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Η ΔΕΗ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα όσον αφορά την 
υποδοχή αιτήσεων για φωτοβολταϊκά συστήματα του Ειδικού Προγράμματος 
σε κτιριακές εγκαταστάσεις (ισχύος μέχρι 10 kW) στα Διασυνδεδεμένα 
Νησιά: 
 
 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για φωτοβολταϊκά συστήματα του Ειδικού Προγράμματος 
είχε προσωρινά ανασταλεί σε όλα τα Διασυνδεδεμένα Νησιά στα οποία καλύφθηκε το κατά 
περίπτωση περιθώριο φωτοβολταϊκής ισχύος, μετά την υποδοχή αιτήσεων για σταθμούς 
ισχύος μέχρι 150 kW στα νησιά αυτά από την 10η Φεβρουαρίου 2011. Διευκρινίζεται ότι τα 
φωτοβολταϊκά συστήματα του Ειδικού Προγράμματος λογίζονται στο συνολικό περιθώριο 
ισχύος ανά νησί.1     
 
Δεδομένου ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στα νησιά μέσω 
του Ειδικού Προγράμματος πλεονεκτεί σε σχέση με την ανάπτυξη μεγάλων σταθμών, η 
ισχύς που θα αποδεσμεύεται σε κάθε νησί, λόγω της μη υλοποίησης έργων 
φωτοβολταϊκών σταθμών επί εδάφους ή επί κτιρίων εκτός Ειδικού Προγράμματος, θα 
διατίθεται για την ικανοποίηση αιτημάτων του Ειδικού Προγράμματος, κατά την 
προτεραιότητα υποβολής τους. 2 
 
Οι αρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ3 θα δέχονται εκ νέου αιτήσεις  για φωτοβολταϊκά συστήματα 
του Ειδικού Προγράμματος στα Διασυνδεδεμένα Νησιά από την Δευτέρα 06.06.2011. 
  
Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις αυτές δεν θα εξετάζονται άμεσα, αλλά στο βαθμό που θα 
αποδεσμεύεται ισχύς από αιτήματα για τα οποία θα αίρεται η δέσμευση ισχύος στο 
συνολικό περιθώριο του νησιού, μετά την άπρακτη παρέλευση της διάρκειας ισχύος της 
αντίστοιχης προσφοράς σύνδεσης, οπότε και θα εξετάζονται αιτήματα του Ειδικού 
Προγράμματος συνολικής ισχύος αντίστοιχης προς την αποδεσμευθείσα ισχύ, με βάση την 
προτεραιότητα κατάθεσής τους.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Βλ. Απόφαση ΡΑΕ υπ. αριθμ. 1253/2010. Αυτό δεν θα πρέπει να συγχέεται με το γεγονός ότι τα συστήματα 
αυτά εν γένει δεν συνυπολογίζονται κατά την εκτίμηση της ενδεχόμενης υπερκάλυψης των γενικών ορίων 
φωτοβολταϊκής ισχύος για το σύνολο της χώρας της ΑΥ ΥΠΕΚΑ 19589 (ΦΕΚ 1630/11.10.2010)  
2 Βλ. Απόφαση ΡΑΕ υπ. αριθμ. 1253/2010 και Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ 10.03.2011 
3 Βλ. 6η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΗ 


