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Προσ:  

 
Υπουργείο Περιβάλλοντοσ Ενέργειασ και Κλιματικήσ Αλλαγήσ 
Μεςογείων 119, 101 92 Ακινα 
Τπ’ όψθ : Τπουργοφ κου Ευάγγελου Λιβιεράτου 
                  Τφυπουργοφ κου Α. Παπαγεωργίου 
                  Γεν. Γραμματζα κου Κ. Μακιουδάκθ   
 
Ρυθμιςτική Αρχή Ενέργειασ 
Πειραιϊσ 132, 118 54 Ακινα 
Τπ’ όψθ : Προζδρου κου Ν. Βαςιλάκου 
 
ΔΕΗ Α.Ε. 
Χαλκοκονδφλθ 30, 104 32 Ακινα 
Τπ’ όψθ : Προζδρου κου Αρ. Ζερβοφ 
 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Περραιβοφ 20 & Καλλιρρόθσ 5,  114 43 Ακινα 
Τπ’ όψθ : Διευκ. υμβοφλου κου Γ. Κόλλια 
 
 
 
Θέμα: Ανάκλθςθ αναπάντθτων από τον διαχειριςτι αιτιςεων για προςφορά ςφνδεςθσ με 

πρωτοβουλία των επενδυτϊν και επιςτροφι του χρθματικοφ παραβόλου. 
 
 
Αξιότιμοι Κφριοι Τπουργοί, Κφριοι 
 
Όπωσ είναι γνωςτό με τθν Τπουργικι Απόφαςθ Τ.Α.Π.Ε./Φ1/2300/οικ.16932 από 10-8-12 
ανεςτάλθ θ υποδοχι νζων αιτθμάτων φωτοβολταϊκϊν και θ εξζταςθ όςων εκκρεμοφςαν για 
χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ από τθν ΡΑΕ, αλλά και τθσ ζκδοςθσ προςφορϊν ςφνδεςθσ από 
τον διαχειριςτι για όςα απαλλάςςονταν τθσ αδείασ ΡΑΕ δθλαδι για εγκαταςτάςεισ 
μικρότερεσ του 1 MWp.   
 
Ειδικότερα για τα απαλλαςςόμενα αδείασ παραγωγισ ΡΑΕ θ υποβολι αιτιματοσ ςτο 
διαχειριςτι για χοριγθςθ προςφοράσ ςφνδεςθσ με τθν καταβολι του ςχετικοφ χρθματικοφ 
παραβόλου ενείχε κζςθ ουςιαςτικισ αλλά και μοναδικισ επί του θλεκτρικοφ χϊρου 
αδειοδότθςθσ των ςχεδίων αυτϊν, αφοφ ζτςι εξαςφαλιηόταν θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ τουσ 
ςτο δίκτυο ωσ θλεκτροπαραγωγοί.  Με τθν ανωτζρω όμωσ Τ.Α. αναςτολισ πλθκϊρα τζτοιων 
αιτθμάτων και ενϊ ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία του διαχειριςτι να απαντιςει κετικά 
ι αρνθτικά επί των αιτθμάτων αυτϊν, οι εν λόγω αιτιςεισ αλλά και θ εξζταςθ τουσ 
ανεςτάλθςαν για άγνωςτο χρονικό διάςτθμα.  Αντίκετα για τα αδειοδοτθμζνα από ΡΑΕ ζργα 
θ διαδικαςία χοριγθςθσ προςφορϊν ςφνδεςθσ ςυνεχίηεται ακωλφτωσ.   
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Εφλογα λοιπόν για τα απαλλαςςόμενα αδείασ ΡΑΕ, ηθτείται να παραςχεκεί θ δυνατότθτα 
ςτουσ επενδυτζσ -που δεν ζχουν λάβει μζχρι τθν 10/8/12 κετικι ι αρνθτικι απάντθςθ από 
τον διαχειριςτι δθλαδι που δεν ζχει εξεταςτεί καν το αίτθμα τουσ για χοριγθςθ προςφοράσ 
ςφνδεςθσ και που θ διαδικαςία περαιτζρω αξιολόγθςθσ τουσ ζχει αναςταλεί- να κατακζςουν 
δθλϊςεισ ανάκλθςθσ των αρχικϊν αιτιςεων τουσ με παράλλθλθ επιςτροφι του χρθματικοφ 
ποςοφ που τότε κατζβαλαν.    
 
Λαμβάνοντασ υπ’ όψθ: 
 

 Σθν πλθκϊρα των αιτθμάτων που ζχουν κατατεκεί για χοριγθςθ προςφορϊν 
ςφνδεςθσ ςτον διαχειριςτι του δικτφου μζχρι τισ 10/8/12. 

 Σα αντίςτοιχα ποςά που ζχουν καταβλθκεί από τουσ ενδιαφερόμενουσ επενδυτζσ για 
τθν εξζταςθ των αιτθμάτων αυτϊν θ οποία όμωσ δεν ζλαβε ποτζ χϊρα αφοφ δεν 
υπιρξε για μεγάλο αρικμό εξ’ αυτϊν καμία απάντθςθ. 

 Σθν μθ δυνατότθτα, λόγω τθσ Τ.Α. αναςτολισ ςτα απαλλαςςόμενα αδείασ ΡΑΕ, 
περαιτζρω εξζταςθσ των χρονιηόντων αυτϊν αιτθμάτων από τον διαχειριςτι του 
δικτφου. 

 Σθν ςκοποφμενθ από τθν Πολιτεία αλλά και από τουσ παραγωγοφσ και επενδυτζσ 
οικειοκελι αποςυμφόρθςθ του διαχειριςτι από ανενεργά αιτιματα που 
δθμιουργοφν εικονικό κορεςμό ςτο δίκτυο. 

 
Προτείνουμε να γίνει αποδεκτι θ δυνατότθτα υποβολισ για όςουσ εκ των επενδυτϊν 
επικυμοφν διλωςθσ ανάκλθςθσ των αρχικϊν τουσ αιτιςεων για χοριγθςθ προςφοράσ 
ςφνδεςθσ, εφ’ όςον αυτι δεν ζχει μζχρι τισ 10/8/12 απαντθκεί από τον διαχειριςτι, με 
επιςτροφι του χρθματικοφ ποςοφ που καταβλικθκε αφοφ αυτι δεν εξετάςκθκε.    
 
Παρακαλοφμε για τισ ενζργειεσ ςασ και για τθν ςχετικι ενθμζρωςθ μασ  
 
 
Για τον ΠΕΦ με εκτίμθςθ, 
 
τζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ 
Δρ. Κϊςτασ Δανιθλίδθσ – Αντιπρόεδροσ 
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ 
  
 

 

 


