6η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010
1 Φεβρουαρίου 2011

Η ΔΕΗ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα όσον αφορά την
εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης και την υποδοχή
αιτήσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα διασυνδεδεμένα νησιά:
Α.

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε. ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ με αριθμό ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839 (ΦΕΚ
1901Β/03.12.2010), σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3851/2010,
θεσμοθετείται καθεστώς εγγυοδοσίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι Παραγωγοί
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ (όλων των τεχνολογιών) από σταθμούς οι οποίοι
εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής πράξης,
δεν θα καθυστερούν αδικαιολόγητα την ενεργοποίηση της σύνδεσής τους με τα δίκτυα
διανομής.
Στο καθεστώς εγγυοδοσίας υπάγονται οι Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς
ΑΠΕ οι οποίοι εγκαθίστανται επί εδάφους από νομικά ή φυσικά πρόσωπα
(συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών αγροτών) και για τους οποίους κατατέθηκαν
αιτήσεις σύνδεσης μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3851/2010 (νέες αιτήσεις ή εκκρεμείς με
επιστολή ΡΑΕ).
Από την ανωτέρω υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εξαιρούνται οι Παραγωγοί ηλεκτρικής
ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ οι οποίοι:
•
•
•
•

εγκαθίστανται σε κτίρια (ανεξαρτήτως ισχύος)
είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής πριν από την έναρξη
ισχύος του Ν. 3851/2010, με απόφαση της ΡΑΕ
έχουν υπογράψει Σύμβαση Σύνδεσης πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3851/2010
είχαν αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ ως προς την οικονομική τους δυνατότητα βάσει του
κριτηρίου της περίπτωσης (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006 και οι
σχετικοί φάκελοι είχαν διαβιβασθεί στην αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης για διενέργεια προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και
αξιολόγησης (αφορά τα έργα του Ειδικού Καταλόγου)

Βάσει των ανωτέρω οι Παραγωγοί οι οποίοι υποχρεούνται στην παροχή εγγυήσεων, πρέπει
να προσκομίζουν στη ΔΕΗ ως αρμόδιο Διαχειριστή πριν από την υπογραφή της Σύμβασης
Σύνδεσης, τις ακόλουθες επιστολές (λεπτομέρειες των οποίων καθορίζονται στην υπόψη
Υπουργική Απόφαση):
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α) εγγυητική επιστολή ποσού Π το οποίο υπολογίζεται σε Ευρώ (€) ως το γινόμενο της
ονομαστικής ισχύος του σταθμού (σε kW) επί 150 (€/kW) και
β) επιστολή κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας ή άλλου πιστωτικού Ιδρύματος για τη
χρηματοδότηση της επένδυσης.
Στις Συμβάσεις Σύνδεσης που θα υπογράφονται στο εξής για τους σταθμούς που
υποχρεούνται στην παροχή εγγυήσεων, καθορίζεται προθεσμία Ενεργοποίησης της
Σύνδεσης στο Δίκτυο δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης.
Εάν ο Παραγωγός υλοποιήσει την εγκατάσταση του σταθμού και ενεργοποιήσει τη σύνδεση
εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, η εγγυητική επιστολή του επιστρέφεται, άλλως
καταπίπτει υπέρ του Διαχειριστή. Το ποσό της εγγύησης που καταπίπτει, αποδίδεται στον
ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΔΕΣΜΗΕ κατά το άρθρο 40 του ν. 2773/1999.
Β.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΣΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ με αριθμό ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.27904 (ΦΕΚ
2143Β/31.12.2010), καθορίζεται ότι στα Διασυνδεδεμένα με το Δίκτυο ή το Σύστημα νησιά
επιτρέπεται ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως και 150 kWp.
Παράλληλα με την Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υπ’ αριθ. 1253/2010 έχουν
καθοριστεί τα περιθώρια ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα διασυνδεδεμένα νησιά,
τόσο από σταθμούς που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως ισχύει, όσο και από λοιπούς
φωτοβολταϊκούς σταθμούς.
Στα πλαίσια αυτά οι κατά περίπτωση αρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ θα αρχίσουν, από την Πέμπτη
10/2/2011, να υποδέχονται αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 150 kW
που πρόκειται να εγκατασταθούν στα διασυνδεδεμένα νησιά. Η παραλαβή των αιτήσεων θα
συνεχισθεί καταρχήν μέχρι την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος για κάθε διασυνδεδεμένο
νησί.
Δεδομένου ότι οι Προσφορές Σύνδεσης θα έχουν διάρκεια έξι μηνών, μετά την άπρακτη
παρέλευση της οποίας θα αποδεσμεύεται η αντίστοιχη ισχύς, στη συνέχεια μπορούν να
γίνουν δεκτές περαιτέρω αιτήσεις ανάλογα με τα διαμορφούμενα κατά περίπτωση
περιθώρια ισχύος.
Σημειώνεται ότι στο περιθώριο ισχύος κάθε διασυνδεδεμένου νησιού συμπεριλαμβάνεται και
η ισχύς των μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος που
λειτουργούν ή πρόκειται να εγκατασταθούν.
Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων από κατ’
επάγγελμα αγρότες, θα εξεταστούν με ενιαία σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας
και του αριθμού πρωτοκόλλου υποβολής τους. 1
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Σύμφωνα με τον Ν.3851/2010, άρθρο 15, παρ. 6, η προτεραιότητα εξέτασης των κατ’ επάγγελμα αγροτών
ίσχυε μόνο για το μεσοδιάστημα μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης κατά το άρθρο 1 του Νόμου, η
οποία εκδόθηκε στις 11.10.2010 (ΦΕΚ 1630/Β/11.10.2010)
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Τίθενται υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:


Αιτήσεις υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (για κάθε αίτηση, φορέας του
έργου δεν μπορεί να είναι περισσότερα από ένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα).



Αιτήσεις από υπό σύσταση εταιρείες δεν γίνονται δεκτές.



Όλες οι αιτήσεις σύνδεσης θα κατατίθενται στις αρμόδιες ανά διασυνδεδεμένο νησί
Περιοχές ΔΕΗ και όχι στις Διευθύνσεις Περιφερειών ΔΕΗ, ανεξάρτητα από το ύψος
της αιτούμενης ισχύος του σταθμού, με ταυτόχρονη καταβολή ποσού έναντι των
δαπανών διαχείρισης και εξέτασης του αιτήματος, κατ΄αντιστοιχία με την ισχύ του
σταθμού. 2



Για την υποβολή των αιτήσεων θα χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα έντυπα αίτησης
που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της ΔΕΗ, ανάλογα με την ισχύ (έως 100 kW ή
άνω των 100 kW) και τη θέση εγκατάστασης του σταθμού (επί γηπέδου ή επί
κτιρίου). 3



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.
Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που
υποβάλλονται υπό τη μορφή εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών
σχημάτων. 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.



Δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς
σε κτίρια και στέγαστρα (δεκτή η εγκατάσταση ενός μόνο σταθμού ανά στέγη).

Ακολουθεί πίνακας με τα διασυνδεδεμένα νησιά, το αντίστοιχο περιθώριο ισχύος για
φωτοβολταϊκούς σταθμούς και την αρμόδια Περιοχή ΔΕΗ για κάθε νησί.
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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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Αν και τα έντυπα αιτήσεων για σταθμούς ισχύος άνω των 100 kW αναγράφουν ως αρμόδια μονάδα της ΔΕΗ
την αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας, ειδικά για τις αιτήσεις που αφορούν τα διασυνδεδεμένα νησιά οι αιτήσεις
θα κατατίθενται στις αρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ (βλ. αναρτημένο πίνακα με τις ταχυδρομικές διευθύνσεις και τα
τηλέφωνα επικοινωνίας).
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ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ
Α/Α

ΝΗΣΙ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (kW) ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΗ
Νησιά Αιγαίου Πελάγους

1

Σαμοθράκη

1.475,0

Περιοχή Αλεξανδρούπολης

2

Θάσος

8.250,0

Περιοχή Καβάλας

3

Αμολιανή

4

Σκιάθος

6.050,0

Περιοχή Βόλου

5

Σκόπελος

3.250,0

Περιοχή Βόλου

6

Αλόννησος

1.300,0

Περιοχή Βόλου

7

Άνδρος

4.100,0

Περιοχή Μεσογείων

8

Τήνος

4.200,0

Περιοχή Μεσογείων

9

Εύβοια *

425,0

Περιοχή Πολυγύρου

10

Κέα

1.850,0

Περιοχή Χαλκίδας/
Περιοχή Αλιβερίου
Περιοχή Μεσογείων

11

Αίγινα

7.200,0

Περιοχή Πειραιά

12

Αγκίστρι

525,0

Περιοχή Πειραιά

13

Πόρος

2.400,0

Περιοχή Ναυπλίου

14

Ύδρα

1.650,0

Περιοχή Ναυπλίου

15

Σπέτσες

2.850,0

Περιοχή Ναυπλίου

16

Κύθηρα

2.200,0

Περιοχή Σπάρτης

17

Σαλαμίνα

4.900,0

Περιοχή Πειραιά

18

Ελαφόνησος

12.050,0

375,0

Περιοχή Σπάρτης

Νησιά Ιονίου Πελάγους
19

Κέρκυρα

20

Παξοί

21

Αντίπαξοι

22

Λευκάδα

23

42.600,0

Περιοχή Κέρκυρας

1.625,0

Περιοχή Κέρκυρας

25,0

Περιοχή Κέρκυρας

10.150,0

Περιοχή Άρτας

Μεγανήσι

225,0

Περιοχή Άρτας

24

Κάλαμος

225,0

Περιοχή Αγρινίου

25

Καστός

42,5

Περιοχή Αγρινίου

26

Κεφαλονιά

27

Ιθάκη

28

Ζάκυνθος

14.050,0

Περιοχή Κεφαλονιάς

1.550,0

Περιοχή Κεφαλονιάς

23.450,0

Περιοχή Ζακύνθου

* Σημειώνεται ότι στην γεωγραφική περιοχή της Εύβοιας που υπάγεται στην Περιοχή
Αλιβερίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για θέσεις εγκατάστασης σε περιοχές που
εξυπηρετούνται από τα δίκτυα μέσης τάσης του υποσταθμού 150/20 kV Αλιβερίου.
Αντιθέτως δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για θέσεις εγκατάστασης σε περιοχές που
εξυπηρετούνται από τα δίκτυα μέσης τάσης των υποσταθμών 150/20 kV Αργυρού,
Καρύστου και Λιβαδίου (περιοχές νοτίως του Αλιβερίου) λόγω του προβλήματος
κορεσμού της Γραμμής Μεταφοράς Αλιβέρι - Κάρυστος.
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