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ΥΠΕΚΑ – Υπηρεσία Eξυπηρέτησης Eπενδυτών ΑΠΕ

Δυνατότητες του δικτύου της Πελοποννήσου για απορρόφηση ισχύος
από ΑΠΕ
1. Έγγραφο ΑΔΜΗΕ/ΔΣΑΣ/20042/20.3.2012 με θέμα «Πρόταση
Αναστολής έκδοσης οριστικών Προσφορών Σύνδεσης έργων ΑΠΕ
που αφορούν την περιοχή της Πελοποννήσου» (ΡΑΕ/Ι-153702)
2. Έγγραφο ΔΕΗ/ΓΔΔ/2637/20.3.2012 με θέμα «Δυνατότητες του
δικτύου της Πελοποννήσου για απορρόφηση ισχύος ΑΠΕ» (ΡΑΕ/Ι153641)
3. Έγγραφο ΡΑΕ/Ο-50084/10.2.2012 με θέμα «Δυνατότητες του
δικτύου της Πελοποννήσου για απορρόφηση ισχύος ΑΠΕ»
4. Έγγραφο ΔΕΣΜΗΕ/125/9.1.2012 με θέμα «Εισήγηση σχετικά με
τον κορεσμό του δικτύου στην Πελοπόννησο» (ΡΑΕ/Ι-149055)
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Αξιότιμοι Κύριοι,
Σε σχέση με το ανωτέρω ζήτημα, και καθώς ο ΑΔΜΗΕ μας ενημέρωσε μόλις πρόσφατα με το
από 20.3.2012 έγγραφό του (Σχετικό 1), ότι έχει αναστείλει την έκδοση δεσμευτικών προσφορών
σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ στην περιοχή της Πελοποννήσου, θεωρούμε πλέον ότι καθίσταται
αναγκαία, και για λόγους ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων επενδυτών ΑΠΕ, η άμεση
αναστολή χορήγησης δεσμευτικών Προσφορών Σύνδεσης και από το Διαχειριστή του Δικτύου,
σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που αιτούνται σύνδεση στο δίκτυο της
Πελοποννήσου.
Περαιτέρω, καλείται ο Διαχειριστής του Δικτύου να υποβάλλει άμεσα στη ΡΑΕ
επικαιροποιημένους πίνακες σχετικά με τα αιτήματα Προσφορών Σύνδεσης που έχουν υποβληθεί

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

για σταθμούς ΑΠΕ στην Πελοπόννησο, για όλες τις τεχνολογίες και για όλες τις κατηγορίες
επενδύσεων. Στους εν λόγω πίνακες θα πρέπει να καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του κάθε
αιτήματος σύνδεσης, όπως αυτά ήδη δημοσιεύονται σε σχετικές σελίδες στον ιστότοπο της ΔΕΗ
Α.Ε., και επιπλέον να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης ισχύος των προσφορών που έχουν
χορηγηθεί.
Επίσης, καλείται ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια των ανωτέρω Σχετικών 1 και 3, να υποβάλλει άμεσα στη
ΡΑΕ ενιαίο και επικαιροποιημένο πίνακα σχετικά με τα αιτήματα Προσφορών Σύνδεσης που
έχουν υποβληθεί για σταθμούς ΑΠΕ στην Πελοπόννησο, με τα εξής στοιχεία για κάθε αίτηση:
Τεχνολογία, Αριθμός Ειδ. Πρωτοκόλλου αίτησης στη ΡΑΕ, Φορέας, Ισχύς, Θέση εγκατάστασης,
Νομός, Αρμόδιος επί των τεχνικών όρων σύνδεσης, Ημ/νία αίτησης μη-δεσμευτικής προσφοράς,
Ημ/νία χορήγησης μη-δεσμευτικής προσφοράς, Ημ/νία αίτησης δεσμευτικής προσφοράς, Ημ/νία
χορήγησης δεσμευτικής προσφοράς, Ημ/νία λήξης ισχύος της δεσμευτικής προσφοράς.
Η παραγωγή, δημοσιοποίηση και συνδυασμένη επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων είναι
απολύτως απαραίτητη, τόσο για την τεκμηρίωση επικείμενης απόφασης της ΡΑΕ σχετικά με το
χαρακτηρισμό της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο, όσο και για τη διασφάλιση
της τήρησης των κανόνων διαφάνειας, ισοτιμίας και αμεροληψίας κατά τη διαδικασία χορήγησης
Προσφορών σύνδεσης μετά την ως άνω απόφαση, κάθε φορά δηλαδή που θα προκύπτει
διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος, είτε μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος υφισταμένων προσφορών
σύνδεσης, είτε της δημιουργίας νέου ηλεκτρικού χώρου, λόγω αποπεράτωσης νέων έργων
επέκτασης και ενίσχυσης του υπάρχοντος συστήματος και δικτύου στην Πελοπόννησο.
Παρακαλούμε για την υποβολή των ανωτέρω ζητούμενων στοιχείων το αργότερο έως την
Παρασκευή 6 Απριλίου 2012.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος
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