2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010
Σε συνέχεια της 1ης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, η ΔΕΗ σας ενημερώνει ότι επί του
παρόντος και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης:
1.

Θα παραλαμβάνονται και θα διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ, στην
ηπειρωτική χώρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες:



Αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο ΧΤ για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ειδικού
Προγράμματος για κτιριακές εγκαταστάσεις (ισχύος ≤10 kW). Ειδικά για τους
σταθμούς αυτούς και μόνον, γίνονται δεκτές αιτήσεις και για τα διασυνδεδεμένα με το
ηπειρωτικό σύστημα νησιά.



Αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο ΧΤ για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος άνω των 20
kW και μέχρι 100 kW, για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί απόφαση εξαίρεσης από
τη ΡΑΕ.



Αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο ΧΤ για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 100
kW, που εγκαθίστανται σε πάσης φύσεως κτίρια ή στέγαστρα (βιομηχανικές
στέγες κλπ).

2.

Θα παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ, στην ηπειρωτική χώρα, νέες
αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο ΧΤ για φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί εδάφους
ισχύος μέχρι και 100 kW, με αριθμό πρωτοκόλλου Περιοχής.
Οι φάκελοι των αιτήσεων μπορεί να μην περιλαμβάνουν έγγραφα και στοιχεία όπως:
-

η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια Πολεοδομία,
η βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ,
οι τίτλοι κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης και τα
πιστοποιητικά μεταγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο, εφόσον δεν υπάρχουν,
οπότε θα πρέπει να κατατίθενται προσύμφωνα αγοράς ή μίσθωσης.

Θα πρέπει όμως απαραιτήτως να περιλαμβάνουν συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
και όλα τα λοιπά προβλεπόμενα στο έντυπο αίτησης έγγραφα και στοιχεία,
καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον αιτούντα ότι:
α.
β.

ο σταθμός εξαιρείται από έκδοση απόφασης ΕΠΟ βάσει του Ν. 3851/2010
το αγροτεμάχιο εγκατάστασης του σταθμού χαρακτηρίζεται/δεν χαρακτηρίζεται
ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας

Η εξέταση των ανωτέρω αιτήσεων θα ξεκινήσει μετά την 4η Σεπτεμβρίου 2010,
με τήρηση της χρονικής σειράς υποβολής τους (παρ. 6, άρθρου 15, Ν.3851/2010).
3.

Παράλληλα θα ολοκληρωθεί η εξέταση και η διατύπωση προσφορών σύνδεσης για τις
αιτήσεις φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος μέχρι 20 kW, που κατατέθηκαν και έλαβαν
αριθμό πρωτοκόλλου Περιοχής μέχρι και 18/02/10. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά
τις 18/02/10, παραμένουν επί του παρόντος σε εκκρεμότητα, ενώ μπορούν να
υποκατασταθούν από νέες αιτήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα
ανακοίνωση.
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4.

Οι Περιοχές ΔΕΗ, στην ηπειρωτική χώρα, θα αρχίσουν να δέχονται κατά
προτεραιότητα και να διεκπεραιώνουν αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς
εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 100 kW από πρόσωπα που είναι επαγγελματίες
αγρότες σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, αμέσως μετά την έκδοση της
προβλεπόμενης από τον Ν. 3851/2010 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5.

Θα παραλαμβάνονται και θα διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις
Περιφερειών της ΔΕΗ1, στην ηπειρωτική χώρα, από 12ης Ιουλίου 2010, νέες
αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε κτίρια και στέγαστρα
ισχύος άνω των 100 kW και έως 1 MW.

6.

Θα παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Περιφερειών της ΔΕΗ 1 , στην
ηπειρωτική χώρα, από 12ης Ιουλίου 2010, νέες αιτήσεις σύνδεσης για
φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί εδάφους ισχύος άνω των 100 kW και έως 500
kW (εντός ΒΙΠΕ ισχύος μέχρι 1 MW), με αριθμό πρωτοκόλλου της Δ/νσης
Περιφέρειας.
Οι φάκελοι των αιτήσεων μπορεί να μην περιλαμβάνουν έγγραφα και στοιχεία όπως:
-

η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια Πολεοδομία,
η βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ,
οι τίτλοι κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης και τα
πιστοποιητικά μεταγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο, εφόσον δεν υπάρχουν,
οπότε θα πρέπει να κατατίθενται προσύμφωνα αγοράς ή μίσθωσης.

Θα πρέπει όμως απαραιτήτως να περιλαμβάνουν συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
και όλα τα λοιπά προβλεπόμενα στο έντυπο αίτησης έγγραφα και στοιχεία,
καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον αιτούντα ότι:
α.
β.

ο σταθμός εξαιρείται από έκδοση απόφασης ΕΠΟ βάσει του Ν. 3851/2010
το αγροτεμάχιο εγκατάστασης του σταθμού χαρακτηρίζεται/δεν χαρακτηρίζεται
ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας

Η εξέταση των ανωτέρω αιτήσεων θα ξεκινήσει μετά την 4η Σεπτεμβρίου 2010 με
τήρηση της χρονικής σειράς υποβολής τους (παρ. 6, άρθρου 15, Ν.3851/2010).
7.

Θα παραλαμβάνονται και θα διεκπεραιώνονται επί του παρόντος από τη Διεύθυνση
Διαχείρισης Δικτύου:



Αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο ΜΤ για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος άνω των 100
kW και μέχρι 150 kW, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση εξαίρεσης από τη ΡΑΕ.



Αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο για λοιπούς, πλην φωτοβολταϊκών, σταθμούς ΑΠΕ που
εγκαθίστανται σε πάσης φύσεως κτίρια ή στέγαστρα (βιομηχανικές στέγες κλπ), στην
ηπειρωτική χώρα.

1

Αρμόδιες Διευθύνσεις Περιφερειών ΔΕΗ:
Αττική: Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, Αριστείδου 5 – 7, Αθήνα
Μακεδονία και Θράκη: Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας–Θράκης, Εθνικής Αμύνης 9Α, Θεσσαλονίκη
Πελοπόννησος, Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρος: Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου–Ηπείρου, Ακτή
Δυμαίων 15, Πάτρα
Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία: Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, Όθωνος 36, Λαμία
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Αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, στην
οποία δεν περιλαμβάνεται το βιοαποδομήσιμο κλάσμα αστικών αποβλήτων, ισχύος
μέχρι 1 MW (από 12ης Ιουλίου 2010).

8.

Παράλληλα θα συνεχιστεί η εξέταση και η διατύπωση όρων σύνδεσης για σταθμούς
ΑΠΕ που έχουν αδειοδοτηθεί προ της έναρξης ισχύος του νέου Νόμου και των οποίων
οι αιτήσεις για Προσφορά Σύνδεσης έχουν διαβιβαστεί ή θα διαβιβαστούν από το
ΔΕΣΜΗΕ.

9.

Όλες οι αιτήσεις θα κατατίθενται στα ως άνω κατά περίπτωση αρμόδια γραφεία της
ΔΕΗ, με φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων και ταυτόχρονη καταβολή ποσού
έναντι των δαπανών διαχείρισης και εξέτασης του αιτήματος, κατ΄αντιστοιχία με την
ισχύ του σταθμού. 2 Τα ποσά αυτά θα συμψηφιστούν στη συνέχεια, κατά τη
διατύπωση των προσφορών σύνδεσης, με τα κόστη των έργων σύνδεσης.

10. Δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις σύνδεσης από διαφορετικά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, για περισσότερους του ενός φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί του αυτού
ακινήτου, με κατάτμησή του μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του, πχ.
υποβολή πέντε αιτήσεων επί του αυτού ακινήτου για ισάριθμους σταθμούς ισχύος
εκάστου 100 kW.
Κατ΄εξαίρεση σε ακίνητο επί του οποίου ήδη λειτουργεί μεμονωμένος φωτοβολταϊκός
σταθμός, μπορεί να γίνει δεκτή μία μόνο νέα αίτηση, από το ίδιο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, ή από διαφορετικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αγορά ή μίσθωση
τμήματος του ακινήτου.
Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που
υποβάλλονται υπό τη μορφή εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών
σχημάτων, με κατακερματισμό της συνολικής ισχύος σε επιμέρους σταθμούς ισχύος
εκάστου μέχρι 100 kW.
Μεμονωμένες αιτήσεις επί ομόρων ακινήτων διαφορετικής ιδιοκτησίας μπορούν να
γίνονται αποδεκτές, υπό την επιφύλαξη της εξακρίβωσης της μη συσχέτισής τους κατά
την φάση της εξέτασης.
Τέλος δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς
σταθμούς σε κτίρια και στέγαστρα (δεκτή η εγκατάσταση ενός σταθμού ανά στέγη ή η
επαύξηση της ισχύος λειτουργούντος ή υπό εγκατάσταση σταθμού από το ίδιο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο).
11. Όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έντυπα αίτησης έχουν σχεδιαστεί εκ νέου με
βάση τις προβλέψεις του Ν. 3851 (πλην του εντύπου αίτησης για τα οικιακά
φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματος που παραμένει ως είχε) και είναι διαθέσιμα
στον ιστότοπο της ΔΕΗ.

2

300 € για σταθμούς ισχύος έως και 20 kW, 500 € για σταθμούς ισχύος άνω των 20 kW
και έως και 100 kW, 1000 € για σταθμούς ισχύος άνω των 100 kW.
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