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Θέµα :

Σύνδεση των Φ/Β συστηµάτων επί αυθαιρέτων κατασκευών µε τα δίκτυα

Σχετ. :

α) η µε αρ. πρωτ. ∆ΟΚΚ 14364/21-3-2012 αίτηση του κ. Βρανά Π.
β) η υπ’ αρίθµ. 52911/28.11.2011 (ΦΕΚ Β 14) Απόφαση
γ) η υπ’ αριθµ. 36720/25.8.2010 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 376) Απόφαση
δ) το υπ’ αρίθµ. ∆∆∆/228/20-02-2012 έγγραφο της ∆ΕΗ

Με αφορµή ερωτήµατα φορέων και πολιτών σχετικά µε τη διαδικασία σύνδεσης µε το δίκτυο
της ∆ΕΗ Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων επί αυθαιρέτων κατασκευών και για την ενιαία αντιµετώπιση
του θέµατος και διευκόλυνση των πολιτών, διευκρινίζουµε τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε την (β) σχετική Απόφαση επιτρέπεται, επιπλέον των νοµίµως υφιστάµενων
κτισµάτων, η τοποθέτηση Φ/Β συστηµάτων και σε κατασκευές:
• των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15, 16,
17, 20 και 21 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) όπως ισχύουν, χωρίς όµως να έχει απορριφθεί µε
απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την
κατεδάφιση,
• για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν.
3775/2009 (Α΄ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62),
• για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου της
παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4014/11,
και για το χρονικό διάστηµα ισχύος των ανωτέρω «ρυθµίσεων».
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της (γ) σχετικής, «Για τη σύνδεση µε τον ∆ιαχειριστή του δικτύου δεν
απαιτείται αυτοψία ή άλλη ενέργεια της αρµόδιας Πολεοδοµικής Υπηρεσίας. Ο αρµόδιος
∆ιαχειριστής οφείλει να κοινοποιεί τη Σύµβαση Σύνδεσης στην αρµόδια ∆ιεύθυνση
Πολεοδοµίας, πέραν των λοιπών αποδεκτών».
3. Όπως αναφέρεται –µεταξύ άλλων- στο (δ) σχετικό έγγραφο της ∆ΕΗ, «οι υπηρεσίες του
∆ιαχειριστή ∆ικτύου δεν έχουν ούτε τη γνώση, αλλά ούτε και την αρµοδιότητα … να κρίνουν
κατά πόσο οι αυθαίρετες κατασκευές στις οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά
συστήµατα εµπίπτουν στα παραπάνω εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011.
Απαραίτητο δικαιολογητικό … θα συνεχίσει να είναι η βεβαίωση της Πολεοδοµικής Αρχής ότι
το κτίσµα έχει υπαχθεί στις ρυθµίσεις του ν. 4014/2011, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού συστήµατος.».
Κατά συνέπεια, για τη σύνδεση Φ/Β συστηµάτων µέχρι 100 KW εγκατεστηµένων σε
κατασκευές χωρίς οικοδοµική άδεια, θα χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης

βεβαίωση ότι η εν λόγω κατασκευή εµπίπτει στις περιπτώσεις της (β) σχετικής Απόφασης,
µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και προσκόµιση στην ανωτέρω υπηρεσία των
απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων - δικαιολογητικών.
Ειδικά για τις αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ενταχθεί στον ν. 4014/11, για τη χορήγηση
της ανωτέρω βεβαίωσης από την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης, ο ενδιαφερόµενος θα
προσκοµίζει την βεβαίωση του ΤΕΕ µε συνηµµένα σχέδια κάτοψης και τοµής σε κλίµακα
1:100 στα οποία σηµειώνονται οι χώροι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/11 και
υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο
πληροφοριακό σύστηµα όταν ενεργοποιηθεί, ενώ στην αίτησή του θα περιγράφει µε
σαφήνεια την επιφάνεια της αυθαιρέτου κατασκευής η οποία θα πρέπει να συµπίπτει µε την
αναφερόµενη στη βεβαίωση του ΤΕΕ.
4. Επισηµαίνουµε ότι, σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 24 παρ. 10 του ν. 4014/11 για
τη σύνδεση αυθαιρέτων κατασκευών µε τα κοινωφελή δίκτυα, για τη σύνδεση των Φ/Β
συστηµάτων µε το δίκτυο της ∆ΕΗ απαιτείται η ολοσχερής εξόφληση του ειδικού προστίµου,
δεδοµένου ότι η σύνδεση αυτή εκφεύγει της παροχής κοινωνικού αγαθού, συνάπτεται δε
σύµβαση µεταξύ των µελών.
5. Τέλος, σας υπενθυµίζουµε την παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4014/11 καθώς και το εδάφιο γ
της παρ. 2 της Εγκυκλίου 1/2012, σύµφωνα µε τα οποία από τη δηµοσίευση του ν. 4014/11
«καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαιρέτων κτισµάτων µε
τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν
εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί».
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