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Εισαγωγή – Tαυτότητα ∆ιαβούλευσης
Στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση συµµετείχαν συνολικά 21 ενδιαφερόµενοι, φορείς, εταιρείες και
φυσικά πρόσωπα, ως εξής:
1. O Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), o Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτροπαραγωγών
από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) η Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), o
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Φωτοβολταϊκών και ο Ελληνικός Σύνδεσµος Μικρών
Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ).
2. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΑΠΕ
3. Ιδιώτες.
∆ύο από τους Συµµετέχοντες στη ∆ιαβούλευση δεν επιθυµούν τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων
τους. Η ΡΑΕ κρίνει σκόπιµο να δηµοσιοποιήσει τις θέσεις τους, χωρίς τη δηµοσιοποίηση των
ονοµάτων και λοιπών στοιχείων τους.
Οι Σύνδεσµοι και η Επιστηµονική Ένωση που συµµετείχαν στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, αλλά και
άλλοι Συµµετέχοντες σε αυτήν, προέβησαν στη διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για την
επίλυση των προβληµάτων που εντοπίζουν στα θέµατα συνδέσεων σταθµών ΑΠΕ στο ∆ίκτυο
∆ιανοµής. Η ΡΑΕ θεωρεί χρήσιµη την υποβολή των προτάσεων αυτών και ευχαριστεί τους
Συµµετέχοντες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η ΡΑΕ υιοθετεί αυτές τις προτάσεις. Για τις
περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες η ΡΑΕ δεν έχει διαµορφώσει άποψη, λόγω ελλιπών στοιχείων,
οι προτάσεις αυτές θα συνεκτιµηθούν κατά το στάδιο τελικής επεξεργασίας των θέσεων της
ΡΑΕ.
Η ΡΑΕ ευχαριστεί όλους όσους συµµετείχαν στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση.
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1. Ενηµέρωση πριν την υποβολή της αίτησης σύνδεσης
Ζητήθηκε να αξιολογηθεί η ενηµέρωση1 που παρέχεται από την ∆ΕΗ ΑΕ και να γίνει αναφορά
σε προβλήµατα που εντοπίζονται σε σχέση µε τα ακόλουθα θέµατα.

1α. Τα τεχνικά θέµατα των συνδέσεων (τεχνικές προδιαγραφές, κλπ)
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Η πλειοψηφία των Συµµετεχόντων δεν θεωρεί επαρκές το επίπεδο πληροφόρησης αναφορικά µε
τα τεχνικά θέµατα των συνδέσεων. Πιο συγκεκριµένα, προβλήµατα εντοπίζονται σε θέµατα
προστασίας και γειώσεων, αλλά και σε θέµατα λειτουργίας. Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι
ακολουθούνται διαφορετικές τακτικές και πρακτικές από τις κατά τόπους τεχνικές υπηρεσίες της
∆ΕΗ ΑΕ.
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων (β) τις πληροφορίες που
βρίσκονται αναρτηµένες στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ και κυρίως τα όσα αναφέρονται στα έντυπα
αίτησης σύνδεσης για φωτοβολταϊκά συστήµατα2, και (γ) τα στοιχεία που έχει υποβάλει η ∆ΕΗ
ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
−

−

Είναι απαραίτητη η κατάρτιση και δηµοσιοποίηση Οδηγού για τη σύνδεση και τη λειτουργία
σταθµών ΑΠΕ, για:
−

τις διαφορετικές τεχνολογίες ΑΠΕ

−

τα διαφορετικά επίπεδα τάσης

Ο Οδηγός αυτός για τη σύνδεση και τη λειτουργία σταθµών ΑΠΕ θα πρέπει να καλύπτει,
κατ’ελάχιστον, τα ακόλουθα:
−

τις µεθοδολογίες για τον προσδιορισµό του τρόπου σύνδεσης εγκαταστάσεων παραγωγής
και των απαιτούµενων έργων επέκτασης/ενίσχυσης του ∆ικτύου, καθώς και τις σχετικές
παραµέτρους που λαµβάνονται υπόψη

−

τις επιτρεπόµενες «εκποµπές» των σταθµών ΑΠΕ, σε ότι αφορά την επίδρασή τους στην
ποιότητα της τάσης του δικτύου (π.χ. αρµονικές, ταχείες µεταβολές τάσης, αναλαµπές,
κλπ)

−

τα θέµατα προστασίας και γειώσεων

−

τα θέµατα µετρήσεων ενέργειας

−

τα θέµατα λειτουργίας (π.χ. τη ρύθµιση της τάσης)

−

τις διαδικασίες ελέγχου (τελική δοκιµή και προσαρµογή της σύνδεσης).

1

(α) ενηµέρωση µε έντυπο υλικό – ανακοινώσεις στα Πρακτορεία ∆ιανοµής (β) ενηµέρωση από
υπάλληλους στα Πρακτορεία ∆ιανοµής (γ) ενηµέρωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (δ) άλλο τρόπο.
2
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=3384&nt=18&lang=1
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1β. Την κατάσταση των ηλεκτρικών δικτύων
αναφορικά µε την ικανότητά τους να απορροφήσουν την ισχύ των σταθµών ΑΠΕ, σε σχέση και
µε τις υφιστάµενες αιτήσεις (στοιχεία αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, εγκριθεί η απορριφθεί).
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Στο σύνολο τους οι Συµµετέχοντες στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση εντοπίζουν έλλειµµα ενηµέρωσης
αναφορικά µε την κατάσταση των ηλεκτρικών δικτύων (ικανότητα απορρόφησης ισχύος από
σταθµούς ΑΠΕ, αιτήσεις που έχουν υποβληθεί/εγκριθεί), ενώ εγείρουν και ζήτηµα σε σχέση µε
την εφαρµογή του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (Ν.3851/1010), σε ότι αφορά τη δηµοσιοποίηση
των αιτήσεων που υποβάλλονται.
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η διαθέσιµη πληροφόρηση της Αρχής για την κατάσταση των ηλεκτρικών δικτύων προέρχεται
από την προκαταρκτική εισήγηση της ∆ΕΗ ΑΕ αναφορικά µε τα κορεσµένα δίκτυα (ΡΑΕ/Ι129355/17.12.20103). Η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων (β) τις
πληροφορίες που βρίσκονται αναρτηµένες στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ, (γ) τα στοιχεία που έχει
υποβάλει η ∆ΕΗ ΑΕ στη ΡΑΕ σχετικά µε το θέµα, (δ) το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο (ε) τις
γενικές απαιτήσεις διαφάνειας, και (στ) το εξαιρετικά µεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών και τις
συνθήκες που το εν λόγω ενδιαφέρον διαµορφώνει, θεωρεί ότι:
−

Θα πρέπει να αναρτηθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά µε την κατάσταση των
ηλεκτρικών δικτύων στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ, το ταχύτερο δυνατό, και να καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να επικαιροποιούνται εγκαίρως4,
συµπεριλαµβανοµένων των αιτήσεων που υποβάλλονται, στο πρότυπο της σχετικής
πληροφόρησης που παρέχει η ΡΑΕ για τις αιτήσεις που δέχεται και επεξεργάζεται. Η
πληροφόρηση θα πρέπει να αφορά όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ.

Η ΡΑΕ έχει θέσει στη ∆ΕΗ ΑΕ µια σειρά τεχνικών θεµάτων αναφορικά µε τη µεγάλης κλίµακας
διείσδυση σταθµών ΑΠΕ στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής (ΡΑΕ/Ο-45944/14.01.20115). Σε αυτή τη χρονική
στιγµή, η ΡΑΕ θεωρεί κρίσιµη τη δηµοσιοποίηση όλων των σχετικών πληροφοριών
(µεθοδολογίες, κατάσταση του δικτύου, προγραµµατιζόµενη ανάπτυξη) και αναµένει την
εισήγηση της ∆ΕΗ ΑΕ για τα κορεσµένα δίκτυα6, προκειµένου να διαµορφώσει συνολική εικόνα
για τα εν λόγω θέµατα.

1γ. Τις χρεώσεις των συνδέσεων
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Η πλειοψηφία των Συµµετεχόντων θεωρεί ότι δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες διαθέσιµες
σχετικά µε τις χρεώσεις των συνδέσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η µόνη διαθέσιµη
πληροφορία στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ είναι το κόστος επεξεργασίας των αιτήσεων σύνδεσης
για φωτοβολταϊκόυς σταθµούς. Από το Σύνδεσµο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών τίθεται ζήτηµα
σχετικά µε (α) το ύψος του κόστους επεξεργασίας των αιτήσεων και (β) την επιστροφή του

3

http://www.rae.gr/site/file/system/docs/misc/I_129355
Στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ έχει αναρτηθεί συνοπτικός πίνακας καταγραφής του πλήθους και της ισχύος
όλων των αιτηµάτων για ΦΒ σταθµούς χωρίς όµως να αναγράφεται η ηµεροµηνία ανάρτησης.
5
http://www.rae.gr/site/file/system/docs/misc/O_45944
6
http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/ape_penetration.csp
4
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τέλους που καταβάλλεται κατά την αίτηση, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή ακύρωσής
της από πλευράς του αιτούντος.
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων (β) τις πληροφορίες που
βρίσκονται αναρτηµένες στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ και (γ) τα στοιχεία που έχει υποβάλει η
∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
−

Είναι απαραίτητη η ανάρτηση στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ αναλυτικών στοιχείων σχετικά µε
τη µεθοδολογία, τις λεπτοµέρειες υπολογισµού των χρεώσεων και τις εφαρµοζόµενες τιµές
µονάδας, ανά κατηγορία εγκαταστάσεων ή τύπου σύνδεσης µε διάκριση, ενδεικτικά, ως
ακολούθως:
– Χρεώσεις εξοπλισµού σύνδεσης (π.χ. µετρητικές διατάξεις και σχετικός εξοπλισµός,
διατάξεις προστασίας, κλπ).
− Χρεώσεις για επέκταση και ενίσχυση ∆ικτύου (µε διάκριση σε υλικά και εργασία).
− Χρεώσεις προσωπικού ∆ΕΗ ΑΕ (χρέωση ανθρωποώρας για κάθε ειδικότητα
προσωπικού).
− Χρεώσεις ελέγχου των συνδεόµενων εγκαταστάσεων.
− Χρεώσεις λοιπών υπηρεσιών και πόρων που αναλώνονται.
− Χρεώσεις υπηρεσιών εκπόνησης και ελέγχου µελετών, επίβλεψης και παραλαβής, στην
περίπτωση κατασκευής των έργων σύνδεσης από τον ενδιαφερόµενο.

Άµεσος στόχος της παρούσας ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι να αξιολογηθεί το επίπεδο
ενηµέρωσης που παρέχει η ∆ΕΗ ΑΕ στους ενδιαφερόµενους για όλα τα σχετικά θέµατα. Η ΡΑΕ,
µέσα στο πλαίσίο των αρµοδιοτήτων της, θα αξιολογήσει το ύψος των εν λόγω χρεώσεων,
αξιοποιώντας τις απόψεις των Συµµετεχόντων, αφού δηµοσιοποιηθούν οι σχετικές πληροφορίες
καθώς, επί του παρόντος, δεν έχει στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την
αξιολόγηση αυτή.
Σχετικά µε την επιστροφή του τέλους που καταβάλλεται κατά την αίτηση, σε περίπτωση
απόρριψης της αίτησης από το ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ή ακύρωσής της από πλευράς του αιτούντα,
η ΡΑΕ θα ζητήσει άµεσα τις απόψεις της ∆ΕΗ ΑΕ προκειµένου να διαµορφώσει τις απόψεις της
και για το θέµα αυτό.

1δ. Τις συµβάσεις σύνδεσης
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Ο Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών θεωρεί ότι οι συµβάσεις σύνδεσης χρήζουν αλλαγών
και βελτιώσεων. Ειδικότερα, αναφέρονται η περιγραφή του έργου σύνδεσης, το κόστος της
συντήρησης των εγκαταστάσεων, η δέσµευση της ∆ΕΗ ΑΕ αναφορικά µε την ολοκλήρωση των
έργων εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος, οι υποχρεώσεις του παραγωγού σε ότι αφορά
αγωγές και µηνύσεις που συνδέονται µε τη σύµβαση, καθώς και η ποιότητα της σύνδεσης.
Σε σχέση µε τις συµβάσεις σύνδεσης, ορισµένοι Συµµετέχοντες στη ∆ιαβούλευση αναφέρουν το
ζήτηµα της δυνατότητας του επενδυτή να επιλέξει εργολάβο της προτίµησής του.
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Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων, (β) τις πληροφορίες που
βρίσκονται αναρτηµένες στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ, και (γ) τα στοιχεία που έχει υποβάλει η
∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
–

Θα πρέπει να αναρτηθούν στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ τα έντυπα των συµβάσεων σύνδεσης.

Η ΡΑΕ θα εξετάσει άµεσα τις συµβάσεις σύνδεσης που έχει υποβάλει η ∆ΕΗ ΑΕ, προκείµενου
να αξιολογήσει τα σχετικά θέµατα που τίθενται από τους Συµµετέχοντες.

1ε. Την ενηµέρωση για τις προσεχείς ηµεροµηνίες και προθεσµίες υποβολής
αιτηµάτων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Ο Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών θεωρεί ότι για τα νησιά, ή γενικότερα εκεί που τίθενται
προθεσµίες για τις αιτήσεις, αυτές πρέπει να κοινοποιούνται τουλάχιστον ένα µήνα πριν και να
είναι απόλυτα σαφείς οι όροι που τίθενται για τις υποβολές. Οι όροι και τα δικαιολογητικά πρέπει
να είναι κοινοί για όλη την Ελλάδα, εκτός εάν τεκµηριωµένοι τεχνικοί λόγοι επιβάλλουν κάποιες
διαφοροποιήσεις.
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ θεωρεί εύλογο το διάστηµα του ενός (1) µηνός που προτείνεται από το Σύνδεσµο
Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, ως ελάχιστο χρόνο µεταξύ της ανακοίνωσης των προθεσµιών για την
υποβολή αιτήσεων και την έναρξη υποβολής.
Αναφορικά µε τις διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά τους όρους και τα δικαιολογητικά, η ΡΑΕ
επίσης συµφωνεί ότι θα πρέπει να είναι τεκµηριωµένες, ενώ θα πρέπει και να ανακοινώνονται
εγκαίρως.

1. Ενηµέρωση πριν την υποβολή της αίτησης σύνδεσης
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2. ∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων σύνδεσης
Ζητήθηκε να αξιολογηθεί η διαδικασία υποβολής στη ∆ΕΗ ΑΕ των αιτήσεων σύνδεσης στο
∆ίκτυο ∆ιανοµής και να γίνει αναφορά σε προβλήµατα που εµφανίζονται σε σχέση µε τα
ακόλουθα θέµατα.

2α και 2β. Τα έντυπα της αίτησης σύνδεσης και τα δικαιολογητικά που πρέπει
να συνοδεύουν την αίτηση σύνδεσης7
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Όσοι από τους Συµµετέχοντες διατύπωσαν απόψεις για τα έντυπα αίτησης σύνδεσης και τα
δικαιολογητικά που πρέπει να τα συνοδεύουν, θεωρούν ότι η δοµή τους είναι ικανοποιητική και
δεν εντόπισαν συγκεκριµένα προβλήµατα. Επισηµάνθηκε, όµως, ότι στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ
βρίσκονται αναρτηµένα έντυπα αίτησης σύνδεσης µόνο για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, και όχι
για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ.
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων (β) τις πληροφορίες που
βρίσκονται αναρτηµένες στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ και (γ) τα στοιχεία που έχει υποβάλει η
∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
–

Θα πρέπει να αναρτηθούν στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ τα έντυπα αίτησης σύνδεσης για όλες
τις τεχνολογίες ΑΠΕ, καθώς και αναλυτικός κατάλογος µε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.

2γ και 2δ. Τη διαδικασία κατάθεσης του φακέλου της αίτησης σύνδεσης και τη
διαφάνεια σχετικά µε τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων σύνδεσης8
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Η πλειοψηφία των Συµµετεχόντων στην ∆ιαβούλευση εντοπίζει, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο
βαθµό, προβλήµατα τόσο στις διαδικασίες κατάθεσης του φακέλου (καθυστερήσεις, διακριτική
µεταχείριση, κατάθεση πολλών αιτήσεων από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), όσο και σε σχέση
µε τη διαφάνεια σχετικά µε τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων σύνδεσης. Ειδικότερα,
αναφέρεται η περίπτωση κατάθεσης περισσότερων της µιας αίτησης από ένα φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο.
Επιπροσθέτως, ο Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών υπέβαλε, στο πλαίσιο της
∆ιαβούλευσης, πρόταση σε ότι αφορά τη διαδικασία πληρωµής των τελών που συνοδεύουν την
κατάθεση της αίτησης.

7

8

Αναφορικά µε τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση σύνδεσης, υπογραµµίζεται ότι
στόχος της ∆ιαβούλευσης είναι η αξιολόγηση των θεµάτων ΑΠΕ που αφορούν τη ∆ΕΗ ΑΕ και
συγκεκριµένα τα θέµατα συνδέσεων, και όχι το σύνολο των θεµάτων ΑΠΕ και της αδειοδοτικής τους
διαδικασίας.
Στόχος της ∆ιαβούλευσης είναι η αξιολόγηση της διαφάνειας σε ότι αφορά τη σειρά προτεραιότητας της
αίτησης σύνδεσης, καθώς αυτή επηρεάζει τη δυνατότητα δέσµευσης ηλεκτρικού χώρου στο ∆ίκτυο
∆ιανοµής.
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Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων (β) τις πληροφορίες που
βρίσκονται αναρτηµένες στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ και (γ) τα στοιχεία που έχει υποβάλει η
∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
–

Είναι απαραίτητη η λεπτοµερής περιγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται από τη ∆ΕΗ
ΑΕ, µε έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο προκύπτει η σειρά προτεραιότητας, και η ανάρτησή
της περιγραφής αυτής στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ.

–

Είναι απαραίτητη η ανάρτηση στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ των αιτήσεων που υποβάλλονται,
µε κατάλληλη κατηγοριοποίηση (αρµόδια διοικητική µονάδα, γεωγραφική περιοχή, θέση,
τεχνολογία, κοκ), και σε χρόνο, κατά το δυνατό πλησιέστερο στον πραγµατικό.

–

Είναι απαραίτητη η ανάρτηση στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ της εξέλιξης των αιτήσεων που
υποβάλλονται, µε κατάλληλη ανάλυση (αρµόδια διοικητική µονάδα, γεωγραφική περιοχή,
θέση, τεχνολογία, κοκ), και σε χρόνο, κατά το δυνατό πλησιέστερο στον πραγµατικό, καθώς
και µε επαρκή τεκµηρίωση στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν τηρείται η σειρά
προτεραιότητας επεξεργασίας της αίτησης (π.χ. σε περιπτώσεις µη διαθέσιµης
χωρητικότητας στο δίκτυο). Η αναγκαιότητα δηµοσιοποίησης απορρέει και από τον
ν.3851/20109.

Σε σχέση µε την άρνηση σύνδεσης σταθµού ΑΠΕ και τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται σε
σχέση µε τον κορεσµό των δικτύων, η ΡΑΕ έχει ζητήσει ήδη τις απόψεις τις ∆ΕΗ ΑΕ (ΡΑΕ/Ο45944/14.01.201110). Η ΡΑΕ θα διαµορφώσει τις απόψεις της µετά την εισήγηση αυτή της ∆ΕΗ
ΑΕ.
Σε σχέση µε τις διαδικασίες, η ΡΑΕ δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει µε ακρίβεια το βαθµό
αποτελεσµατικότητάς τους. Σε σχέση όµως µε τη διαφάνεια, πρέπει να επισηµανθεί ότι αυτή
επηρεάζει άµεσα την αντίληψη των ενδιαφεροµένων, σχετικά µε την εγκυρότητα των
διαδικασιών.
Αναφορικά µε την πρόταση του Συνδέσµου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών για την πληρωµή των
τελών της αίτησης, η ΡΑΕ θεωρεί ότι η πρόταση αυτή συµβάλει στη βελτιστοποίηση των
διαδικασιών και θα πρέπει να αξιολογηθεί από τη ∆ΕΗ ΑΕ.

2ε. Την τεκµηρίωση που παρέχεται στις περιπτώσεις άρνησης παραλαβής της
αίτησης σύνδεσης
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
H πλειοψηφία των Συµµετεχόντων θεωρεί ότι πρέπει να τεκµηριώνεται επαρκώς και να
δηµοσιοποιείται ο λόγος άρνησης παραλαβής της αίτησης σύνδεσης, καθώς και ο τρόπος
αντιµετώπισης του προβλήµατος που επιβάλει την άρνηση.

9

10

Ν. 3851/2010, Άρθρο 2, παρ. 11: « 3. Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής υποχρεούται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, να προβαίνει
στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεση των σταθµών της παραγράφου 1 µε το Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο ή το ∆ίκτυο
των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, εκτός αν συντρέχουν τεκµηριωµένοι τεχνικοί λόγοι που δικαιολογούν την άρνηση της
σύνδεσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους αντίστοιχους Κώδικες ∆ιαχείρισης, ή υφίσταται κορεσµός των δικτύων που
διαπιστώνεται µε τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3. Κατά τη διαδικασία αυτή
τηρείται σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων που υποβάλλονται, οι οποίες δηµοσιοποιούνται µε ευθύνη του αρµόδιου ∆ιαχειριστή
στο διαδικτυακό του τόπο και ενηµερώνονται σχετικά η Αυτοτελής Υπηρεσία για Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και η Ρ.Α.Ε...»

http://www.rae.gr/site/file/system/docs/misc/O_45944
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Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ θεωρεί ότι δεν µπορεί να τεκµηριωθεί αιτία µη παραλαβής της αίτησης σύνδεσης. H ΡΑΕ
θα ζητήσει άµεσα τις απόψεις της ∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα αυτό προκειµένου να
διαµορφώσει πληρέστερη εικόνα. Παράλληλα, η ΡΑΕ αναµένει την περιγραφή των διαδικασιών
που ακολουθούνται από τη ∆ΕΗ ΑΕ για την τελική αξιολόγηση του θέµατος της άρνησης
παραλαβής αίτησης σύνδεσης (βλ. σηµείο 2δ παραπάνω).

2στ. Άλλο
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Σε σχέση µε τη διαδικασία υποβολής αίτησης σύνδεσης, ο Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών
προτείνει αλλαγή σε ότι αφορά το χρόνο κατάθεσης της εγγυητική επιστολής.
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ θεωρεί ότι το θέµα σχετίζεται και µε την έγκαιρη πληροφόρηση για την ικανότητα
απορρόφησης ισχύος από σταθµούς ΑΠΕ των δικτύων σε κάθε περιοχή. Για το λόγο αυτό,
θεωρεί πρωταρχικής σηµασίας την υλοποίηση των όσων αναφέρονται στο σηµείο 1β παραπάνω.

2. ∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων σύνδεσης
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3. Προσφορά Σύνδεσης
Ζητήθηκε να αξιολογηθεί η Προσφορά Σύνδεσης που καταρτίζεται από την ∆ΕΗ ΑΕ για τους
σταθµούς ΑΠΕ στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής και να γίνει αναφορά σε προβλήµατα που εµφανίζονται σε
σχέση µε τα ακόλουθα θέµατα.

3α. Το χρόνο κατάρτισης και υποβολής στον ενδιαφερόµενο της Προσφοράς
Σύνδεσης
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Οι Συµµετέχοντες θεωρούν µεγάλο το χρονικό διάστηµα για την κατάρτιση και υποβολή της
Προσφοράς Σύνδεσης.
Επιπροσθέτως, ο Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών θέτει ζητήµατα αναφορικά µε: (α) την
εφαρµογή των προθεσµιών του ν.3851/2010, (β) το εύρος εφαρµογής των προθεσµιών αυτών σε
ότι αφορά τις διαφορετικές κατηγορίες σταθµών ΑΠΕ, (γ) την πρακτική που ακολουθείται
αναφορικά µε την κατάρτιση προσφορών (δεσµευτικές, µη-δεσµευτικές).
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων και (β) τα στοιχεία που έχει
υποβάλει η ∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
–

Είναι απαραίτητη η υποβολή στοιχείων από τη ∆ΕΗ ΑΕ στη ΡΑΕ, σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, σχετικά µε τους χρόνους κατάρτισης και υποβολής στον ενδιαφερόµενο της
Προσφοράς Σύνδεσης, προκειµένου να αξιολογείται η απόδοση των υπηρεσιών της
εταιρείας. Κατ’αρχάς, κρίνεται σκόπιµη η υποβολή συγκεντρωτικών στοιχείων ανά
διοικητική µονάδα, και όποια άλλη κατηγοριοποίηση κρίνει απαραίτητη η εταιρεία, σε σχέση
µε τη φύση των έργων σύνδεσης, µε ανάλυση σε χρονικές ζώνες εύρους µιας ηµέρας. Στη
συνέχεια, θα διερευνηθεί η αναγκαιότητα υποβολής αναλυτικότερων στοιχείων. Απαραίτητη
κρίνεται η παροχή επιπλέον πληροφοριών από τη ∆ΕΗ ΑΕ αναφορικά µε τις περιπτώσεις
εκείνες στις οποίες η εταιρεία παρουσιάζει τις χαµηλότερες επιδόσεις στην εξυπηρέτησή
τους.

Η ΡΑΕ θα αξιολογήσει την κατάσταση αναφορικά µε τους χρόνους κατάρτισης και υποβολής
στον ενδιαφερόµενο της Προσφοράς Σύνδεσης, µετά την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων µε
αναφορά στις διατάξεις του ν.3851/2010.
Το ζήτηµα που θέτει ο Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών αναφορικά µε την πρακτική που
ακολουθείται στην κατάρτιση προσφορών (δεσµευτικές, µη-δεσµευτικές), κρίνεται σηµαντικό
από τη ΡΑΕ (και για αυτό θα ζητηθούν άµεσα οι απόψεις της ∆ΕΗ ΑΕ), προκειµένου να
διαµορφώσει η Αρχή ολοκληρωµένη άποψη και κυρίως να κρίνει κατά πόσο το εν λόγω ζήτηµα
αποτελεί εµπόδιο στην αύξηση του ρυθµού διείσδυσης των ΑΠΕ στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής.

3. Προσφορά Σύνδεσης
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3β και 3γ. Την τεκµηρίωση αναφορικά µε τον τρόπο σύνδεσης του σταθµού
ΑΠΕ και την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων αναφορικά µε τον τρόπο
σύνδεσης
Ζητήθηκε να αξιολογηθεί η µεθοδολογία (τεχνικά κριτήρια, οικονοµικά κριτήρια, υφιστάµενο
δίκτυο), αναφορικά µε τον τρόπο σύνδεσης του σταθµού ΑΠΕ (σηµείο σύνδεσης, αναγκαία έργα,
διατάξεις µετρήσεων, ελέγχου και προστασίας).
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Αναφορικά µε την τεκµηρίωση που συνοδεύει τον τρόπο σύνδεσης του σταθµού ΑΠΕ και την
παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων, οι Συµµετέχοντες θεωρούν ότι αυτή είναι ελλιπής, ενώ
αναφέρουν ότι υπάρχουν (α) περιπτώσεις όπου δεν έχει επιλεγεί ο βέλτιστος τρόπος και σηµείο
σύνδεσης και (β) περιπτώσεις υποψηφίων επενδυτών που δηλώνουν ετοιµότητα ανάληψης του
κόστους απευθείας σύνδεσής τους, ως οµάδα, µε τον υποσταθµό ΥΤ/ΜΤ, όταν οι γειτνιάζουσες
γραµµές ΜΤ παρουσιάζουν περιορισµένη χωρητικότητα λόγω χαµηλού φορτίου, αλλά δεν
αντιµετωπίζονται θετικά από τη ∆ΕΗ ΑΕ.
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ κατανοεί ότι η µεγάλης κλίµακας διείσδυση σταθµών ΑΠΕ στο ∆ικτύου ∆ιανοµής
δηµιουργεί νέα δεδοµένα σε ότι αφορά το σχεδιασµό και την ανάπτυξή του. Παράλληλα,
αυξάνονται για τη ∆ΕΗ ΑΕ οι απαιτήσεις σε τεκµηρίωση και ανάλυση των αποφάσεων που
λαµβάνονται, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων και (β) τα στοιχεία που έχει
υποβάλει η ∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
–

Η κατάρτιση και ανάρτηση στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ Οδηγού για τη σύνδεση και τη
λειτουργία σταθµών ΑΠΕ θα βελτιώσει σηµαντικά το επίπεδο πληροφόρησης και
διαφάνειας, σε σχέση µε τα εν λόγω ζητήµατα (βλ. σηµείο 1α παραπάνω).

–

Βασικές πληροφορίες αναφορικά µε τον τρόπο σύνδεσης θα πρέπει να παρέχονται στον
ενδιαφερόµενο. Τέτοιες πληροφορίες είναι το σηµείο σύνδεσης στο υφιστάµενο δίκτυο για
τις περιπτώσεις που παρέχεται Προσφορά Σύνδεσης, τα θέµατα προστασίας, ο περιοριστικός
παράγοντας (κριτήριο που δεν ικανοποιείται και βαθµός υπέρβασης του σχετικού ορίου),
καθώς και το στοιχείο του δικτύου όπου ο περιοριστικός παράγοντας εµφανίζεται, στις
περιπτώσεις άρνησης Προσφοράς Σύνδεσης. Θα πρέπει να αναζητηθεί τρόπος τυποποίησης
της παρουσίασης των αποτελεσµάτων της σχετικής µελέτης που εκπονείται από τη ∆ΕΗ ΑΕ.

–

Κρίσιµες πληροφορίες αναφορικά µε την τρέχουσα κατάσταση των δικτύων θα πρέπει να
παρέχονται στους ενδιαφερόµενους. Η βελτίωση της πληροφόρησης, µε παρουσίαση της
ικανότητας των δικτύων σε βαθµό ανάλυσης µεγαλύτερο από αυτό του νοµού, θα βελτιώσει
το βαθµό κατανόησης των ενδιαφερόµενων, θα βοηθήσει στη λήψη των επενδυτικών τους
αποφάσεων και θα αυξήσει την εγκυρότητα όλων των σχετικών διαδικασιών (βλ. και σηµείο
1β παραπάνω).

–

Απώτερος στόχος της διαδικασίας σχεδιασµού του ∆ικτύου ∆ιανοµής είναι η βέλτιστη
ανάπτυξη, λαµβάνοντας υπόψη και τη µεγάλης κλίµακας διείσδυση των ΑΠΕ. Απαραίτητα
εργαλεία για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου είναι η κατάστρωση Σχεδίων ανάπτυξης για
τα δίκτυα µέσης τάσης, σε επίπεδο τουλάχιστον Περιφέρειας, µε µεσοπρόθεσµο και
µακροπρόθεσµο ορίζοντα, και η δηµοσιοποίησή τους µαζί µε ρεαλιστικά χρονοδιαγράµµατα
υλοποίησης. Η ∆ΕΗ ΑΕ θα πρέπει να είναι σε θέση σταδιακά να παρουσιάσει τα εν λόγω
Σχέδια, καθώς µε αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθούν οι διαστάσεις των υποκείµενων
προβληµάτων και θα συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την επίλυσή τους.
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Η ΡΑΕ θεωρεί απαραίτητη τη βελτίωση της τεκµηρίωσης αναφορικά µε τον τρόπο σύνδεσης των
σταθµών ΑΠΕ, καθώς και τη συστηµατική καταγραφή των περιορισµών που εµφανίζονται,
προκειµένου να είναι δυνατή η αξιολόγηση των δικτύων σε ότι αφορά την ικανότητά τους να
εξυπηρετήσουν τη διείσδυση διεσπαρµένης παραγωγής. Σε σχέση µε τον τρόπο σύνδεσης ενός
σταθµού ΑΠΕ, τις εναλλακτικές λύσεις σύνδεσής του και τον κορεσµό των τοπικών δικτύων, η
ΡΑΕ έχει ζητήσει ήδη τις απόψεις τις ∆ΕΗ ΑΕ (ΡΑΕ/Ο-45944/14.01.201111). Η ΡΑΕ θα
διαµορφώσει τις απόψεις της µετά την υποβολή της εισήγηση αυτής της ∆ΕΗ ΑΕ.

3δ. Την τεκµηρίωση του προϋπολογιστικού κόστους σύνδεσης
(Ανάλυση, χρεώσεις ανά µονάδα εργασίας ή υλικού, διάκριση µεταξύ εργασιών που
διεκπεραιώνει αποκλειστικά η ∆ΕΗ ΑΕ ως ∆ιαχειριστής ∆ικτύου, και εργασιών που µπορούν να
διεκπεραιωθούν από τρίτους, κλπ).
Απόψεις των Συµµετεχόντων
Οι Συµµετέχοντες αναφέρουν ότι οι Προσφορές Σύνδεσης που καταρτίζονται από το ∆ιαχειριστή
∆ικτύου, δεν παρέχουν καµία τεκµηρίωση αναφορικά µε το προϋπολογιζόµενο κόστος σύνδεσης.
Απόψεις ΡΑΕ
Η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων και (β) τα στοιχεία που έχει
υποβάλει η ∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
–

Είναι απαραίτητο να παρέχεται η µεγαλύτερη δυνατή ανάλυση του προϋπολογιστικού
κόστους σύνδεσης, µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες, καθώς και τις υποθέσεις που έχουν
χρησιµοποιηθεί, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που δόθηκαν παραπάνω (1γ παραπάνω).

–

Είναι απαραίτητο να διαχωρίζονται οι χρεώσεις για εργασίες που µπορούν να εκτελεστούν
από τρίτους, από τις χρεώσεις που αφορούν εργασίες που εκτελούνται αποκλειστικά από τη
∆ΕΗ ΑΕ (όπως είναι π.χ. οι εργασίες παραλαβής των έργων σύνδεσης).

3ε. Την τεκµηρίωση αναφορικά µε το χρόνο ολοκλήρωσης των έργων
σύνδεσης
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Αναφέρεται από ορισµένους Συµµετέχοντες ότι οι Προσφορές Σύνδεσης που καταρτίζονται από
τη ∆ΕΗ ΑΕ, δεν παρέχουν καµία πληροφορία αναφορικά µε την ολοκλήρωση των έργων
σύνδεσης. Το γεγονός αυτό οδηγεί, κατά την άποψη των Συµµετεχόντων, σε σηµαντικές
καθυστερήσεις.
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Από τις διαθέσιµες πληροφορίες δεν προκύπτει ότι η ∆ΕΗ ΑΕ προβαίνει σε εκτίµηση του χρόνου
ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσης, στην Προσφορά Σύνδεσης που καταρτίζει ή αλλού.
Η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων και (β) τα στοιχεία που έχει
υποβάλει η ∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
–

11

Είναι απαραίτητο στην Προσφορά Σύνδεσης να παρέχεται πληροφόρηση για τον
προβλεπόµενο χρόνο ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσης.
http://www.rae.gr/site/file/system/docs/misc/O_45944

3. Προσφορά Σύνδεσης

13 από 23

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση σχετικά µε τα θέµατα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, Απρίλιος 2011

–

Οι προβλεπόµενοι χρόνοι ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσης θα πρέπει να είναι συµβατοί µε
τη σχετική απόφαση του ΥΠΑΝ12, δηλαδή θα πρέπει τα έργα σύνδεσης να
κατηγοριοποιούνται µε βάση την εν λόγω Απόφαση. Η κατηγορία στην οποία ανήκει το έργο
σύνδεσης θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς στην Προσφορά Σύνδεσης.

3στ. Την ενηµέρωση σχετικά µε τους όρους και προϋποθέσεις στις
περιπτώσεις οµαδοποιήσεων σταθµών ΑΠΕ µέσω κοινού έργου σύνδεσης
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Τα σχετικά θέµατα που θέτουν οι Συµµετέχοντες συνοψίζονται ως εξής: (α) η ενηµέρωση που
δίνεται σήµερα και που συνίσταται απλά στην απαρίθµηση των µελών της οµάδας και στον
επιµερισµό του κόστους, δεν κρίνεται ικανοποιητική, (β) δεν είναι σαφείς οι υποχρεώσεις των
επενδυτών, (γ) δεν είναι σαφή τα κριτήρια επιµερισµού του κόστους.
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων και (β) τα στοιχεία που έχει
υποβάλει η ∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
–

Είναι απαραίτητη η δηµοσιοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις για τις περιπτώσεις οµαδοποιήσεων σταθµών ΑΠΕ µέσω κοινού έργου
σύνδεσης.

–

Είναι απαραίτητο, στην Προσφορά Σύνδεσης που καταρτίζει η ∆ΕΗ ΑΕ, να παρέχεται
εκτενέστερη πληροφόρηση σχετικά µε τα έργα σύνδεσης, και ειδικότερα:

–

o

τα κριτήρια σχεδιασµού που εφαρµόσθηκαν

o

ο τρόπος επιµερισµού του κόστους του κοινού έργου σύνδεσης.

Σε ότι αφορά τις εναλλακτικές λύσεις για τον τρόπο σύνδεσης, και µε δεδοµένο ότι η ∆ΕΗ
ΑΕ (σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει υποβάλει) επιλέγει πάντα την οικονοµικότερη λύση,
είναι απαραίτητο να λαµβάνεται υπόψη η περίπτωση των οµαδοποιήσεων, καθώς η λύση
αυτή θα µπορούσε να µειώσει το κόστος ή/και να αυξήσει την ικανότητα απορρόφησης
ισχύος από ΑΠΕ.

Είναι κατανοητό από τη ΡΑΕ ότι ο σχεδιασµός του ∆ικτύου ∆ιανοµής για τις ανάγκες σύνδεσης
σταθµών ΑΠΕ αποτελεί δυναµική διαδικασία, η οποία έχει ως αφετηρία την αίτηση σύνδεσης
που υποβάλει ένας επενδυτής και καταλήγει στο συνολικό σχεδιασµό των αντίστοιχων
υποδοµών. Η αποτύπωση όλων των σχετικών παραµέτρων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την
αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας.

3ζ. Άλλο
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Ο Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 3 του
Ν.3851/2010, έτσι ώστε να περιορίζεται σε 6 µήνες η ισχύς της προσφοράς σύνδεσης στην
περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθµών (δηλαδή το Άρθρο 3 να έχει ως εξής: «Η Προσφορά
12

ΥΠΑΝ, Απόφαση αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.2007 (ΦΕΚ Β’440/30.03.2007), Αναπροσαρµογή των τιµών και των
συντελεστών των συστηµάτων υπολογισµού Συµµετοχών για την σύνδεση πελατών στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής
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Σύνδεσης ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την οριστικοποίησή της και δεσµεύει τον ∆ιαχειριστή και
τον δικαιούχο. Ειδικά στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθµών, η Προσφορά Σύνδεσης
ισχύει για έξι (6) µήνες από την οριστικοποίησή της».)
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ θα διερευνήσει περαιτέρω το θέµα και τις παραµέτρους του πριν διαµορφώσει άποψη.
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4. ∆ιαδικασία τελικής δοκιµής και προσαρµογής της σύνδεσης
Ζητήθηκε να αξιολογηθεί η διαδικασία τελικής δοκιµής και προσαρµογής της σύνδεσης
(ενεργοποίηση) για τους σταθµούς ΑΠΕ στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής και να γίνει αναφορά σε
προβλήµατα που εντοπίζονται σε σχέση µε τα ακόλουθα θέµατα.

4α. Τους όρους της σύµβασης σύνδεσης
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
∆εν αναφέρθηκαν ειδικότερα προβλήµατα σχετικά µε τους όρους της σύµβασης σύνδεσης και τη
διαδικασία τελικής δοκιµής και προσαρµογής της σύνδεσης.

4β. Το χρόνο υλοποίησης της σύνδεσης
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Η πλειοψηφία των Συµµετεχόντων στη ∆ιαβούλευση θεωρεί µεγάλο το χρόνο υλοποίησης των
έργων, ενώ γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένους λόγους οι οποίοι, κατά την άποψη των
Συµµετεχόντων, ευθύνονται για αυτό.
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων και (β) τα στοιχεία που έχει
υποβάλει η ∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
–

Είναι απαραίτητη η υποβολή στοιχείων στη ΡΑΕ από τη ∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε τους χρόνους
ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσης, σε τακτά χρονικά διαστήµατα (κάθε δίµηνο),
προκειµένου να παρακολουθείται και να αξιολογείται η απόδοση των υπηρεσιών της
εταιρείας. Κατ’αρχάς, κρίνεται σκόπιµη η υποβολή συγκεντρωτικών στοιχείων ανά
διοικητική µονάδα, µε βάση την κατηγοριοποίηση της Απόφασης του ΥΠΑΝ13, και ανάλυση
σε χρονικές ζώνες εύρους µιας ηµέρας. Στη συνέχεια, θα διερευνηθεί από τη ΡΑΕ η
αναγκαιότητα υποβολής αναλυτικότερων στοιχείων. Απαραίτητη κρίνεται η παροχή επιπλέον
πληροφοριών από τη ∆ΕΗ ΑΕ αναφορικά µε τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η εταιρεία
παρουσιάζει τις χαµηλότερες επιδόσεις στην εξυπηρέτησή τους.

Η ΡΑΕ θα αξιολογήσει την κατάσταση σχετικά µε τους χρόνους ολοκλήρωσης των έργων
σύνδεσης µετά την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων. Επιπροσθέτως, σηµειώνεται ότι στον
ν.3851/2010 καθορίζεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αναφορικά µε την υποβολή στοιχείων
συνδέσεων14.

13
14

ΥΠΑΝ, Απόφαση αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.2007 (ΦΕΚ Β’440/30.03.2007), Αναπροσαρµογή των τιµών και των
συντελεστών των συστηµάτων υπολογισµού Συµµετοχών για την σύνδεση πελατών στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής.
Ν. 3851/2010, Άρθρο 2 παρ. 12: 2. Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής ενηµερώνει, στο τέλος κάθε ηµερολογιακού διµήνου, την Αυτοτελή
Υπηρεσία για Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τη Ρ.Α.Ε. για τη σύνδεση των
σταθµών της προηγούµενης παραγράφου και αναρτά τα σχετικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του.
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4γ. Την τεκµηρίωση του απολογιστικού κόστους σύνδεσης
(Ανάλυση, χρεώσεις ανά µονάδα εργασίας ή υλικού, κλπ.)
Απόψεις των Συµµετεχόντων
Τα προβλήµατα που αναφέρουν οι Συµµετέχοντες σε σχέση µε την τεκµηρίωση του
απολογιστικού κόστους σύνδεσης συνοψίζονται στα εξής: (α) δεν παρέχεται επαρκής ανάλυση,
(β) εµφανίζονται υψηλές αποκλίσεις µεταξύ προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, και
(γ) ακολουθούνται διαφορετικές πρακτικές από τα κατά τόπους καταστήµατα της ∆ΕΗ ΑΕ.
Σε σχέση µε τις αποκλίσεις µεταξύ προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, ο Ελληνικός
Σύνδεσµος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ και η Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής
Ενέργειας προτείνουν τον καθορισµό από τη ΡΑΕ ενός ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου
(ποσοστού) υπέρβασης του αρχικού κόστους της Προσφοράς Σύνδεσης.
Απόψεις ΡΑΕ
Η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων και (β) τα στοιχεία που έχει
υποβάλει η ∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
–

Είναι απαραίτητο να παρέχεται η µεγαλύτερη δυνατή ανάλυση του απολογιστικού κόστους
σύνδεσης, µε βάση τις προδιαγραφές που δόθηκαν παραπάνω (βλ. 1γ), και να
τεκµηριώνονται οι διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το προϋπολογιστικό κόστος.

–

Σε σχέση µε τις µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, η
ΡΑΕ θεωρεί ότι θα πρέπει κατ’αρχήν να καταβληθεί προσπάθεια συστηµατικής
παρακολούθησης του εν λόγω ζητήµατος, µε την τακτική υποβολή από τη ∆ΕΗ ΑΕ προς τη
ΡΑΕ αναλυτικών στοιχείων αναφορικά µε τις συνδέσεις, το προϋπολογιστικό τους κόστος, το
απολογιστικό τους κόστος, καθώς και τις αιτίες που οδηγούν σε µεγάλες διαφοροποιήσεις
(µε κατάλληλη κατηγοριοποίηση που θα προτείνει η ∆ΕΗ ΑΕ).

Επιπροσθέτως, η ΡΑΕ θεωρεί απαραίτητη τη συνεχή αξιολόγηση των µεθοδολογιών
υπολογισµού του κόστους σύνδέσης και θα διαµορφώσει συνολική άποψη για το θέµα αυτό µετά
την υποβολή από τη ∆ΕΗ ΑΕ των εν λόγω στοιχείων.
Η ΡΑΕ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το βαθµό του προβλήµατος, αναφορικά µε τις
παρατηρούµενες διαφοροποιήσεις στην αντιµετώπιση από τη ∆ΕΗ ΑΕ των ως άνω θεµάτων στις
διάφορες περιοχές της χώρας. Η υποβολή των απαραίτητων στοιχείων από τη ∆ΕΗ ΑΕ θα
επιτρέψει στη ΡΑΕ να σχηµατίσει ολοκληρωµένη άποψη. Σε κάθε περίπτωση, όµως, είναι
κρίσιµη η δηµοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων σχετικά µε τη µεθοδολογία, τις λεπτοµέρειες
υπολογισµού των χρεώσεων και τις εφαρµοζόµενες τιµές µονάδας, όπως έχει αναφερθεί
παραπάνω (βλ. 1γ).

4δ. Τις τελικές δοκιµές και τις ρυθµίσεις που πραγµατοποιούνται κατά την
ενεργοποίηση της σύνδεσης
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Τα προβλήµατα που αναφέρουν οι Συµµετέχοντες σε σχέση µε τις τελικές δοκιµές και τις
ρυθµίσεις που πραγµατοποιούνται κατά την ενεργοποίηση της σύνδεσης συνοψίζονται στα εξής:
(α) υπάρχουν µεγάλες καθυστερήσεις, (β) ακολουθούνται διαφορετικές πρακτικές από τα κατά
τόπους καταστήµατα της ∆ΕΗ ΑΕ, και (γ) εµφανίζονται προβλήµατα µε τις ρυθµίσεις
προστασίας, που οδηγούν σε αποσύνδεση των σταθµών ΑΠΕ (και σε απώλεια εσόδων).
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Επιπροσθέτως, σε σχέση µε το εν λόγω ζήτηµα, διατυπώθηκε η εκτίµηση από την Ελληνική
Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ότι θα υπάρξουν προβλήµατα µε την εφαρµογή του
ν.3851/2010, όταν ο παραγωγός επιλέγει να διατηρήσει στην ιδιοκτησία του το έργο σύνδεσης,
αν πρώτα δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι διαδικασίες παραλαβής
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων (β) τις πληροφορίες που
βρίσκονται αναρτηµένες στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ και (γ) τα στοιχεία που έχει υποβάλει η
∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
–

Είναι απαραίτητη η δηµοσιοποίηση λεπτοµερειών σχετικά µε τους έλεγχους που
διενεργούνται, καθώς και µε τις σχετικές ρυθµίσεις που πραγµατοποιούνται κατά την
ενεργοποίηση της σύνδεσης.

−

Είναι απαραίτητη η κατάρτιση και δηµοσιοποίηση Οδηγού για τη σύνδεση και τη λειτουργία
σταθµών ΑΠΕ, για τις διαφορετικές τεχνολογίες ΑΠΕ και τα διαφορετικά επίπεδα τάσης.

Σε ότι αφορά τις χρονικές καθυστερήσεις που σηµειώνονται, η ΡΑΕ θα προσεγγίσει το ζήτηµα
µέσω της αξιολόγησης του χρόνου υλοποίησης των έργων σύνδεσης που πραγµατοποιεί η ∆ΕΗ
ΑΕ.

4ε. Τις µετρήσεις αρµονικών τάσης και έντασης
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Σε σχέση µε τις µετρήσεις αρµονικών τάσης και έντασης, ο Σύνδεσµος Εταιρειών
Φωτοβολταϊκών υπογραµµίζει ότι δεν υφίσταται κανονισµός σχετικά µε τις εκποµπές αρµονικών
των καταναλωτών.
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων (β) τις πληροφορίες που
βρίσκονται αναρτηµένες στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ και (γ) τα στοιχεία που έχει υποβάλει η
∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
– Είναι απαραίτητη η δηµοσιοποίηση λεπτοµερειών σχετικά µε τις µετρήσεις αρµονικών, και
ειδικότερα µε τον τρόπο εφαρµογής του προτύπου ΕΝ 50160, καθώς το εν λόγω πρότυπο
αφορά την ποιότητα τάσης, ενώ τα όρια εκποµπών των σταθµών παραγωγής αφορούν την
ένταση του ρεύµατος.
– Είναι απαραίτητη η κατάρτιση και δηµοσιοποίηση Οδηγού σχετικά τις επιτρεπόµενες
εκποµπές φορτίων και τη µεθοδολογία υπολογισµού της επίδρασης των φορτίων αυτών στην
ποιότητα τάσης του δικτύου µε βάση τα διεθνή πρότυπα (π.χ. IEC-61000-3-6 και IEC-610003-7).
– Είναι απαραίτητη η βελτίωση του επιπέδου παρακολούθησης των θεµάτων ποιότητας τάσης
από τη ∆ΕΗ ΑΕ, ζήτηµα το οποίο έχει τεθεί ήδη από την πλευρά της ΡΑΕ15.

15

http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/network/distribution/quality.csp
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5. Λοιπά θέµατα
Ζητήθηκε να αξιολογηθούν τα ακόλουθα.

5α. Η οργάνωση της πληροφορίας στην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ ΑΕ αναφορικά µε
τα θέµατα συνδέσεων σταθµών ΑΠΕ
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Η πλειοψηφία των Συµµετεχόντων δίνει έµφαση στην αξιοποίηση της ιστοσελίδας της ∆ΕΗ ΑΕ
σε ότι αφορά την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων και τα θέµατα της διαφάνειας γενικότερα.
Επισηµάνσεις σε σχέση µε την υφιστάµενη δοµή της ιστοσελίδας δεν πραγµατοποιήθηκαν από
τους Συµµετέχοντες, ενώ έγιναν κάποιες προτάσεις για βελτιώσεις ως προς το περιεχόµενο.
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ συµφωνεί µε την άποψη ότι η ιστοσελίδα της ∆ΕΗ ΑΕ πρέπει να παίξει πρωτεύοντα ρόλο
στα θέµατα ενηµέρωσης, για τα ζητήµατα τα οποία πραγµατεύεται η παρούσα ∆ιαβούλευση.

5β και 5γ. Η δυνατότητα υλοποίησης των έργων σύνδεσης από τρίτους και η
υποστήριξη από τη ∆ΕΗ ΑΕ της δυνατότητας υλοποίησης των έργων σύνδεσης
από τρίτους
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Η πλειοψηφία των Συµµετεχόντων θεωρεί ότι θα πρέπει και να υπάρχει και να υποστηρίζεται
επαρκώς η δυνατότητα να υλοποιούνται τα έργα σύνδεσης από τρίτους. Τα θέµατα που πρέπει να
διευθετηθούν, κατά τη γνώµη των Συµµετεχόντων, είναι: (α) οι προδιαγραφές κατασκευής και οι
έλέγχοι από τη ∆ΕΗ ΑΕ κατά την παραλαβή του έργου, (β) οι σχετικές χρεώσεις, και (γ) η
έγκαιρη ενηµέρωση των επενδυτών.
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Από τις διαθέσιµες πληροφορίες, η ΡΑΕ οδηγείται στο συµπέρασµα ότι η δυνατότητα
υλοποίησης των έργων σύνδεσης από τρίτους δεν αξιοποιείται σε ότι αφορά το ∆ίκτυο ∆ιανοµής.
Η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη (α) τις απόψεις των Συµµετεχόντων (β) τις πληροφορίες που
βρίσκονται αναρτηµένες στον ιστότοπο της ∆ΕΗ ΑΕ και (γ) τα στοιχεία που έχει υποβάλει η
∆ΕΗ ΑΕ σχετικά µε το θέµα, θεωρεί ότι:
–

Προκειµένου να υποστηριχθεί επαρκώς η εν λόγω δυνατότητα, θα πρέπει, στην προσφορά
σύνδεσης να διακρίνονται/διαχωρίζονται οι εργασίες που µπορούν να εκτελεστούν από
τρίτους και οι σχετικές χρεώσεις τους, από τις εργασίες που εκτελούνται αποκλειστικά από
τη ∆ΕΗ ΑΕ, όπως για παράδειγµα τις εργασίες παραλαβής των έργων σύνδεσης, και τις
σχετικές χρεώσεις τους.

–

Είναι απαραίτητη η δηµοσιοποίηση των προδιαγραφών για την κατασκευή των έργων
σύνδεσης και των λεπτοµερειών σχετικά µε τους έλεγχους, οι οποίοι θα διενεργούνται από τη
∆ΕΗ ΑΕ για τα έργα που θα εκτελούνται από τρίτους.

–

Είναι απαραίτητη η δηµοσιοποίηση των προδιαγραφών για τα θέµατα λειτουργίας και
συντήρησης, για τις περιπτώσεις εκείνες που ο παραγωγός επιλέγει να διατηρήσει στην
κατοχή του το έργο σύνδεσης.
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Η ΡΑΕ θα ζητήσει άµεσα τις απόψεις της ∆ΕΗ ΑΕ αναφορικά µε το θέµα, προκειµένου να
καταγραφούν και να αξιολογηθούν οι σχετικές παράµετροί του (τεχνικές, νοµικές).

5δ. Η παρούσα ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Μόνο δύο από τους Συµµετέχοντες διατύπωσαν απόψεις αναφορικά µε τη δοµή της παρούσας
∆ιαβούλευσης, θεωρούν πάντως ότι αυτή καλύπτει τα σηµαντικότερα θέµατα.
Οι περισσότεροι Συµµετέχοντες κατά τη διατύπωση των απόψεών τους, ακολούθησαν την
ανάλυση που είχε προτείνει η ΡΑΕ. Η ίδια ανάλυση χρησιµοποιήθηκε και για την επεξεργασία
των θεµάτων στην παρούσα Έκθεση.

5ε. Άλλο
Οι απόψεις των Συµµετεχόντων
Ο Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, η Ελληνική Επιστηµονική Ένωση
Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) και ένας ακόµη Συµµετέχων θέτουν ζήτηµα αναφορικά µε την
προτεραιότητα σύνδεσης και αναφέρουν ότι η εφαρµοζόµενη πολιτική ευνοεί τη δέσµευση του
διαθέσιµου ηλεκτρικού χώρου κυρίως για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ΑΠΕ.
Οι απόψεις της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ θα διερευνήσει περαιτέρω το συγκεκριµένο θέµα και τις παραµέτρους του πριν
διαµορφώσει άποψη, λαµβάνοντας υπόψη και όλα τα σχετικά στοιχεία που θα υποβάλει η ∆ΕΗ
ΑΕ, όπως περιγράφονται παραπάνω.
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Σύνοψη - Συµπεράσµατα
Η παρούσα ∆ιαβούλευση αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της ΡΑΕ να αποτυπώσει την
υφιστάµενη κατάσταση στα θέµατα σύνδεσης σταθµών ΑΠΕ στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής. Η δοµή της
∆ιαβούλευσης σχεδιάσθηκε κατά τρόπο ώστε να ακολουθεί τα διαφορετικά στάδια από τα οποία
διέρχεται η προσπάθεια υλοποίησης ενός επενδυτικού έργου έως το σηµείο που ο σταθµός
παραγωγής ΑΠΕ τίθεται σε λειτουργία, και είχε ως βασικό στόχο τον εντοπισµό των
προβληµάτων και των εµποδίων στην αύξηση του ρυθµού διείσδυσης των ΑΠΕ στο ∆ίκτυο
∆ιανοµής.
Η ΡΑΕ θεωρεί ότι µέσω της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης προκύπτει η ανάγκη για άµεση εφαρµογή
των παρακάτω:
−

∆ηµοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τις χρεώσεις σύνδεσης καθώς το κόστος σύνδεσης
είναι απαραίτητο στοιχείο για να αξιολογηθεί το επιχειρηµατικό σχέδιο ενός σταθµού ΑΠΕ.

−

Καταγραφή και δηµοσιοποίηση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων σύνδεσης, προκειµένου
να διασφαλισθεί το µέγιστο δυνατό επίπεδο διαφάνειας, καθώς και της κατάστασης του
δικτύου σε σχέση µε τη δυνατότητά του να απορροφήσει ισχύ από σταθµούς ΑΠΕ.

−

∆ηµοσιοποίηση Οδηγού για τη σύνδεση και τη λειτουργία σταθµών ΑΠΕ, για τις
διαφορετικές τεχνολογίες ΑΠΕ και τα διαφορετικά επίπεδα τάσης

−

Υποβολή στοιχείων που θα επιτρέψουν την παρακολούθηση της απόδοσης της ∆ΕΗ ΑΕ σε
µια σειρά κρίσιµων θεµάτων (χρόνος κατάρτισης προσφοράς σύνδεσης, χρόνος κατασκευής
νέων έργων, προϋπολογιστικό και απολογιστικό κόστος, κλπ), αλλά και γενικότερα στα
θέµατα της ανάπτυξης του δικτύου.

−

Υποστήριξη της δυνατότητας των επενδυτών να υλοποιούν τα έργα σύνδεσης µέσω τρίτων,
καθώς θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον η δυνατότητα αυτή µπορεί να αυξήσει το ρυθµό
διείσδυσης σταθµών ΑΠΕ στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής και να δηµιουργήσει συνθήκες
ανταγωνισµού, που θα περιορίσουν τα σχετικά κόστη για τους επενδύτες.

−

∆ηµοσιοποίηση των αιτήσεων σύνδεσης που υποβάλλονται στη ∆ΕΗ ΑΕ, σε χρόνο, το
δυνατό, πλησιέστερο στον πραγµατικό, µε βάση και τις απαιτήσεις του ν.3851/2010.

Αναφορικά µε τα τεχνικά θέµατα της διείσδυσης σταθµών ΑΠΕ στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, η ΡΑΕ
θεωρεί απαραίτητη τη δηµιουργία προϋποθέσεων για:
α. την κατανόηση των τεχνικών θεµάτων από όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές
β. την αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων και της διεθνούς εµπειρίας
γ. την αποτύπωση και αξιοποίηση της µέχρι σήµερα εµπειρίας από τη σταδιακή διείσδυση των
σταθµών ΑΠΕ στην Ελλάδα
δ. την ένταξη της µεγάλης κλίµακας διείσδυσης των σταθµών ΑΠΕ στο γενικότερο πλαίσιο
σχεδιασµού και ανάπτυξης του ∆ικτύου ∆ιανοµής, µε στόχο την ορθολογικότερη δυνατή
ανάπτυξή του και τη µεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους.
Σε σχέση µε τις τεχνικές διαστάσεις του ζητήµατος της µεγάλης κλίµακας διείσδυσης σταθµών
ΑΠΕ στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, και σε σχέση µε τα θέµατα που ανέδειξαν ορισµένοι από τους
Συµµετέχοντες, και κυρίως ο Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, η ΡΑΕ επισηµαίνει ότι έχει
ήδη θέσει στη ∆ΕΗ ΑΕ µια σειρά συναφών τεχνικών θεµάτων (ΡΑΕ/Ο-45944/14.01.201116). Σε
αυτή τη χρονική στιγµή, η ΡΑΕ θεωρεί κρίσιµη τη δηµοσιοποίηση όλων των σχετικών
16

http://www.rae.gr/site/file/system/docs/misc/O_45944
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πληροφοριών (µεθοδολογίες, κατάσταση του δικτύου, προγραµµατιζόµενη ανάπτυξη) και
αναµένει την εισήγηση της ∆ΕΗ ΑΕ για τα κορεσµένα δίκτυα17, προκειµένου να διαµορφώσει
συνολική εικόνα για τα εν λόγω θέµατα. Η ΡΑΕ εκτιµά ότι η ∆ΕΗ ΑΕ, ως ∆ιαχειριστής και
Κύριος του ∆ικτύου ∆ιανοµής, θα ωφεληθεί σηµαντικά θέτοντας σε ∆ιαβούλευση τους Οδηγούς
που αφορούν τα θέµατα σύνδεσης και λειτουργίας των σταθµών ΑΠΕ και καταγράφοντας και
αξιοποιώντας τις απόψεις των ενδιαφεροµένων, στο πρότυπο που ακολουθεί ο ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ
κυρίως για τα θέµατα αιολικής παραγωγής.
Στο πλαίσιο της ∆ιαβούλευσης διατυπώθηκε η άποψη ότι ακολουθούνται διαφορετικές πρακτικές
ανά την επικράτεια για µια σειρά σηµαντικών θεµάτων (χρεώσεις, τελικές δοκιµές, διαδικασίες
παραλαβής αιτήσεων). Σε ότι αφορά την αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών από τη ∆ΕΗ ΑΕ. στις
διάφορες περιοχές της χώρας, και τις διαφοροποιήσεις που ενδεχοµένως εµφανίζονται, η ΡΑΕ
δεν είναι σε θέση να γνωρίζει µε ακρίβεια το βαθµό του προβλήµατος. Η υποβολή των
απαραίτητων στοιχείων από τη ∆ΕΗ ΑΕ θα επιτρέψει στην Αρχή να σχηµατίσει πληρέστερη
άποψη. Σε κάθε περίπτωση, όµως, είναι κρίσιµη η δηµοσιοποίηση τόσο των Οδηγών που
αφορούν τα τεχνικά θέµατα, όσο και των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, αλλά και των
στοιχείων για τις χρεώσεις σύνδεσης, καθώς η δηµοσιοποίηση αυτή θα διασφαλίσει ένα ελάχιστο
επίπεδο ενιαίας αντιµετώπισης στις διάφορες περιοχές της χώρας.
Αναφορικά µε τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά στη ΡΑΕ από τη ∆ΕΗ ΑΕ,
προκειµένου να παρακολουθείται και να αξιολογείται η κατάσταση αναφορικά µε τα θέµατα
σύνδεσης στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής , αυτά είναι τα ακόλουθα:
1. Οι χρόνοι κατάρτισης και υποβολής στον ενδιαφερόµενο της Προσφοράς Σύνδεσης
(συγκεντρωτικά στοιχεία ανά διοικητική µονάδα και όποια άλλη κατηγοριοποίηση κρίνει
απαραίτητη η εταιρεία, σε σχέση µε τη φύση των έργων σύνδεσης µε ανάλυση σε χρονικές
ζώνες εύρους µιας ηµέρας). Υποβολή: ανά δίµηνο.
2. Οι συνδέσεις, το προϋπολογιστικό κόστος τους, το απολογιστικό κόστος τους καθώς και οι
αιτίες που οδηγούν σε τυχόν µεγάλες διαφοροποιήσεις. Υποβολή: ανά δίµηνο.
3. Οι χρόνοι ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσης (συγκεντρωτικά στοιχεία ανά διοικητική
µονάδα και όποια άλλη κατηγοριοποίηση κρίνει απαραίτητη η εταιρεία, σε σχέση µε τη φύση
των έργων σύνδεσης, µε ανάλυση σε χρονικές ζώνες εύρους µιας ηµέρας). Υποβολή: ανά
δίµηνο.
4. Απολογιστικά στοιχεία µε βάση τη διάκριση µεταξύ τριών (3) υποκατηγοριών έργων σύνδεσης:
α.

Την τελική σύνδεση (παροχή) του σταθµού ΑΠΕ (αφορά στον εξοπλισµό και τα έργα από το
σηµείο σύνδεσης στο ∆ίκτυο έως το όριο ∆ικτύου - Χρήστη)

β.

Την επέκταση του ∆ικτύου προκειµένου να συνδεθεί ο σταθµός ΑΠΕ

γ.

Την ενίσχυση του ∆ικτύου προκειµένου να συνδεθεί ο σταθµός ΑΠΕ

ως προς τις ακόλουθες παραµέτρους:

17

–

τα κύρια χαρακτηριστικά των έργων (µήκος γραµµών και ισχύς µετασχηµατιστών που
εγκαθίστανται)

–

το κόστος των έργων αυτών (το συνολικό απολογιστικό κόστος, καθώς και το κόστος το οποίο
χρεώθηκε)

–

το ύψος των λοιπών χρεώσεων έτσι ώστε να προκύπτει το σύνολο των χρεώσεων σύνδεσης για
κάθε εγκατάσταση µε επαρκή ανάλυση (µελέτη, επίβλεψη, έλεγχος & παραλαβή, γενικές
δαπάνες κλπ). Υποβολή: ανά δίµηνο.

http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/ape_penetration.csp
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Η ΡΑΕ θα ζητήσει άµεσα τις απόψεις της ∆ΕΗ ΑΕ για τα ακόλουθα ζητήµατα:
1. Tην επιστροφή του τέλους που καταβάλλεται κατά την αίτηση, σε περίπτωση απόρριψης της
αίτησης από το ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ή την ακύρωση της αίτησης από πλευράς του αιτούντος.
2. Τα θέµατα που σχετίζονται µε τη δυνατότητα υλοποίησης των έργων σύνδεσης από τρίτους
(προδιαγραφές, έλεγχοι, χρεώσεις).
3. Την πρακτική που ακολουθείται αναφορικά µε την κατάρτιση προσφορών (δεσµευτικές, µηδεσµευτικές).
Σηµαντικός αριθµός Συµµετεχόντων συνέδεσε την επίλυση των προβληµάτων που
αναδεικνύονται µέσω της ∆ιαβούλευσης µε τη θέσπιση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου. Η
ΡΑΕ θεωρεί απαραίτητη την ταχύτερη δυνατή εφαρµογή του εν λόγω Κώδικα και ήδη εργάζεται
προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, θα δροµολογηθούν από τη ΡΑΕ και τα ακόλουθα:
1. Θα εξετασθούν οι συµβάσεις σύνδεσης που έχει υποβάλει η ∆ΕΗ ΑΕ προκείµενου να
αξιολογηθούν τα θέµατα που τίθενται από τους Συµµετέχοντες.
2. Θα διερευνηθούν τα θέµατα των χρεώσεων, αφού πρώτα δηµοσιοποιηθούν από τη ∆ΕΗ ΑΕ οι
σχετικές πληροφορίες καθώς, επί του παρόντος, δεν είναι διαθέσιµα όλα τα απαραίτητα
στοιχεία για την αξιολόγηση αυτή.
Η ΡΑΕ θα επαναλάβει την παρούσα ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση πριν από το τέλος του 2011
προκειµένου να αξιολογήσει τις δράσεις και τις βελτιώσεις που θα έχουν υλοποιηθεί.
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