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Αρ. Πρωτ. ΕΣΜΥΕ-127 / Αθήνα 31.10.2016 

 

Προς:  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 

Υπόψιν κ. Παπαχρήστου Διονύση 

 

Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3727400 

Email: info@rae.gr 

 

 

Θέμα: Εισήγηση «ΕΣΜΥΕ» για την εξαίρεση των ΜΥΗΕ από τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικές 

διαδικασίες υποβολής προσφορών, που προβλέπονται στο N. 4414/09.08.2016 (ΦΕΚ Α’ 

149_09.08.2016) 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Στις 09.08.2016 ψηφίσθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Νόμος 4414 «Νέο καθεστώς στήριξης 

των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Διατάξεις για το νομικό και 

λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και 

άλλες διατάξεις». 

Σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα του εν λόγω το Νόμου: 

 Άρθρο 3: «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ» 

 Άρθρο 4: «Τιμές Αναφοράς για την αποζημίωση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» 

 Άρθρο 5: «Συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που 

έχουν συνάψει ΣΕΔΠ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» 

 Άρθρο 7: «Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» 

τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ καθεστώτος 

στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 

προσφορών. 

Όμως, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι: 

 Ο κλάδος των ΜΥΗΕ είναι ακόμη ελάχιστα αναπτυγμένος στη χώρα μας (αξιοποιείται μόλις το 

11% του τεχνικά και οικονομικά αξιοποιήσιμου μικροϋδροηλεκτρικού δυναμικού της χώρας), 

όταν ο Μέσος Όρος της Ευρώπης των 27 είναι στο 70% και σε μερικές χώρες το ποσοστό αυτό 

φτάνει ακόμη και στο 90%.  

 Η διείσδυση των ΜΥΗΕ στο ενεργειακό μίγμα υστερεί σημαντικά έναντι άλλων τεχνολογιών 

ΑΠΕ. Λόγω της υπερβολικά αυστηρής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο ρυθμός αύξησης της 
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εγκατεστημένης ισχύος των ΜΥΗΕ, κυμάνθηκε τα τελευταία χρόνια στα πενιχρά επίπεδα του 

1%-2% ετησίως τη στιγμή που η μεσοσταθμική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των άλλων 

ΑΠΕ ξεπέρασε το 30% ετησίως. Συγκεκριμένα ο ρυθμός αύξησης των ΜΥΗΕ από 65% και 16% τα 

έτη 2008 και 2009 αντίστοιχα, διαμορφώθηκε σε 8%, 4%, 4% και 3% τα έτη 2010 έως και  2013 

αντίστοιχα, ενώ τα έτη 2014 και 2015 ήταν σχεδόν μηδενικός. 

 Ο κλάδος των ΜΥΗΕ στη χώρα μας εκπροσωπείται από πολύ λίγες εταιρίες, η συντριπτική 

πλειοψηφία των οποίων είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠΜΕ) της περιφέρειας, που δεν έχουν 

και δεν μπορούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία «συμμετοχής σε ανταγωνιστικές διαδικασίες 

υποβολής προσφορών». Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση μίας ΠΜΕ σε «ανταγωνιστικές 

διαδικασίες υποβολής προσφορών» θα αυξήσει το κόστος της ΠΜΕ, κάτι που θα οδηγήσει σε 

ακόμη μικρότερο ρυθμό υλοποίησης έργων. 

 Έτσι, ο αριθμός των εταιριών που μπορούν να συμμετάσχουν στις «ανταγωνιστικές διαδικασίες 

υποβολής προσφορών», καταλήγει να είναι μονοψήφιο νούμερο, κάτι που καθόλου δεν 

εξασφαλίζει την έννοια του «ανταγωνιστικού». 

 Τα ΜΥΗΕ είναι μοναδικά όσον αφορά στη θέση τους καθότι εξαρτώνται τα μάλλα από αυτή, δεν 

είναι εναλλάξιμα μεταξύ τους, και δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα (πχ επί 

100) πέριξ μίας «καλής» θέσης, κάτι που γίνεται στις υπόλοιπες βασικές τεχνολογίες ΑΠΕ (Α/Π, 

Φ/Β, Βιομάζα, Γεωθερμία). Οι ιδιαιτερότητές τους τα καθιστούν διακριτά το ένα από το άλλο και 

καθιστούν την ομαδοποίησή τους αποτυχημένη και μη εφικτή. 

 Η διαφορετικότητα που προκύπτει από τη γεωγραφική θέση εγκατάστασης των έργων, η οποία 

είναι απόλυτα καθοριστική για την παραγωγή ενέργειας, σε βαθμό που εξ αρχής προκύπτει 

ζήτημα ισοτιμίας των συμμετεχόντων σε ένα γενικής φύσεως διαγωνισμό για προσφορά ισχύος, 

θα έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη συμμετοχή και την αύξηση των τιμών προσφοράς στο 

διαγωνισμό. 

 Τα IRR των ΜΥΗΕ είναι αρκούντως ετερόκλητα και εξαρτώνται από την εκάστοτε θέση τους και 

από το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο, που ποικίλει πάρα πολύ. 

 Παράλληλα η διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

δυσμενέστερου χρηματοδοτικού περιβάλλοντος που θα προκαλέσει η μετάβαση στην πιο 

αβέβαιη μορφή του διαγωνισμού, ενώ θα δημιουργήσει την  τάση οι λίγοι ιδιώτες παραγωγοί 

που θα μπορέσουν και θα τολμήσουν να λάβουν μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία να 

προσφέρουν το πάνω όριο της τιμής που θα τεθεί στον διαγωνισμό. 

 Η αδειοδότηση των ΜΥΗΕ καθυστερεί πάρα πολύ (μέχρι και 9 έτη) και έχει πολλά απρόοπτα, 

κάτι που διαφοροποιεί έντονα το κάθε ένα ΜΥΗΕ από ένα άλλο, ενώ παράλληλα περιορίζει 

σημαντικά τον αριθμό των έργων που βρίσκονται την ίδια χρονική στιγμή σε ώριμο σημείο της 

αδειοδοτικής διαδικασίας και συνακόλουθα τον αριθμό των έργων που θα δύνανται να 

συμμετάσχουν σε μια διαγωνιστική διαδικασία. 

 

H παραπάνω επιχειρηματολογία είναι σε πλήρη συμφωνία και με τις προβλέψεις που δίνονται από 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κρατικές Ενισχύσεις στις ΑΠΕ οι 
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οποίες προβλέπουν εξαίρεση από τη θέσπιση διαγωνιστικής διαδικασίας για τα ΜΥΗΕ, αν συντρέχει 

μια ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

 Όταν μόνο ένας περιορισμένος αριθμός έργων πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 

διαγωνισμό. 

 Όταν η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές. 

 Όταν η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να οδηγήσει σε μικρότερο ρυθμό υλοποίησης 

έργων. 

Αποδεικνύεται ότι στην περίπτωση των ΜΥΗΕ, συντρέχουν και τα τρία κριτήρια εξαίρεσης που 

προβλέπονται στην οδηγία και επομένως μπορεί να υποστηριχθεί η εξαίρεση των ΜΥΗΕ από τις 

διαγωνιστικές διαδικασίες, η οποία θεωρούμε ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των έργων. 

 

Έτσι, με βάση τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι στην περίπτωση των ΜΥΗΕ δεν είναι εφικτή η 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4414/09.08.2016 και ως εκ τούτου: 

 
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
 
Με εκτίμηση, 

 

Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) 

 

 
 
 
 
Κωνσταντίνος Βασιλικός     
Πρόεδρος Δ.Σ.  
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