5η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010
30 Δεκεμβρίου 2010

Η ΔΕΗ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:
Α.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Η ΔΕΗ προέβη σε καταγραφή του πλήθους και της ισχύος των αιτημάτων σύνδεσης για
φωτοβολταϊκούς σταθμούς όλων των επιπέδων ισχύος και τάσεως σύνδεσης ανά Περιοχή
ΔΕΗ, ώστε να καταστεί δυνατή αφενός η απεικόνιση της κατανομής της αιτηθείσας ισχύος
ανά Νομό της ηπειρωτικής χώρας και αφετέρου η αντιστοίχιση των αιτημάτων με τις
γραμμές μέσης τάσης (ΜΤ) του Δικτύου.
Συγκεκριμένα μέχρι 15.10.2010 μόνον για φωτοβολταϊκούς σταθμούς χωρίς να
συνυπολογίζονται αιτήσεις για σταθμούς ΑΠΕ λοιπών τεχνολογιών (αιολικοί,
υδροηλεκτρικοί, βιομάζας, κλπ), ούτε οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα του Ειδικού
Προγράμματος στεγών, έχουν συνολικά κατατεθεί περίπου 24.500 αιτήσεις (παλαιά
αιτήματα προ του ν.3851/2010, εκκρεμή στη ΡΑΕ αιτήματα που καταλαμβάνονται από τις
διατάξεις του ν.3851/2010 και νέα αιτήματα μετά το ν.3851/2010), που αντιπροσωπεύουν
συνολική ισχύ 4.900 MW περίπου. Εξ αυτών το πλήθος και η ισχύς των νέων αιτημάτων
που υποβλήθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του ν.3851.2010, ανέρχονται σε 17.000 και
3.100 MW αντίστοιχα.
Ευνόητο είναι ότι έκτοτε τα αντίστοιχα μεγέθη συνεχώς αυξάνονται, στο μέτρο που
εξακολουθούν να υποβάλλονται νέα αιτήματα.
Συνοπτικά τα στοιχεία της καταγραφής των ανωτέρω αιτημάτων εμφανίζονται σε αρχείο
EXCEL (στιγμιότυπο της 15/10/10) διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΔΕΗ.

Β.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Με βάση τις υφιστάμενες προβλέψεις του ν.3851/2010 και μετά από συνεννόηση με τις
Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, τα αιτήματα εξετάζονται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
1.

Αιτήματα κατόχων Αδειών Παραγωγής ή Αποφάσεων Εξαίρεσης από τη λήψη άδειας
παραγωγής, που εκδόθηκαν προ του ν.3851/2010. Σημειώνεται ότι ο κύριος όγκος
των αιτημάτων αυτών έχει ήδη εξεταστεί.

2.

Αιτήματα για έργα που συμπεριλαμβάνονται στον Ειδικό Κατάλογο, σε εφαρμογή των
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3851/2010, μετά την άσκηση του
ελέγχου νομιμότητας του ΥΠΕΚΑ 1 με βάση την ημερομηνία διαβίβασης για ΠΠΕΑ της
ΡΑΕ.

1

έργα για τα οποία υπεβλήθησαν αιτήσεις στο ΔΕΣΜΗΕ ή τη ΔΕΗ

1/3

3.

Αιτήματα για έργα που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ειδικό Κατάλογο (έργα Εκτός
Ειδικού Καταλόγου ΜΤ και ΧΤ) που εκκρεμούσαν στη ΡΑΕ προ της εφαρμογής του ν.
3851/2010 και περιήλθαν στην αρμοδιότητα της ΔΕΗ ως Διαχειριστή Δικτύου και για
τα οποία η ΡΑΕ απέστειλε στους ενδιαφερόμενους επιστολή για την εκ νέου υποβολή
αίτησης σύνδεσης στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ, με βάση τον
αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης του αρχικού αιτήματος στη ΡΑΕ 2 .

4.

Αιτήματα για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από επαγγελματίες αγρότες σε εκτάσεις
ιδιοκτησίας τους, ισχύος εκάστου μέχρι 100 kW, που κατατέθηκαν μέχρι τις
11.10.2010 3 με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης στην αρμόδια Περιοχή
ΔΕΗ.

5.

Ακολούθως εξετάζονται παράλληλα:



Αιτήματα για φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί κτιρίων (ΜΤ και ΧΤ) και
Αιτήματα για σταθμούς βιομάζας

που κατατέθηκαν μέχρι τις 11.10.20103 με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου
κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ.
6.

Όλα τα λοιπά αιτήματα που υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση του ν. 3851/2010 και
δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες 4 και 5 (όπως αιτήματα που
κατατέθηκαν μετά τις 11.10.2010, αιτήματα για φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί
εδάφους, αιτήματα για σταθμούς ΑΠΕ άλλων τεχνολογιών καθώς επίσης και νέα
αιτήματα για σταθμούς ΑΠΕ με άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ), θα εξετάζονται με βάση
την ημερομηνία παραλαβής του διαβιβαζόμενου μέσω ΔΕΣΜΗΕ αιτήματος για
αδειοδοτούμενους σταθμούς ή την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από τη ΔΕΗ
για τους μη αδειοδοτούμενους σταθμούς.
Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:


Οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα του Ειδικού Προγράμματος για κτιριακές
εγκαταστάσεις ισχύος μέχρι 10kW, διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα βάσει
των προβλέψεων του ΦΕΚ 1079/Β/2009, παράλληλα με την εξέταση των
παραπάνω αιτημάτων.



Η ηλεκτρική αποτύπωση, δηλαδή η αντιστοίχιση προς τις υφιστάμενες γραμμές ΜΤ
-

των λειτουργούντων σταθμών ΑΠΕ
των σταθμών ΑΠΕ με προσφορά σύνδεσης και
των εκκρεμών και νέων αιτημάτων

επιτρέπει την διευκόλυνση και επίσπευση της εξέτασης των αιτημάτων, αφού κατ’
αυτόν τον τρόπο παρέχεται η ευχέρεια, όπου αυτό είναι εφικτό, να εξετάζονται
παράλληλα αιτήματα για σταθμούς ισχύος μέχρι 100 kW από τις Περιοχές ΔΕΗ και
αιτήματα για σταθμούς μεγαλύτερης ισχύος από τις Διευθύνσεις Περιφερειών.
Έτσι ήδη οι Διευθύνσεις Περιφερειών ΔΕΗ προχωρούν στην εξέταση των έργων
του Ειδικού Καταλόγου, ενώ παράλληλα οι Περιοχές με βάση τα αποτελέσματα της
αποτύπωσης προχωρούν στη διατύπωση Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς
μέχρι 100 kW, στις γραμμές στις οποίες δεν έχει προκύψει δέσμευση ηλεκτρικής
ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ σε λειτουργία ή με προσφορά σύνδεσης ή έργα του
2
3

έργα για τα οποία υπεβλήθησαν αιτήσεις στην Περιφέρεια ή Περιοχή ΔΕΗ
ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΚΑ, με την οποία καθορίστηκε η επιδιωκόμενη
αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και η κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ.
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Ειδικού Καταλόγου κ.ο.κ., ή η καταγραφόμενη δέσμευση δεν είναι αξιόλογη, ώστε
να απαιτεί λεπτομερή τεχνική εξέταση από την αντίστοιχη Διεύθυνση Περιφέρειας.
Ευλόγως στις περιπτώσεις αυτές η διατύπωση των ανά γραμμή προσφορών
σύνδεσης θα ακολουθεί τη σειρά προτεραιότητας των αντίστοιχων αιτημάτων κατά
τα ανωτέρω, για κάθε εξεταζόμενη γραμμή (εξέταση των αιτημάτων ανάλογα με
το διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο).
Γ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ Ή ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΡΑΕ
Δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρχουν σταθμοί με άδεια παραγωγής ή απόφαση
εξαίρεσης, που εκδόθηκαν προ του ν.3851/2010, και των οποίων οι φορείς να μην
έχουν μέχρι σήμερα καταθέσει αίτημα για Προσφορά Σύνδεσης στον αρμόδιο κατά
περίπτωση Διαχειριστή, και προκειμένου:



να εξεταστούν έγκαιρα τα αιτήματα αυτά προ του ενδεχόμενου κορεσμού των
αντιστοίχων δικτύων, με συνακόλουθη αδυναμία σύνδεσης ή διόγκωση του
κόστους των έργων σύνδεσης
να διαφυλαχθεί η εύρυθμη και ομαλή διεκπεραίωση του συνόλου των
αιτημάτων, χωρίς ανατροπές στην υφιστάμενη αποτύπωση και στην σειρά
εξέτασης των αιτημάτων

καλούνται όσοι εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους με υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Διαχειριστή μέχρι 14.01.2011.
Πέραν της ημερομηνίας αυτής, η κατά προτεραιότητα εξέταση των σχετικών
αιτημάτων για σύνδεση στο Δίκτυο δεν θα ισχύει.
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