθήνα
Τel.: +30 210 3727400 
Fax: +30 210 3255460

E-mail: info@rae.gr

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !!!


