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H ΔΕΗ ανακοινώνει  
νέες ρυθμίσεις για την υποδοχή και διαχείριση αιτημάτων σύνδεσης 
φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος μέχρι και 20 kW στο δίκτυο ΧΤ 

 της ηπειρωτικής χώρας 
           

 

Οι νέες ρυθμίσεις κρίθηκαν επιβεβλημένες, δεδομένου ότι: 

• σε ορισμένους Νομούς έχουν συμπληρωθεί τα όρια ισχύος για φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς μέχρι και 20 kW, που προέκυψαν με επιμερισμό των αντιστοίχων ορίων 
ανά Διοικητική Περιφέρεια, βάσει του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 
Σταθμών 

• συσσωρεύονται αιτήσεις για τέτοιους σταθμούς που ακινητούν, δεσμεύοντας 
μεγάλο μέρος του περιθωρίου ισχύος για κάθε Νομό 

• εντείνεται η εμφάνιση φαινομένων κατάτμησης ισχύος μεγάλης κλίμακας.  

Από τις 12.10.2009 η υποδοχή και διαχείριση των αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών 
σταθμών ισχύος μέχρι και 20 kW (πλην εκείνων του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις) από τις Περιοχές ΔΕΗ της 
ηπειρωτικής χώρας, θα γίνεται ως ακολούθως: 

 
Α.  Μέτρα για την εκκαθάριση των παλαιών αιτήσεων προκειμένου να 

απελευθερωθεί το μέρος του περιθωρίου ισχύος από αιτήσεις που ακινητούν 
 

1. Αιτήσεις για τις οποίες διατυπώθηκαν όροι σύνδεσης προ της 15.04.2009, και έχει 
παρέλθει το εξάμηνο ισχύος των όρων σύνδεσης χωρίς να έχει υπογραφεί μέχρι τις 
15.10.2009 σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο ΧΤ 

 Στις περιπτώσεις αυτές θα αποσταλεί από τη ΔΕΗ στους ενδιαφερόμενους επιστολή, 
με την οποία θα ειδοποιούνται ότι τους παρέχεται προθεσμία ενός (1) μηνός από την 
ημερομηνία της επιστολής για την πληρωμή της προϋπολογιστικής δαπάνης και την 
υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης, άλλως θα αίρεται η αντίστοιχη δέσμευση ισχύος 
και η αίτηση θα τίθεται στο αρχείο. 

 

2. Αιτήσεις για τις οποίες διατυπώθηκαν όροι σύνδεσης στο διάστημα από 16.04.2009 
έως και 15.05.2009, χωρίς να έχει υπογραφεί μέχρι τις 15.10.2009 σύμβαση 
σύνδεσης με το δίκτυο ΧΤ 

Στις περιπτώσεις αυτές θα αποσταλεί από τη ΔΕΗ στους ενδιαφερόμενους επιστολή, 
με την οποία θα ειδοποιούνται ότι επίκειται η λήξη της ισχύος της προσφοράς 
σύνδεσης και ότι τους παρέχεται προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της 
επιστολής για την πληρωμή της προϋπολογιστικής δαπάνης και την υπογραφή της 
σύμβασης σύνδεσης, άλλως θα αίρεται η αντίστοιχη δέσμευση ισχύος και η αίτηση θα 
τίθεται στο αρχείο. 

3. Αιτήσεις για τις οποίες διατυπώθηκαν όροι σύνδεσης μετά τις 15.05.2009, χωρίς να 
έχει υπογραφεί μέχρι τις 15.10.2009 σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο ΧΤ 

Στις περιπτώσεις αυτές θα αποσταλεί από τη ΔΕΗ στους ενδιαφερόμενους επιστολή, 
με την οποία θα ειδοποιούνται ότι μετά την άπρακτη λήξη της ισχύος της προσφοράς 
σύνδεσης (έξι μήνες από την διατύπωση όρων σύνδεσης) θα αίρεται η αντίστοιχη 
δέσμευση ισχύος και η αίτηση θα τίθεται στο αρχείο. 
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4. Μη παράταση ισχύος των όρων σύνδεσης σε περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων 

Επισημαίνεται ότι ενδεχόμενο αίτημα μεταβολής των στοιχείων υφιστάμενης αίτησης 
(π.χ. αλλαγή επωνυμίας) δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παράταση της ισχύος 
των όρων που δόθηκαν αρχικά. 
 

Β. Τροποποίηση της διάρκειας ισχύος των όρων σύνδεσης εφεξής 

 

Από τις 12.10.2009 και μετέπειτα στις επιστολές διατύπωσης όρων σύνδεσης (τόσο 
για τις νέες αιτήσεις, όσο και για τις ήδη υποβληθείσες που δεν έχουν ακόμη 
απαντηθεί) οι όροι σύνδεσης ισχύουν για τρεις (3) μήνες, εντός των οποίων θα 
πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση σύνδεσης, άλλως αίρεται η αντίστοιχη δέσμευση 
ισχύος και η αίτηση τίθεται στο αρχείο. 

 

Γ. Προσωρινή επαύξηση των περιθωρίων ισχύος σε Περιοχές ΔΕΗ που έχουν 
εξαντλήσει τα τεθέντα όρια στο μεσοδιάστημα μέχρι την εκκαθάριση των 
συσσωρευμένων αδρανών αιτήσεων 

 

Ορισμένες Περιοχές ΔΕΗ έχουν υποδεχθεί μεγάλο αριθμό αιτήσεων για 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι και 20 kW, η αθροιστική ισχύς των οποίων 
έχει φθάσει, εάν δεν έχει υπερβεί, τα περιθώρια ισχύος που δόθηκαν ανά Νομό βάσει 
του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών. 

Συγκεκριμένα οι Περιοχές Έδεσσας, Σερρών, Ιωαννίνων, Πατρών και 
Μεσογείων έχουν προσεγγίσει ή υπερβεί τα αντίστοιχα περιθώρια.  

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποδοχή νέων αιτήσεων και να επιτραπεί η 
είσοδος νέων υποψηφίων επενδυτών στο μεσοδιάστημα μέχρι την εκκαθάριση των 
αιτήσεων που ακινητούν και την συνολική επαναθεώρηση των ορίων ισχύος, για το 
μεταβατικό αυτό στάδιο οι συγκεκριμένες ως άνω Περιοχές μπορούν να δεχθούν νέες 
αιτήσεις αθροιστικής ισχύος 500 kW ανά Περιοχή, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

• Μία μόνο αίτηση ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα γίνεται δεκτή 

• Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνον από φυσικά η νομικά πρόσωπα που δεν 
έχουν ήδη υποβάλει άλλες αιτήσεις στην ίδια Περιοχή μέχρι σήμερα 

Αιτήσεις που δεν θα γίνονται δεκτές από τις Περιοχές, επειδή δεν πληρούν τις πιο 
πάνω προϋποθέσεις (π.χ. δεύτερη αίτηση από τον ίδιο ενδιαφερόμενο), εφόσον ο 
φάκελος είναι πλήρης (συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Πολεοδομίας), δεν θα 
παίρνουν αριθμό ΦΒ, θα παίρνουν όμως αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία της 
Περιοχής, ώστε να τηρείται σειρά προτεραιότητας, χωρίς την καταβολή του ποσού 
των 300 €. Οι αιτήσεις αυτές θα εξεταστούν μετά την οριστικοποίηση των νέων 
περιθωρίων ισχύος ανά Περιοχή, με βάση και την ισχύ που θα αποδεσμευτεί από τις 
αιτήσεις που εν τω μεταξύ θα ακυρωθούν.  
 

Δ. Μέτρα αντιμετώπισης εμφανών περιπτώσεων κατάτμησης ισχύος μεγάλης 
κλίμακας 

 

Κατά το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αρκετές εμφανείς απόπειρες 
κατάτμησης ισχύος μεγάλης κλίμακας, που συνιστούν καταχρηστική εφαρμογή των 
ισχυουσών ρυθμίσεων, καθώς και του πνεύματος της Γνωμοδότησης 
454/2894/12/17.09.2008 του Νομικού Συμβούλου του Κράτους επί της δυνατότητας 
εγκατάστασης περισσοτέρων του ενός φωτοβολταϊκών σταθμών επί του αυτού 
ακινήτου.  
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Εφεξής, και μέχρι την οριστική αντιμετώπιση του θέματος από τους αρμόδιους 
φορείς της Πολιτείας,  θα γίνονται δεκτές από τη ΔΕΗ αιτήσεις από διαφορετικά 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα για εγκατάσταση στο ίδιο ακίνητο, ή σε όμορα αυτού, 
φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος εκάστου μέχρι και 20 kW, μόνον στις περιπτώσεις 
που η συνολική ισχύς των αιτήσεων αυτών (συνεκτιμώντας και ενδεχόμενους 
προϋπάρχοντες σταθμούς επί των ακινήτων) δεν υπερβαίνει τα 100 kW και το 
ακίνητο στο οποίο θα λάβει χώρα η πολλαπλή εγκατάσταση είναι άρτιο και 
οικοδομήσιμο.  

 

Ε.  Έγκριση από την Πολεοδομία 

 

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι όλες οι υποβαλλόμενες αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται 
οπωσδήποτε από το σχετικό πολεοδομικό έγγραφο (Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών 
Μικρής Κλίμακας). Η έγκριση αυτή είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη για τη 
σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης, ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής της αίτησης 
σύνδεσης. 


