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Γ.  Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Φ/Β  Σταθμούς Ειδικού Προγράμματος  
 
 

1. Αφορά σε Φ/Β Σταθμούς Ειδικού Προγράμματος σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε 
δώματα και στέγες κτιρίων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ιδίως την ΚΥΑ 
ΦΕΚ1079/Β/04.06.2009, την ΚΥΑ Α.Υ./Φ1/οικ.18513 (ΦΕΚ1557Β/22.09.2010), την ΚΥΑ 
Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934 (ΦΕΚ2317/Β/09.08.2012) και την ΚΥΑ Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012  
(ΦΕΚ1103/Β/02.05.2013). 
 

2. Η επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύς των Φ/Β Σταθμών της παραγράφου 1 είναι έως 10 
kWp για την Κρήτη και έως 5 kWp για τα υπόλοιπα ΜΔΝ. 
 

3. Οι Φ/Β Σταθμοί της παραγράφου 1 εξαιρούνται λήψης Άδειας Παραγωγής,  Άδειας 
Εγκατάστασης και Άδειας Λειτουργίας.   
 

4. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ αναρτά τα σχετικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ (σε τακτά 
τριμηνιαία χρονικά διαστήματα).   
 

5. Τα αιτήματα των επενδυτών για σύνδεση με το δίκτυο, τα διαχειρίζονται οι κατά τόπους 
Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ.   
 
 
 
 
Στάδια Αδειοδοτικής Διαδικασίας των Φ/Β Σταθμών της παραγράφου 1  

 
1. Αίτημα ενδιαφερόμενου για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης  (ΟΠΣ) στην 

αρμόδια Περιοχή (τοπική Υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ). 
 

2. Εξέταση Αιτήματος από Περιοχή, με σειρά προτεραιότητας. 
 

3. Χορήγηση ΟΠΣ από αρμόδια Περιοχή προς Παραγωγό εντός είκοσι (20) ημερών από την 
υποβολή του Αιτήματος, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος.   
 

 Η ΟΠΣ δεσμεύει ηλεκτρικό χώρο 
 Η ΟΠΣ δεσμεύει το ΔΕΔΔΗΕ και τον Παραγωγό για 3 μήνες  
 Η ΟΠΣ τίθεται σε ισχύ από την έκδοσή της 

 
Σε περίπτωση μη αποδοχής του Αιτήματος από το ΔΕΔΔΗΕ, ενημερώνεται εγγράφως ο 
Παραγωγός.   
 

4.  Αποδοχή ΟΠΣ από Παραγωγό και υποβολή αιτήματος Παραγωγού προς την αρμόδια 
Περιοχή για σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης (υπό την προϋπόθεση ότι η ΟΠΣ είναι σε 
ισχύ).  
 

5.  Η αρμόδια Περιοχή υπογράφει Σύμβαση Σύνδεσης με τον Παραγωγό, μετά από καταβολή 
των σχετικών δαπανών κατασκευής των έργων σύνδεσης και υποβολή υπευθύνων 
δηλώσεων του κυρίου του Φ/Β και του αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με συνημμένο 
Υπόδειγμα. 
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6. Κατασκευή έργων σύνδεσης από Περιοχή, εντός 20 ημερών από την υπογραφή της 
Σύμβασης Σύνδεσης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται έργα στο δίκτυο 
Διανομής. 

 
7.  Αίτημα Παραγωγού προς τον Προμηθευτή (Εκπρόσωπο Φορτίου) για σύναψη Σύμβασης 

Συμψηφισμού, με τιμή αναφοράς που καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με 
κοινοποίηση στη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ. 
 

8. Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού μεταξύ του Παραγωγού και του Προμηθευτή εντός 
15 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.   
 

     9.   Αίτημα Κυρίου του Φ/Β προς την αρμόδια Περιοχή της ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ, για την 
ενεργοποίηση της σύνδεσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

 Προσκόμιση υπογεγραμμένης Σύμβασης Συμψηφισμού 
 Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ) με τα προβλεπόμενα σχέδια – τεχν. 

περιγραφή - ρυθμίσεις  
 Υπεύθυνη δήλωση κυρίου του Φ/Β ότι οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν από τον 

μηχανικό εγκατάστασης θα παραμείνουν αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας του Φ/Β. 

 
10. H αρμόδια Περιοχή της ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ προβαίνει σε έλεγχο των εγκαταστάσεων του 

Παραγωγού και εφόσον ο Σταθμός πληροί τις προϋποθέσεις, προβαίνει στην 
ενεργοποίησή του και γνωστοποιεί εγγράφως προς τον Παραγωγό την παραπάνω 
ημερομηνία ηλέκτρισης, η οποία θεωρείται και Ημερομηνία Ενεργοποίησης του Σταθμού, 
με κοινοποίηση  στον Προμηθευτή (Εκπρόσωπο Φορτίου).    
 

11. Σε περίπτωση ελλείψεων και παρατυπιών κατά τον έλεγχο της αρμόδιας Περιοχής της 
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ, το αίτημα για ηλέκτριση απορρίπτεται από την αρμόδια Περιοχή και 
ενημερώνεται εγγράφως ο Παραγωγός.   
 
 
 

  όπου,  
         
  ΔΕΔΔΗΕ : Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
      ΔΔΝ  : Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών 
      ΔΠΝ  : Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών  

 
 


