
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 
ΘΕΜΑ:  ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την προτεραιότητα εξέτασης αιτηµάτων για τη 

χορήγηση προσφορών σύνδεσης από τον αρµόδιο διαχειριστή δικτύου 

Σχετικά µε την αξιολόγηση αιτηµάτων για τη χορήγηση αιτηµάτων προσφοράς σύνδεσης, 
µετά τη δηµοσίευση του ν. 3851/2010, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα. 

Τα σχετικά αιτήµατα, τα οποία καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ανωτέρω νόµου, εξετάζονται από τον αρµόδιο διαχειριστή µε την ακόλουθη προτεραιότητα: 

1.  Αιτήµατα, για τα οποία είχαν χορηγηθεί άδειες παραγωγής και αποφάσεις εξαίρεσης από 
την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, πριν τη θέση σε ισχύ του ν.3851/2010 και τα 
οποία αφορούν έργα που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ. 2, παρ. 12 του ν. 
3851/2010. 

2.  Αιτήµατα που είχαν υποβληθεί στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για τη χορήγηση 
αδειών παραγωγής και αποφάσεων εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας 
παραγωγής, πριν τη θέση σε ισχύ του ν.3851/2010 και τα οποία συµπεριλήφθηκαν στον 
ειδικό κατάλογο µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας της Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε εφαρµογή των διατάξεων της 
παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ανωτέρω νόµου, σύµφωνα µε το έγγραφο µε α.π. 
ΥΠΕΚΑ ΑΥ/Φ1/13434/08.07.2010, και τα οποία αφορούν έργα που εµπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρ. 2, παρ. 12 του ν. 3851/2010. 

3.  Αιτήµατα τα οποία είχαν υποβληθεί στη ΡΑΕ, πριν τη θέση σε ισχύ του ν.3851/2010, για 
τη χορήγηση άδειας παραγωγής ή απόφασης εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας 
παραγωγής, για τα οποία κατά τον έλεγχο νοµιµότητας που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε 
ότι δεν καταλαµβάνονταν από τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 3, του 
ν.3851/2010. 

Συγκεκριµένα πρόκειται για: 

(α)  Αιτήµατα τα οποία κατά τη δηµοσίευση του ανωτέρω νόµου δεν είχαν διαβιβασθεί 
για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης. Η 
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας έλαβε την υπ΄ αριθµ. 1257/2010 απόφαση, σύµφωνα µε 
την οποία η Γραµµατεία της ΡΑΕ προέβη στη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων προς 
τους φορείς των σχετικών σαράντα επτά (47) αιτηµάτων. ∆εκαέξι (16) εκ των 
συγκεκριµένων αιτηµάτων αφορούν έργα που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ. 2, 
παρ. 12 του ν. 3851/2010 και διαβιβάσθηκαν στον αρµόδιο διαχειριστή του δικτύου, 
λόγω αρµοδιότητας. 

 Τα υπόλοιπα τριάντα ένα (31) αιτήµατα, αρµοδιότητας Ρυθµιστικής Αρχής 
Ενέργειας, για τα οποία η Αρχή προέβη σε έκδοση αδειών παραγωγής, 
καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του άρθρ. 15, παρ. 5 του ν. 3851/2010, για την 
εξέτασή των από τον αρµόδιο διαχειριστή, για την έκδοση προσφορών σύνδεσης. 

(β) ∆ύο αιτήµατα, για τα οποία οι αρµόδιες αδειοδοτικές υπηρεσίες διατύπωσαν 
αρνητικές απόψεις στο στάδιο της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και 
Αξιολόγησης για την υλοποίηση των σχετικών έργων, και προωθήθηκαν από τη ΡΑΕ 

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 
Επενδυτών για έργα ΑΠΕ 
Τµήµα ΑΠΕ 

Αθήνα, 27 ∆εκεµβρίου 2010 
Αρ. Πρωτ.: YΑΠΕ/Φ1/οικ.28135 

 
Ταχ. ∆/νση : Μεσογείων 119 
Ταχ. Κώδικας : 101 92  ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Ν. Ντζούρας 
Τηλ. : 210-69.69-312 
Fax : 210-69.69.448 
Ε-mail : ntzourasn@eka.ypeka.gr 

    
   ΠΡΟΣ:  Ως Πίνακα Αποδεκτών 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΑΔΑ: 4ΙΙΡ0-Ξ



στον αρµόδιο διαχειριστή του δικτύου, λόγω αρµοδιότητας, καθόσον εµπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρ. 2, παρ. 12 του ν. 3851/2010. 

4.  Εκκρεµή αιτήµατα που είχαν υποβληθεί στη ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ή 
απόφασης εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, πριν τη θέση σε ισχύ 
του ν. 3851/2010, και τα οποία δεν συµπεριλήφθηκαν στον ειδικό κατάλογο, 
καταλαµβάνονται από τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 2 του ν. 3851/2010, 
και διαβιβάσθηκαν από τη ΡΑΕ στη ∆ΕΗ Α.Ε. ως αρµόδιο διαχειριστή του δικτύου, λόγω 
αρµοδιότητας, καθόσον αφορούν έργα που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ. 2, παρ. 12 
του ν. 3851/2010. 

Σηµειώνεται ότι αιτήµατα τα οποία κατά τον έλεγχο νοµιµότητας της Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εξαιρέθηκαν του ειδικού καταλόγου, 
δεν θα αξιολογηθούν από τον αρµόδιο διαχειριστή για τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης 
(αιτήµατα που υποβλήθηκαν από Μονοπρόσωπες ΕΠΕ, στις οποίες διαπιστώθηκε ότι ο 
µοναδικός εταίρος  είχε συστήσει άνω της µίας ΜΕΠΕ). 

5. Ακολούθως, εξετάζονται παράλληλα αιτήµατα των παρακάτω κατηγοριών που 
υποβλήθηκαν στη ∆ΕΗ µετά τη θέση σε ισχύ του ν.3851/2010 και πριν τη δηµοσίευση 
της υπουργικής απόφασης µε ΑΥ/Φ1/19598/01.10.2010 (ΦΕΚ Β΄1630): 

- αιτήµατα για φωτοβολταϊκούς σταθµούς από επαγγελµατίες αγρότες σε εκτάσεις 
ιδιοκτησίας τους, ισχύος εκάστου µέχρι 100 kW, λαµβάνοντας υπόψη την 
προβλεπόµενη από το ν.3851/2010 προτεραιότητά τους, 

- αιτήµατα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών σε κτήρια, 

- αιτήµατα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα. 

6.  Νέα αιτήµατα, που υποβλήθηκαν µετά τη δηµοσίευση του ν. 3851/2010. 

Τέλος, οι αιτήσεις που αφορούν στο Ειδικό Πρόγραµµα Εγκατάστασης Φ/Β έως 10kW στα 
κτήρια, εξετάζονται κατά προτεραιότητα και παράλληλα, µε την εξέταση των ανωτέρω 
αιτηµάτων. 

 

Η Υπουργός 
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