Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση των εκκρεμών προς εξέταση
αιτημάτων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
1.

Στους αναρτημένους καταλόγους που ακολουθούν, περιλαμβάνονται τα εκκρεμή αιτήματα
για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης απαλλασσόμενων και αδειοδοτούμενων
σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το ν.4152/2013, τα οποία έχουν
ομαδοποιηθεί και ταξινομηθεί με βάση το ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας εξέτασης της Υ.Α.
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083 (ΦΕΚ 940 Β΄/20.03.2020) και της τροποποίησης αυτής Υ.Α.
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123370/4527 (ΦΕΚ 5693 Β΄/23.12.2020), όπως επικαιροποιήθηκαν την 31η
Δεκεμβρίου 2020.
Επισημαίνεται ότι, δεδομένου του μεγάλου όγκου αιτημάτων που υποβλήθηκαν κατά το
τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, δεν έχει καταχωρηθεί το σύνολο αυτών στους
αναρτημένους καταλόγους. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας και ορθότητας
των εν λόγω αιτημάτων, αυτά θα καταταχθούν σε σειρά προτεραιότητας εξέτασης και θα
συμπεριληφθούν στους σχετικούς καταλόγους.
Η εξέταση και η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης θα διενεργείται βάσει των
αναρτημένων καταλόγων με σταθερή τη σειρά προτεραιότητας σε μηνιαία βάση, χωρίς
ουδεμία μεταβολή αυτής, με μοναδική εξαίρεση τυχόν νέα αιτήματα που υπάγονται στην
Ομάδα Α.
Επιπλέον, στους καταλόγους συμπεριλαμβάνονται τα εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Μη
Δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης.

2.

Η κατάταξη του συνόλου των εκκρεμών αιτημάτων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς
Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ γίνεται αυτοτελώς ανά Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ.

3.

Οι κατάλογοι Περιοχών ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνουν τα αιτήματα σύνδεσης σταθμών που
εγκαθίστανται στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας της εκάστοτε Περιοχής ΔΕΔΔΗΕ.
Ειδικότερα τα αιτήματα σύνδεσης σταθμών που πρόκειται να συνδεθούν στα κορεσμένα
Δίκτυα της Πελοποννήσου (υπ’ αριθ. 699/01.08.2012 Απόφαση Κορεσμού της ΡΑΕ) και της
νήσου Εύβοιας (υπ’ αριθ. 96/2007 Απόφαση Κορεσμού της ΡΑΕ), κατατάσσονται σε
καταλόγους ανά κορεσμένο Δίκτυο.
Ο κατάλογος του κορεσμένου Δικτύου της Πελοποννήσου περιλαμβάνει αιτήματα σύνδεσης
σταθμών ΑΠΕ που πρόκειται να συνδεθούν σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ ευρισκομένων κατάντη
του ΚΥΤ Κουμουνδούρου και επί της Πελοποννήσου, των οποίων η εξέταση θα υλοποιείται
παράλληλα από τις αντίστοιχες αρμόδιες Διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ, ήτοι τη Διεύθυνση
Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) και τη Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ).

4.

Μια αίτηση σύνδεσης θεωρείται πλήρης και ορθή και γίνεται αποδεκτή από τον ΔΕΔΔΗΕ
εφόσον έχουν συνυποβληθεί ορθά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αυτά
καθορίζονται στο έντυπο της Αίτησης, καθώς και στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του φακέλου μιας αίτησης σύνδεσης
διαπιστωθούν ελλείψεις ως προς την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών
εγγράφων, ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στην επιστροφή του φακέλου της αίτησης σύνδεσης με
έγγραφη ενημέρωση του φορέα.

5.

Μία αίτηση σύνδεσης θεωρείται πλήρης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και
κατατάσσεται σε Ομάδα Προτεραιότητας εφόσον έχει προσκομισθεί στον ΔΕΔΔΗΕ το
απαιτούμενο από το νομοθετικό πλαίσιο παραστατικό Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ήτοι
την Απόφαση ΕΠΟ/ Υπαγωγή σε ΠΠΔ ή τη Βεβαίωση Απαλλαγής από ΕΠΟ/ΠΠΔ ή την αίτηση
που κατατέθηκε στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από
ΕΠΟ/ΠΠΔ).

6.

Η μη καταβολή του παραβόλου εξέτασης και διαχείρισης φακέλου (για τους σταθμούς που
υπόκεινται σε καταβολή παραβόλου) συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης σύνδεσης.

