
 
 1/1 

 
 

     29 Φεβρουαρίου 2012 
 

Διευκρινίσεις για την εξέταση των αιτημάτων σύνδεσης ΦΒ σταθμών 
από κατ’ επάγγελμα αγρότες. 

                                                             
Η ΔΕΗ, ως Διαχειριστής Δικτύου, διευκρινίζει τα ακόλουθα, αναφορικά με την 
εξέταση των αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών από κατ’ επάγγελμα 
αγρότες, τα αποτελέσματα της οποίας αποτυπώνονται στους πρόσφατα 
αναρτημένους σχετικούς πίνακες, ανά μονάδα υποδοχής αιτήσεων (Περιοχή ΔΕΗ), 
με αναφορά τον Ιανουάριο του 2012: 
 
1. Η χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης στους αγρότες διενεργήθηκε εν μέρει παράλληλα 
με τη χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης σε παλαιότερα ή εκκρεμή αιτήματα προ του 
Ν.3851/2010 υψηλότερης προτεραιότητας (π.χ. έργα Ειδικού Καταλόγου), χωρίς όμως αυτό 
να αποβεί εις βάρος των έργων αυτών. Αυτό κατέστη δυνατόν χάρις στην  ηλεκτρική 
αποτύπωση, δηλαδή την αντιστοίχιση όλων των αιτημάτων προς τις υφιστάμενες γραμμές 
μέσης τάσης (ΜΤ), γεγονός που επέτρεψε να εξετάζονται παράλληλα αιτήματα αγροτών 
(ισχύος μέχρι 100 kW) από τις αρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ, τα οποία αντιστοιχίζονται σε 
«καθαρές» γραμμές ΜΤ, δηλαδή σε γραμμές χωρίς αξιόλογη δέσμευση ισχύος από 
προηγούμενα αιτήματα, με αιτήματα ισχύος άνω των 100 kW από τις αρμόδιες Διευθύνσεις 
Περιφερειών. 
Έτσι η κατά τα ανωτέρω μεθοδολογία παράλληλης εξέτασης δεν στέρησε από αιτήματα με 
υψηλότερη προτεραιότητα ούτε ηλεκτρικό χώρο ούτε χρόνο εξέτασης, αφού οι υπηρεσίες 
εξέτασης ήταν διαφορετικές. 
 
2. Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η ευχέρεια εξέτασης καθόρισε και τη χρονική 
σειρά χορήγησης Προσφορών Σύνδεσης και έτσι εξηγείται το γεγονός ότι αυτή δεν 
αντιστοιχίζεται πάντοτε με την χρονική σειρά κατάθεσης των αιτημάτων, προκειμένου να μην 
βραδύνει η εξέταση του συνόλου των αιτημάτων των αγροτών, μεταφερόμενη μετά την 
ολοκλήρωση της εξέτασης των κατηγοριών υψηλότερης προτεραιότητας. 
 
3. Τα αιτήματα αγροτών τα οποία αντιστοιχίζονταν σε γραμμές με αξιόλογη δέσμευση 
ισχύος από προηγούμενα αιτήματα και ως εκ τούτου απαιτούσαν λεπτομερέστερη τεχνική 
μελέτη, εξετάστηκαν στη συνέχεια σε κεντρικότερο επίπεδο, από την οικεία Διεύθυνση 
Περιφέρειας, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης έργων υψηλότερης προτεραιότητας. Οι 
Προσφορές Σύνδεσης που εκδόθηκαν ως αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής, κάλυψαν το 
σύνολο των αιτημάτων για τα οποία η σύνδεση στα υφιστάμενα δίκτυα ήταν εφικτή, μέσω 
έργων επέκτασης-ενίσχυσής τους λελογισμένης κλίμακας, με εξάντληση των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων. 
 
4. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κατέστη δυνατόν να χορηγηθούν Προσφορές Σύνδεσης σε 
επαγγελματίες αγρότες σε ποσοστό 85% περίπου επί του συνόλου των αιτήσεων που 
κατατέθηκαν μέχρι τις 11.10.2010 (περί τις 6.200 αιτήσεις). Μέχρι σήμερα έχουν 
ενεργοποιηθεί και λειτουργούν 100 σταθμοί της κατηγορίας αυτής ισχύος 9,8 MW. 
 
5. Τα αιτήματα των επαγγελματιών αγροτών για τα οποία εκκρεμεί η χορήγηση 
Προσφοράς Σύνδεσης, λόγω της ανάγκης υλοποίησης έργων μεγάλης κλίμακας υπό τις 
παρούσες συνθήκες, θα επανεξεταστούν, στην κατεύθυνση αναζήτησης πλέον πρόσφορων 
λύσεων, σε συνάρτηση και με την αποδέσμευση ισχύος από τα υφιστάμενα δίκτυα, λόγω μη 
υλοποίησης αντιστοίχων έργων ΑΠΕ. Η εξέταση των λοιπών νέων αιτημάτων, πλην αγροτών, 
που κατατέθηκαν απευθείας στη ΔΕΗ, ως Διαχειριστή Δικτύου, μετά τη θέση σε ισχύ του 
Ν.3851/2010, ξεκίνησε με την ολοκλήρωση, κατά τα ανωτέρω, των αιτημάτων των αγροτών. 


