Α. Διαδικασία πρόσβασης Παραγωγών στο Δίκτυο ΜΔΝ για Κατανεμόμενους /Μη
Κατανεμόμενους Σταθμούς ΑΠΕ (ΜΤ και ΧΤ) που υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και
λειτουργίας
1. Ο Επενδυτής υποβάλλει στην ΡΑΕ αίτημα για έκδοση Άδειας Παραγωγής.
2. Η ΡΑΕ, αποστέλλει επιστολή στον Διαχειριστή ΜΔΝ, με την οποία αιτείται την
γνωμοδότησή του ως προς τον τρόπο και το σημείο σύνδεσης του Σταθμού με το
Ηλεκτρικό Σύστημα ή το Δίκτυο, όταν απαιτείται.
3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποστέλλει την γνωμοδότησή του στην ΡΑΕ εντός 25 ημερών για
τους Υβριδικούς Σταθμούς (ΥΒΣ) και εντός 20 ημερών για τα υπόλοιπα ΑΠΕ, από την
παραλαβή των σχετικών στοιχείων.
4. Η ΡΑΕ εκδίδει την απόφασή της εντός 2 μηνών από την ημερομηνία πληρότητας του
φακέλου, την δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της και την κοινοποιεί στον αρμόδιο Υπουργό.
Ο Επενδυτής οφείλει να την δημοσιεύσει σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής
κυκλοφορίας.
5. Η Άδεια Παραγωγής ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της από την ΡΑΕ και διαρκεί για
25 έτη και μπορεί να ανανεώνεται για μέχρι ίσο χρόνο. Σχετικά με την ανάκληση της
Άδειας Παραγωγής ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού
Αδειών (ΥΑΠΕ/Φ1/14810 - ΦΕΚ Β’ 2373/25.10.2011), ως ισχύει.
6. Ο Παραγωγός υποβάλλει αίτηση στον Διαχειριστή ΜΔΝ για χορήγηση Μη Δεσμευτικής
Προσφοράς Σύνδεσης (ΜΔΠΣ). Με την αίτηση συνυποβάλλει την εν ισχύι Άδεια
Παραγωγής και τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 4
της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΑΝ/Δ6/Φ1/οικ.13310 (ΦΕΚ Β' 1153/10.07.2007), ως ισχύει.
7. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ χορηγεί την ΜΔΠΣ στον Παραγωγό και την κοινοποιεί στην ΡΑΕ
εντός 4 μηνών από την υποβολή του αιτήματος.
Σε περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματος, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει εγγράφως
τον Παραγωγό.
8. Ο Παραγωγός υποβάλλει αίτηση στον Διαχειριστή ΜΔΝ για χορήγηση Οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ) συνυποβάλλοντας την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
(ΕΠΟ) ή την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
9. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ χορηγεί την ΟΠΣ στον παραγωγό εντός ενός (1) μηνός από την
πληρότητα του φακέλου του αιτήματος, την κοινοποιεί στην ΡΑΕ και ενημερώνει τον
Παραγωγό για την περαιτέρω διαδικασία. Με την ΟΠΣ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ γνωστοποιεί
στον Παραγωγό το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής (ΕΕΟΠΣ) που πρέπει να καταβάλει με
την αποδοχή της ΟΠΣ.
Επισημαίνεται ότι:


Η ΟΠΣ δεσμεύει ηλεκτρικό χώρο.



Η ΟΠΣ δεσμεύει τον Διαχειριστή ΜΔΝ και τον Παραγωγό για 3 έτη.

1



Η ΟΠΣ τίθεται σε ισχύ από οριστικοποίησής της.



Η οριστικοποίηση της ΟΠΣ είναι η ημερομηνία έκδοσής της, αν η ΕΠΟ ή η ΠΠΔ
υποβάλλεται εντός ενός (1) μήνα από την έκδοσή της.

Σε περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματος, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει εγγράφως
τον Παραγωγό.
10. Ο Παραγωγός έχει προθεσμία 2 μηνών από την χορήγησή της για να αποδεχτεί την ΟΠΣ.
Σε διαφορετική περίπτωση η ΟΠΣ λύεται αυτοδίκαια κατά τα οριζόμενα στον ν. 4152/
2013 όπως ισχύει. (Εφαρμογή από 01.01.2015 σύμφωνα με τον ν. 4254/2014).
11. Ο Παραγωγός, με την αποδοχή της ΟΠΣ, συνυποβάλλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ μία
Εγγυητική Επιστολή ΟΠΣ (ΕΕΟΠΣ) η οποία έχει τουλάχιστον διετή διάρκεια και
ανανεώνεται πριν την λήξη της μέχρι την θέση του Σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή
την ενεργοποίησή του κατά τα οριζόμενα στον ν. 4152/ 2013 όπως ισχύει. (Εφαρμογή
από 01.01.2015 σύμφωνα με τον ν. 4254/2014).
12. Ο Παραγωγός εκκινεί τις διαδικασίες για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης.
13. Ο Παραγωγός υποβάλλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ αίτηση για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης
εφόσον η ΟΠΣ είναι εν ισχύ.
14. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπογράφει Σύμβαση Σύνδεσης με τον Παραγωγό εντός 6 μηνών από
την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος με πλήρη φάκελο. Σε περίπτωση υπογραφής
πριν την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης, η Σύμβαση ισχύει από την χορήγηση της
Άδειας Εγκατάστασης (ν. 3851/ 2010, άρθρο 3, παρ. 2.5 β).
Ο Παραγωγός καταβάλλει το προβλεπόμενο τίμημα των έργων σύνδεσης έως του ποσού
των 250.000€:
α) με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης εφόσον προσκομίζεται και η Άδεια
Εγκατάστασης ή
β) εντός 1 μήνα από την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης εφόσον η Σύμβαση Σύνδεσης
έχει υπογραφεί πριν την έκδοσή της.
Εάν το κόστος των έργων σύνδεσης είναι άνω των 250.000€, ο τρόπος καταβολής του
επιπλέον ποσού καθορίζεται στην Σύμβαση Σύνδεσης (ν. 4152/2013 όπως ισχύει).
15. Προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση Σύνδεσης είναι η καταβολή του συμβατικού
τιμήματος των έργων σύνδεσης κατά τα ανωτέρω (ν. 4152/2013 όπως ισχύει). Με την
καταβολή του τιμήματος αυτού, ο Διαχειριστής επιστρέφει στον Παραγωγό τα 3/4 της
ΕΕΟΠΣ.
16. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ υλοποιεί τα έργα σύνδεσης εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον ν.
4093/2012 όπως ισχύει.
17. Ο Παραγωγός υποβάλλει αίτηση στον Διαχειριστή ΜΔΝ για σύναψη Σύμβασης Πώλησης
ή Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης κατάλληλης μορφής κατά τα οριζόμενα στην
κείμενη νομοθεσία. Τα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.
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18. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπογράφει με τον Παραγωγό Σύμβαση Πώλησης ή Σύμβαση
Λειτουργικής Ενίσχυσης.
19. Ο Παραγωγός, μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του Σταθμού, υποβάλλει
αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ με κοινοποίηση στη
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, για προσωρινή σύνδεση του Σταθμού με το Δίκτυο ΜΔΝ και θέση αυτού
σε δοκιμαστική λειτουργία. Τα δικαιολογητικά της αίτησης είναι τα ακόλουθα :


Άδεια Εγκατάστασης



Σύμβαση Σύνδεσης



Σύμβαση Πώλησης ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης και



Υπεύθυνη Δήλωση ετοιμότητας συνυπογεγραμμένη από τον Παραγωγό και τον
επιβλέποντα Μηχανικό της εγκατάστασης, σχετικά με την ορθή ολοκλήρωση των
έργων κατασκευής και σύνδεσης του Σταθμού σύμφωνα με την Άδεια
Εγκατάστασης, την Σύμβαση Σύνδεσης και τους ισχύοντες κανονισμούς.

20. Σε περίπτωση που απαιτηθεί προσωρινή ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης του
Παραγωγού, προκειμένου να καλύψει βραχυπρόθεσμες ανάγκες του (όπως ενδεικτικά
η ρύθμιση του Συστήματος Τηλεποπτείας και Τηλελέγχου), ο Παραγωγός δύναται να
υποβάλει πρόσθετο σχετικό αίτημα στην τοπική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, με κοινοποίηση
στο Διαχειριστή ΜΔΝ, ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ και ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ. Η εν λόγω προσωρινή
ηλεκτροδότηση υλοποιείται βάσει του άρθρου 59, παρ. 2β, του Κώδικα Διαχείρισης
ΕΔΔΗΕ περί «Προσωρινών Συνδέσεων στο Δίκτυο» με τρόπο τέτοιο που να διασφαλίζεται
ότι δεν θα είναι δυνατή η έγχυση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τον Σταθμό στο
Δίκτυο ΜΔΝ και το σχετικό κόστος βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Παραγωγό.
Η τοπική υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ υλοποιεί το αίτημα του Παραγωγού, ηλεκτρίζοντας
προσωρινά τις εγκαταστάσεις του, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις,
ενημερώνοντάς τον για τις υποχρεώσεις του προς τον ΔΕΔΔΗΕ. Η εν λόγω προσωρινή
ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ενεργοποίηση του
Σταθμού και θέση αυτού σε δοκιμαστική λειτουργία.
21. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στον Παραγωγό, την οποία κοινοποιεί
στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ, σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις έναρξης του
20ήμερου προγράμματος και με τυχόν επικαιροποίηση των απαιτήσεων του συστήματος
εποπτείας και ελέγχου του Σταθμού, το οποίο προβλέπεται στη Σύμβαση Σύνδεσης.
22. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στον Παραγωγό, την οποία κοινοποιεί
στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της
προσωρινής σύνδεσης του Σταθμού, για την οποία απαιτούνται από τον Παραγωγό τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλου πελάτη με Προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας.
β) Συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μεγάλης ισχύος με τον ΔΕΔΔΗΕ με
γνωστοποίηση της εγκατεστημένης και της απορροφούμενης ισχύος καταναλώσεων
του Σταθμού. Για την υπογραφή του εν λόγω συμβολαίου, ο Παραγωγός θα πρέπει
να απευθυνθεί στην αρμόδια τοπική Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, γνωστοποιώντας τόσο
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την εγκατεστημένη όσο και την απορροφούμενη ισχύ των καταναλώσεων του
σταθμού σας.
γ) Υπεύθυνη δήλωση για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και
Τελών Ακίνητης Περιουσίας θεωρημένη από τον Αρμόδιο Δήμο.
δ) Απόδειξη εξόφλησης του προϋπολογιστικού κόστους των έργων της Σύμβασης
Κατασκευής Έργων Σύνδεσης με το Δίκτυο ΜΔΝ
ε) Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για όλη την εγκατάσταση (παραγωγής και
κατανάλωσης) με συνημμένα σε αυτήν τα απαιτούμενα μονογραμμικά σχέδια
στ) Νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας για τις δομικές κατασκευές
του σταθμού
ζ) Μονογραμμικά ηλεκτρολογικά σχέδια «ως κατασκευάσθη» για τις εγκαταστάσεις
του
η) Υπεύθυνη Δήλωση του Παραγωγού με την οποία να δεσμεύεται για τα εξής:


Ότι όλα τα έργα αρμοδιότητάς του, εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν σύμφωνα
με την Άδεια Εγκατάστασης, την Σύμβαση Σύνδεσης, τους ισχύοντες κανονισμούς
και διατάξεις, τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης και ότι οι
εγκαταστάσεις του μπορούν να ηλεκτριστούν



Ότι απαρέγκλιτα θα τηρήσει το 20ήμερο πρόγραμμα λειτουργίας του Σταθμού
όταν αυτό εκδοθεί από την αρμόδια διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ και θα υλοποιήσει
άμεσα τυχόν έκτακτους περιορισμούς που θα τεθούν από την ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ



Ότι αποδέχεται την δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να διακόψει την σύνδεση ή μέρος
αυτής (π.χ. τις εγκαταστάσεις παραγωγής) σε περίπτωση που:
-

διαπιστωθούν προβλήματα ή ανωμαλίες στο Δίκτυο ΜΔΝ από την
παράλληλη λειτουργία του σταθμού

-

διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργεί το σύστημα εποπτείας και ελέγχου ή/και το
σύστημα τηλεπικοινωνιών - τηλεχειρισμών

-

παραβιαστεί το 20ήμερο πρόγραμμα λειτουργίας κατά την διάρκεια της
δοκιμαστικής λειτουργίας

-

δεν υλοποιηθούν άμεσα τυχόν έκτακτοι περιορισμοί

-

εκπνεύσει η διάρκεια της προσωρινής σύνδεσης, έως τον έλεγχο των
εγκαταστάσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ.

23. Ο Παραγωγός αποστέλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βήματος 22) για την
προσωρινή σύνδεση του Σταθμού στη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ, με κοινοποίηση αυτών στη
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, προκειμένου η εν λόγω σύνδεση να υλοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών
από το ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις (βήματος 21 και 22) από
τον Παραγωγό.
24. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ ενημερώνει τον Παραγωγό, με κοινοποίηση στη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, για τον
επιτυχή έλεγχο των απαιτούμενων προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.
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25. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ ενημερώνει την ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ για την εγκατάσταση της μετρητικής
διάταξης και αποστέλλει την σχετική εντολή τοποθέτησής της.
26. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ ελέγχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις αρμοδιότητάς της και εφόσον
διαπιστώσει την ικανοποίησή τους, εκδίδει το 20ήμερο πρόγραμμα λειτουργίας, το
οποίο συνυπογράφει με τον εκπρόσωπο του Παραγωγού και το κοινοποιεί στην ΔΕΔΔΗΕ/
ΔΠΝ προκειμένου να προβεί στην ηλέκτριση των εγκαταστάσεων του Σταθμού. Η
ημερομηνία έναρξης του 20ήμερου προγράμματος είναι η ημερομηνία ενεργοποίησης
του Σταθμού και θέσης του σε δοκιμαστική λειτουργία, για την οποία η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ
ενημερώνει εγγράφως τον Παραγωγό και την οικεία Διοικητική Περιφέρεια.
Κατά την περίοδο αυτή της δοκιμαστικής λειτουργίας ο Σταθμός λειτουργεί σύμφωνα με
το 20ήμερο πρόγραμμα λειτουργίας που έχει αποσταλεί από την ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ.
27. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης ετοιμότητας του Παραγωγού, με εμφανείς και
σημαντικές ελλείψεις ή παρατυπίες στην κατασκευή του Σταθμού ή και των έργων
σύνδεσης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης , διακόπτεται η σύνδεση
του Σταθμού, με προσήκουσα έγγραφη ενημέρωση του παραγωγού στην οποία
παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι αποσύνδεσης. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται από
το ΔΕΔΔΗΕ προβλήματα ή ανωμαλίες στο Δίκτυο ΜΔΝ από την παράλληλη λειτουργία
του σταθμού, ή δεν λειτουργεί το σύστημα εποπτείας και ελέγχου ή /και το σύστημα
τηλεπικοινωνιών – τηλεχειρισμών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα διακόπτει τη σύνδεση ή μέρος αυτής,
ενημερώνοντας εγγράφως τον Παραγωγό. Ο Παραγωγός δύναται να υποβάλει εκ νέου
αίτηση με δήλωση ετοιμότητας μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την αποσύνδεση του
Σταθμού.
28. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η συνολική περίοδος προσωρινής σύνδεσης και
δοκιμαστικής λειτουργίας διαρκεί έως 4 μήνες και το διάστημα αυτό μπορεί να
παρατείνεται αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Παραγωγού για ίσο χρόνο.
Στο διάστημα αυτό συμπεριλαμβάνεται η περίοδος των 15 ημερών κατά την οποία οι
εγκαταστάσεις θα πρέπει να λειτουργήσουν αδιάλειπτα χωρίς να παρουσιαστούν
προβλήματα.
29. Με την ενεργοποίηση του Σταθμού, ο Διαχειριστής ΜΔΝ επιστρέφει στον Παραγωγό και
το υπόλοιπο 1/4 της ΕΕΟΠΣ.
30. Ο Παραγωγός υποβάλλει ταυτόχρονα στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ και στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, Δήλωση
Ετοιμότητας για έλεγχο των εγκαταστάσεων του Σταθμού του, πριν τη λήξη του 20ήμερου
προγράμματος ή αίτηση ολιγοήμερης παράτασης της δοκιμαστικής λειτουργίας. Μαζί με
την Δήλωση Ετοιμότητας, ο Παραγωγός πρέπει να αποστείλει έγκαιρα:
-

στην διεύθυνση ΔΠΝ/ΤΑΛΔ, Λεωφόρος Συγγρού 112, ΤΚ 117 41 - ΑΘΗΝΑ (ή με fax στον
αριθμό 210-9238489) τα παρακάτω:
α) Έκθεση Δοκιμών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων των Α/Γ (προκειμένου για αιολικούς
σταθμούς) από αναγνωρισμένο ινστιτούτο (σύμφωνα με συνημμένο έντυπο) για
σύνδεσή τους στο δίκτυο
β) Πληροφοριακό Δελτίο Εγκατάστασης (σύμφωνα με συνημμένο έντυπο)
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γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι στον Ηλεκτρονόμο ή στους
Ηλεκτρονόμους που η ενεργοποίησή τους επενεργεί στον Αυτόματο Διακόπτη
Διασύνδεσης (ΑΔΔ) των εγκαταστάσεων του Σταθμού, έχουν τεθεί οι παρακάτω
αρχικές ρυθμίσεις του Πίνακα 1 και οι οποίες, αφού γίνει ο έλεγχος και
οριστικοποιηθούν, δεν θα αλλαχθούν χωρίς την έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ:

Ο Παραγωγός θα πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα σχετικά με τις
ρυθμίσεις υπερέντασης:

Επίσης στην περίπτωση κατά την οποία έχει εγκατασταθεί αυτόματη διάταξη
επανασύνδεσης (recloser) στον ΑΔΔ, θα πρέπει να δηλώνονται οι ρυθμίσεις της. Σε
αυτή την περίπτωση όλα τα μεγέθη του Πίνακα 1 θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί
σε τιμές εντός των προβλεπόμενων ορίων για χρόνο τουλάχιστον 60 sec (συνήθης
τιμή για την επανασύνδεση είναι τα 120 sec).
και
- στη διεύθυνση ΔΔΝ, Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, τα παρακάτω:
α. υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ορθή λειτουργία του τοπικού συστήματος
εποπτείας και ελέγχου του σταθμού, το οποίο προβλέπεται στη Σύμβαση
Σύνδεσης με βάση το βήμα 22
β. τα σχετικά σχέδια υλοποίησης και τα εγχειρίδια λειτουργίας του τοπικού
συστήματος εποπτείας και ελέγχου του σταθμού
γ. τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και λογισμικού του τοπικού
συστήματος εποπτείας και ελέγχου του σταθμού
δ. δήλωση του εκπρόσωπου της εταιρείας καθώς και του υπεύθυνου τεχνικού που
γνωρίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του τοπικού συστήματος εποπτείας και
ελέγχου, οι οποίοι θα παρευρίσκονται στον έλεγχο.
31. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ και η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ προγραμματίζουν και διεξάγουν αυτοψία και
ελέγχους των εγκαταστάσεων του Παραγωγού εντός ενός μήνα από την παραλαβή της
Δήλωσης Ετοιμότητας του Παραγωγού. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου και μετά από
λειτουργία του Σταθμού, του συστήματος εποπτείας και ελέγχου και λοιπών έργων
σύνδεσης επί 15 συνεχείς ημέρες χωρίς προβλήματα, η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ, μετά τη σύμφωνη
γνώμη της ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, εκδίδει και αποστέλλει στον Παραγωγό βεβαίωση ορθής
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λειτουργίας του Σταθμού, με κοινοποίηση στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ και στην οικεία Διοικητική
Περιφέρεια, για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας.
32. Σε περίπτωση που η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ ή η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ διαπιστώσουν κατά τον έλεγχο
ελλείψεις ή παρατυπίες, ενημερώνουν εγγράφως τον Παραγωγό, και ανάλογα με τα
ευρήματα θέτουν προθεσμία στον Παραγωγό για συμμόρφωση και ορίζουν ημερομηνία
διεξαγωγής νέου ελέγχου των εγκαταστάσεων του Σταθμού του.
33. Η αρμόδια Διοικητική Περιφέρεια εκδίδει την Άδεια Λειτουργίας και ο Παραγωγός την
καταθέτει στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ με κοινοποίηση στη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ.
34. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ ενημερώνει εγγράφως τον Παραγωγό, την ΡΑΕ και την Υπηρεσία ΑΠΕ του
ΥΠΕΝ, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ, για την ημερομηνία λήξης της
δοκιμαστικής λειτουργίας του Σταθμού και την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του
Σταθμού.
35. Μετά την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του Σταθμού, ο Παραγωγός εξοφλείται από το
ΔΕΔΔΗΕ για την διοχετευθείσα και τιμολογηθείσα ηλεκτρική ενέργεια στο Δίκτυο ΜΔΝ
από τον Σταθμό κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας του.
36. Στη συνέχεια η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ υπολογίζει τον απολογισμό του κόστους των έργων
σύνδεσης και ενημερώνει εγγράφως τον Παραγωγό με κοινοποίηση στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΟΛ
και στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ.
Υπόμνημα:
ΡΑΕ :
ΔΕΔΔΗΕ :
ΔΔΝ :
ΔΠΝ :
ΔΠΝ/ ΤΑΛΔ :

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών
Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών
ΔΠΝ/Τομέας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου
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