
 
 

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ 
σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 

 
Η ΔΕΗ σας ενημερώνει ότι  

 
μετά την έκδοση του νέου Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.10) και μέχρι: 
 
- την παροχή διευκρινίσεων επί συγκεκριμένων σημείων του Νόμου από τους 

αρμόδιους φορείς και περαιτέρω συνεννοήσεις με συναρμόδιες Υπηρεσίες 
- την αποστολή νέων οδηγιών προς τις κατά τόπους Μονάδες του Δικτύου, αναφορικά 

με την υποδοχή και διεκπεραίωση αιτημάτων σύνδεσης και 
- την προσαρμογή των διαδικασιών σύνδεσης και των σχετικών εντύπων στο νέο 

θεσμικό πλαίσιο  
 

επί του παρόντος και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης 
 
1. Θα παραλαμβάνονται και θα διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ,  

σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες: 
 
 Αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο ΧΤ για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ειδικού 

Προγράμματος για κτιριακές εγκαταστάσεις (ισχύος ≤10 kW).  
 
 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 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 (μπορεί να γίνουν δεκτά 
προσύμφωνα αγοράς ή μίσθωσης) 

 
Θα πρέπει όμως απαραιτήτως να περιλαμβάνουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1559/86 
από τον αιτούντα ότι: 
 
α. ο σταθμός εξαιρείται από έκδοση απόφασης ΕΠΟ βάσει του Ν. 3851/2010 
β. 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). 
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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. 

 
4. 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 ΜΤ για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος άνω των 100 

kW που εγκαθίστανται σε πάσης φύσεως κτίρια ή στέγαστρα (βιομηχανικές στέγες 
κλπ). 

 
 Αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο για λοιπούς σταθμούς ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε πάσης 

φύσεως κτίρια ή στέγαστρα (βιομηχανικές στέγες κλπ). 
 
5. 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. 

 


