E. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται, σε περιπτώσεις τροποποιήσεων τεχνικών
στοιχείων υφιστάμενων Φωτοβολταϊκών Σταθμών στα ΜΔΝ (πλην Φ/Β Σταθμών
Ειδικού Προγράμματος)
Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες επέρχεται μεταβολή στον κύριο εξοπλισμό σε υφιστάμενο Φ/Β
που λειτουργεί στα ΜΔΝ, οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται ανάλογα με την
εκάστοτε περίπτωση, είναι οι εξής:
1. Από τη μεταβολή δεν θα πρέπει να επέλθει επαύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του Φ/Β,
δεδομένου ότι η υφιστάμενη ισχύς του έχει δεσμεύσει τον ηλεκτρικό χώρο και υπάρχει
κορεσμός στα ΜΔΝ.
2. Εάν υπάρχει αντικατάσταση εξοπλισμού λόγω βλάβης χωρίς μεταβολή των τεχνικών τους
στοιχείων, όπως αυτά αναγράφονται στον Πίνακα Ενεργοποίησης και το Πρωτόκολλο
Αυτοψίας, ο Παραγωγός θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ
(Περιοχή, ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ και ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Συμβάσεις
Σύνδεσης και Πώλησης.
Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης εξοπλισμού του Φ/Β, θα γίνεται επανέλεγχος της
σύνδεσης από τη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ ή την Περιοχή, σύμφωνα με τον Οδηγό σύνδεσης Φ/Β
Σταθμών και η σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει τον Παραγωγό.
3. Εάν υπάρχει αντικατάσταση του εξοπλισμού Φ/Β με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από
αυτά που αναγράφονται στο Πρωτόκολλο Αυτοψίας, ο Παραγωγός θα πρέπει να προσκομίσει
όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία στην αρμόδια Περιοχή της ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ, προκειμένου να
ενημερωθεί ο φάκελός του και η αρμόδια Περιοχή να προβεί στην επανέκδοση του
επικαιροποιημένου Πίνακα Ενεργοποίησης και Πρωτόκολλου Αυτοψίας.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται η πιο κάτω διαδικασία:
1. Αίτημα Παραγωγού για αντικατάσταση εξοπλισμού Φ/Β προς αρμόδια Περιοχή
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ με κοινοποίηση στη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, με υποβολή πλήρους φακέλου τεχνικών
στοιχείων.
2. Έγγραφη απάντηση της Περιοχής προς τον Παραγωγό για τις προϋποθέσεις αλλαγής του
εξοπλισμού και τη διαδικασία υποβολής αιτήματος για έλεγχο της σύνδεσης.
3. Αίτημα Παραγωγού προς την Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ, με κοινοποίηση στις ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ και
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ, για διενέργεια ελέγχου της σύνδεσης.
4. Αυτοψία και έλεγχος των εγκαταστάσεων του Παραγωγού από την αρμόδια Περιοχή
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ.
5. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου των εγκαταστάσεων του Παραγωγού από την αρμόδια
Περιοχή της ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ, γίνεται έγγραφη ενημέρωση του Παραγωγού, με κοινοποίηση
στη ΔΕΔΔΕΗ/ΔΔΝ. Επανέκδοση από την Περιοχή, του Πίνακα Ενεργοποίησης και του
Πρωτοκόλλου Αυτοψίας, με τις σχετικές τροποποιήσεις που επήλθαν.
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6. Μετά τoν έλεγχο του Φ/Β Σταθμού, γίνεται κοστολόγηση του ελέγχου από την Περιοχή
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ και ενημερώνεται εγγράφως ο Παραγωγός, με κοινοποίηση στη
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΟΛ και στη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ.
όπου,
ΔΕΔΔΗΕ : Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΔΔΝ : Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών
ΔΠΝ : Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών
ΔΟΛ : Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών
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