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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 823/2012

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 699/2012 Απόφασης της ΡΑΕ
σχετικά με τον κορεσμό του δικτύου της Πελοποννήσου και το
Ειδικό Πρόγραμμα Στεγών

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10η Οκτωβρίου 2012, και

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και
άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 179 Α΄/22.08.2011.
2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ΦΕΚ
Α΄ 286/22.12.1999, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006, όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ
Α΄85/4.6.2010.
5. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», ΦΕΚ Α΄45, όπως
ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, Απόφαση ΡΑΕ 57/2012, ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012, όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 699/01.08.2012 Απόφαση της ΡΑΕ για το «Χαρακτηρισμό της
Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση ισχύος από σταθμούς
ΑΠΕ (και) διαπίστωση ορίων ασφαλούς απορρόφησης ισχύος ΑΠΕ στην περιοχή αυτή».
8. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ.Α./Φ1/2302/οικ.16934/09.08.2012 για την
«Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων», καθώς και την
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ.16932/09.08.2012 για την
«Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για Φ/Β,
λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση
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Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α» (ΦΕΚ Β΄ 2317/10.08.2012),
ιδίως δε την παρ. 2 του Άρθρου 1 της απόφασης αυτής, σύμφωνα με την οποία δεν
υπόκεινται στην ανωτέρω αναστολή οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί του Ειδικού
Προγράμματος για τις στέγες.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-52685/26-09-2012 ηλεκτρονική επιστολή της ΡΑΕ προς το
ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν της από 13/9/2012 σχετικής Απόφασης της Ολομέλειας της Αρχής, με
την οποία ζητήθηκαν από το Διαχειριστή του Δικτύου επικαιροποιημένες ποσοτικές
πληροφορίες, όσον αφορά τις μέχρι τότε αιτήσεις των Φ/Β του Ειδικού Προγράμματος για
τις στέγες στην Πελοπόννησο.
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-162709/01-10-2012 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ με θέμα
«Κορεσμός Δικτύου Πελοποννήσου και Ειδικό Πρόγραμμα στεγών», στο οποίο
επισημαίνεται α) η μη περαιτέρω διεύρυνση της ισχύος που έχει δεσμευθεί από σταθμούς
ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών στην Πελοπόννησο, και β) η μικρή ισχύς και διασπορά των
Φ/Β του Ειδικού Προγράμματος, παράγοντες που, κατά το Διαχειριστή, συντελούν ώστε
η παραγόμενη ισχύς να καταναλίσκεται στο επίπεδο του τοπικού δικτύου Διανομής, χωρίς
επιβάρυνση του υπερκείμενου δικτύου υψηλής τάσης.

Αποφασίζει:
Τη συμπλήρωση του εδαφίου ii της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. 699/2012 Απόφασής της, ως
εξής:
Στο τέλος του εδαφίου ii της παραγράφου 3 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Η ανωτέρω πρόβλεψη
δεν καταλαμβάνει τα Φ/Β συστήματα του Ειδικού Προγράμματος στεγών και κατά συνέπεια είναι
δυνατή η συνέχιση της υποδοχής αιτήσεων και η χορήγηση προσφορών σύνδεσης για τα συστήματα
του Ειδικού Προγράμματος στεγών στην Πελοπόννησο.»
Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. 699/2012 Απόφαση της ΡΑΕ ισχύει ως έχει.

Η Απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και κοινοποιείται στην Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.

Αθήνα, 10/10/2012
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Nίκος Βασιλάκος
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