Ανακοίνωση της ΡΑΕ
Προκήρυξη Μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών
έργων ΑΠΕ
Απόφαση ΡΑΕ 321/2018 – ΦΕΚ Β’ 1466/2018
Διενέργεια Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας: 2 Ιουλίου 2018
Κατηγορία Ι: Φ/Β σταθμοί
PPV ≤ 1MW
Κατηγορία IΙ: Φ/Β σταθμοί
1MW < PPV ≤ 20 MW
Κατηγορία IΙI: Αιολικοί σταθμοί
3MW < PWind < 50 MW
Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του νόμου ν.4414/2016 (ΦΕΚ
149 Α’) για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, σε συμμόρφωση
με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά τη επιτυχή διεξαγωγή του
Πιλοτικού Διαγωνισμού με τη συμμετοχή Φ/Β σταθμών για κάλυψη συνολικής ισχύος 40
MW το 2016, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προβαίνει στις αναγκαίες
ενέργειες για την ολοκλήρωση των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών για έργα ΑΠΕ.
Υπενθυμίζεται ότι με το ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), καθιερώθηκε η στήριξη στη βάση
Λειτουργικής Ενίσχυσης με τη μορφή Διαφορικής Προσαύξησης (sliding Feed in Premium),
επιπλέον της τιμής που λαμβάνουν οι ΑΠΕ από τη συμμετοχή τους στην Αγορά, μέχρι μιας
ανώτατης τιμής που είναι η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.). Η Τιμή Αναφοράς θα προκύπτει μέσω
ανταγωνιστικών διαδικασιών, με στόχο τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και
πλέον μόνον οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς θα λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση. Ο
πιλοτικός διαγωνισμός που διεξήγαγε η ΡΑΕ το 2016 οδήγησε σε σημαντική μείωση των
τιμών αποζημίωσης των σταθμών, σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης, της τάξης του 15%.
Εντός του 2018 προβλέπεται η δημοπράτηση ανά τεχνολογία συνολικά 300 MW για Φ/Β
εγκαταστάσεις, 300MW για Αιολικές εγκαταστάσεις και η δημοπράτηση σε κοινό
διαγωνισμό (Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις) 400MW.
Τον Ιούλιο του 2018 η ΡΑΕ, θα διεξάγει τρεις (3) Ανταγωνιστικές Διαδικασίες για τις
τεχνολογίες των Φ/Β και των Αιολικών. Συγκεκριμένα, η Αρχή, με την υπ’ αριθ. 321/2018
Απόφασή της, προκηρύσσει Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για:
•
•
•

Κατηγορία Ι: Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 1 MW
(Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 70MW)
Κατηγορία ΙΙ: Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 1MW< PPV ≤
20MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 230MW)
Κατηγορία ΙΙΙ: Αιολικούς Σταθμούς μέγιστης ισχύος παραγωγής 3MW< PWIND ≤
50MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 300MW).

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τους
συμμετέχοντες προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη της Αρχής (Απόφαση ΡΑΕ 321/2018 –
ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018).

Σημειώνεται ότι οι Αιολικοί Σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 6 MW που ανήκουν
σε Ενεργειακές Κοινότητες δεν συμμετέχουν σε Ανταγωνιστικές Διαδικασίες και η Τιμή
Αναφοράς τους καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4414/2016.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και προκειμένου η ενεργειακή αγορά, οι φορείς, η τοπική
αυτοδιοίκηση, οι πολίτες και το επενδυτικό κοινό να ενημερωθούν με έγκυρο και υπεύθυνο
τρόπο για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, αλλά και προκειμένου να αναπτυχθεί
γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος για τα σημαντικά θέματα στα οποία οι διαδικασίες
αυτές αφορούν, η ΡΑΕ διοργανώνει τρεις ενημερωτικές Ημερίδες, όπως κατωτέρω
αναφέρονται. Στις Ημερίδες θα παρουσιαστεί ο νέος μηχανισμός στήριξης των ΑΠΕ και το
πλαίσιο των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς και η καινοτόμος και
διαφανής διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Στο
τέλος κάθε Ημερίδας θα ακολουθήσει συζήτηση και απαντήσεις επί των ερωτημάτων που
θα υποβληθούν.

Πρόγραμμα Ημερίδων της ΡΑΕ
Θεσσαλονίκη: Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00,

Μέγαρο Μουσικής

Θεσσαλονίκης.
Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής, Πρόεδρος της ΡΑΕ
Καθ. Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Συντονιστής Ομάδας ανταγωνιστικών διαδικασιών
έργων ΑΠΕ, Δ/ντης Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, ΡΑΕ
Πετμεζάς Αθανάσιος, Γεν. Δ/ντης cosmoONE

Αθήνα: Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., Αμφιθέατρο OTE Academy ( Πέλικα &
Σπάρτης 1, Μαρούσι 151 22), Συμμετοχή στην εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ
Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής, Πρόεδρος της ΡΑΕ
Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Συντονιστής Ομάδας ανταγωνιστικών διαδικασιών
έργων ΑΠΕ, Δ/ντης Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, ΡΑΕ
Πετμεζάς Αθανάσιος, Γεν. Δ/ντης cosmoONE

Ιωάννινα: Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00, Ξενοδοχείο Du Lac
Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Συντονιστής Ομάδας ανταγωνιστικών διαδικασιών
έργων ΑΠΕ, Δ/ντης Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, ΡΑΕ
Πετμεζάς Αθανάσιος, Γεν. Δ/ντης cosmoONE

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στις ανωτέρω
Ημερίδες, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα:
https://www.cosmo-one.gr/rae-forma-ekdilosis-endiaferontos/
Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές παρουσιάσεις των Ημερίδων θα αποσταλούν σε όσους
εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σε αυτές.

