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Αριθ. Πρωτ.: Α4/130 

 

Προς: -Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

κ. Άδωνι Γεωργιάδη. 

 -Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα. 

Κοιν.: - Πρόεδρο  της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,  

κ. Ιωάννη Μασούτη. 

-Διευθυντή Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας ΔΕΔΔΗΕ,  

κ. Γεώργιο Αθανασιάδη. 

 

Θέμα: «Υπερβολική καθυστέρηση της σύνδεσης των νέων φωτοβολταϊκών σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ». 
 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,    

Το Επιμελητηριο Βοιωτίας, ως θεσμικός εκπρόσωπος της βοιωτικής επιχειρηματικής  

κοινότητας επιθυμεί να σας γνωρίσει ένα σημαντικό πρόβλημα, που ταλανίζει την τοπική 

επιχειρηματικότητα και να σας παρακαλέσει για την παρέμβαση σας. 

Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην καθυστέρηση της σύνδεσης των νέων φωτοβολταϊκών 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, με το ανάλογο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. 

Δυστυχώς είναι ευρέως διαπιστωμένο, ότι η ΔΕΔΔΗΕ καθυστερεί υπερβολικά την 

σύνδεση με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, συνήθως έως την εξάντληση του 

σχετικού συμβατικού περιθωρίου, δηλαδή για χρονικό διάστημα 12 έως 18 μηνών, από την 

υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης. 

Αυτή η καθυστέρηση επιφέρει σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα στους επενδυτές 

φωτοβολταϊκών έργων, καθώς έρχονται σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές 

τους υποχρεώσεις, που συνήθως προέρχονται από την τραπεζική δανειοδότηση τους, για την 

κατασκευή του φωτοβολταϊκού έργου. 

Φυσικά, αυτή η καθυστέρηση είναι απολύτως αποτρεπτική για νέες ανάλογες επενδύσεις 

φωτοβολταϊκών έργων και αποτελεί σοβαρή τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τοπικού 

επιχειρείν. 

Σε μια εποχή, που η κρίση ενέργειας είναι έντονα παρούσα στην χώρα μας και απαιτείται η 

άμεση αύξηση της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ιδιαίτερα από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, ώστε να αντικαταστήσει το εισαγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα, αποτελεί 

παραλογισμό να δυσχεραίνουμε παρόμοιες επενδύσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, σας παρακαλούμε όπως παρέμβετε άμεσα, ώστε να εξασφαλισθεί η 

ταχεία σύνδεση των νέων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, με το 

ανάλογο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ και να αρθούν τα εμπόδια, για την απρόσκοπτη άσκηση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας σας ευχαριστεί εκ των προτέρων για τις ενέργειες σας και είναι 

στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Παναγιώτης Αγνιάδης 

mailto:epimviot@otenet.gr

