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ΠΡΟΣ 

 

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», που 

εδρεύει στη Αθήνα, οδός Περραιβού αρ. 20 & Καλλιρρόης αρ. 5 και εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

Κοινοποιούμενη προς: 

1. Τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Πειραιώς αρ. 132, Τ.Κ. 118 54. 

2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Λ. Μεσογείων αρ. 119, Τ.Κ. 115 26 

και 

3. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κων/νο Σκρέκα, ο οποίος 

κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων αρ. 119, Τ.Κ. 115 26. 

****************** 

Με την επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας, επαγόμεθα τα ακόλουθα, 

διαμαρτυρόμενοι εντονότατα ως προς την απολύτως αδιαφανή διαδικασία 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για Σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για την περίπτωση του 

Κορεσμένου Δικτύου της Κρήτης που έλαβε χώρα την 25η.10.2022, για το αδιάβλητο 

και τη νομιμότητα της οποίας εγείρονται μείζονες βάσιμες αμφιβολίες.  

Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673/04.08.2022 (ΦΕΚ 4221/Β/10.08.2022) με τίτλο 

«Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή 

αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 

1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του 

ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, της θέσης σε κανονική λειτουργία του 

πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή του Δικτύου για την υποδοχή των 

αιτήσεων και του υποδείγματος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα 

με το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021», η οποία εξεδόθη 

κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23.07.2021), 

ετέθη σε κανονική λειτουργία την 22.09.2022 το πληροφοριακό σύστημα 

(«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»), το 



 

 

οποίο υλοποίησε η εταιρεία σας ως αρμόδιος Διαχειριστής του Δικτύου, μέσω του 

οποίου υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς 

σύνδεσης, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021. 

Ειδικότερα, δια της από 22.09.2022 Ανακοίνωσης της εταιρείας σας ενημερώσατε 

τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και υποψηφίους Παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ ότι η έναρξη υποδοχής αιτήσεων  σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς, που πρόκειται να εγκατασταθούν στα  κορεσμένα δίκτυα του εν λόγω 

άρθρου, θα εκκινήσει στις κάτωθι ημέρες και ώρες: 

• Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών 

αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού 

ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που 

πρόκειται να εγκατασταθούν στις Διασυνδεδεμένες με το Σύστημα της 

Ηπειρωτικής Χώρας Κυκλάδες (σύμπλεγμα Πάρου – Νάξου, Μύκονος, Σύρος, 

Άνδρος, Τήνος) στις 19.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

• Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που πρόκειται να εγκατασταθούν από 

κατηγορίες παραγωγών με αποζημίωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων 

των Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν.4513/2018, στο κορεσμένο Δίκτυο της 

Πελοποννήσου στις 21.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

• Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών 

αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού 

ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που 

πρόκειται να εγκατασταθούν στη νήσο Κρήτη στις 25.10.2022 και ώρα 11:00 

π.μ. 

Άπαντες οι εξωδίκως δηλούντες, ανταποκρινόμενοι στην ως άνω πρόσκληση για την 

υποβολή αιτήσεων, μέσω του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος, για τη χορήγηση 

οριστικής προσφοράς σύνδεσης για την εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκού 

σταθμού ισχύος έως 399,99 kW στο κορεσμένο δίκτυο της νήσου Κρήτης, 

προέβημεν σε σύντομο χρονικό διάστημα στις νόμω απαιτούμενες ενέργειες για την 

αδειοδότηση των εν λόγω φωτοβολταϊκών σταθμών (ενδεικτικά αγορά ή/και 

μίσθωση αγροτεμαχίων, σύσταση εταιρειών ειδικού σκοπού, εκπόνηση αναγκαίων 

μελετών χωροθέτησης και εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού, έκδοση 



 

 

απαιτούμενων εγκρίσεων, βεβαιώσεων και αδειών από τις αρμόδιες αρχές), 

δαπανώντας σημαντικά χρηματικά ποσά εξ ιδίων κεφαλαίων, προκειμένου να 

συγκροτήσουμε πλήρεις φακέλους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

αναμένοντας την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το 

δίκτυο της νήσου Κρήτης την 25η.10.2022. 

Ειδικότερα, οι εξωδίκως δηλούντες υποβάλαμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

ΔΕΔΔΗΕ τις κάτωθι αιτήσεις για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για 

τους εξής φ/β σταθμούς: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Όπως γνωρίζετε, το μοναδικό κριτήριο που είχε τεθεί στο πλαίσιο της εν λόγω 

διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να καταταγεί μία 

αίτηση στις επιτυχείς – επιλέξιμες για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης έως τη 

συμπλήρωση - εξάντληση του μέγιστου περιθωρίου συνολικής διαθέσιμης ισχύος 

ανά κορεσμένο δίκτυο, ήταν το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας - ταχύτητας 

ως προς την επιτυχή υποβολή της αίτησης στην ως άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα, 

έως την εξάντληση του περιθωρίου διαθέσιμης ισχύος. 

Δεδομένου ότι για την πρώτη κατηγορία υποβολής αιτήσεων στις Διασυνδεδεμένες 

με το Σύστημα της Ηπειρωτικής Χώρας Κυκλάδες (σύμπλεγμα Πάρου – Νάξου, 

Μύκονος, Σύρος, Άνδρος, Τήνος), το πληροφοριακό σύστημα εκκίνησε προς υποδοχή 

αιτήσεων στις 19.10.2022, χωρίς ωστόσο να εξαντληθεί άμεσα το διαθέσιμο 

περιθώριο της ισχύος, κατέστη δυνατή η «τεχνική εκπαίδευση» των λοιπών 

ενδιαφερομένων των άλλων δύο κορεσμένων δικτύων ως προς το περιεχόμενο και 

τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος.  

Βασικό όρο και αναγκαία συνθήκη προς τον σκοπό της διασφάλισης του κύρους και 

της αξιοπιστίας της εν λόγω ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, 

προκειμένου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να έχουν ίσες ευκαιρίες και 

πιθανότητες συμπερίληψης της αίτησής τους στις επιλέξιμες ανά κορεσμένο δίκτυο 

υπό καθεστώς ισονομίας, ήταν η χρήση του εν λόγω συστήματος από τους ίδιους 

τους χρήστες ή τους τεχνικούς τους συμβούλους, χωρίς την παράνομη 

χρησιμοποίηση και υποβοήθηση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης 

(συμπλήρωσης των κενών και ηλεκτρονικής ανάρτησης των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών) μέσω ρομποτικών λογισμικών αυτοματοποιημένης κατάθεσης 

(“Robotic process automation” (RPA)), που επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη σε 

ελάχιστο χρόνο (σε ms) πληκτρολόγηση χαρακτήρων σε πεδία, η χρήση των οποίων 

και η δια αυτών δυνατότητα ριζικής καταστρατήγησης της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

υποβολής αιτήσεων με μοναδικό κριτήριο επιτυχίας την ταχύτητα ήταν ήδη γνωστή 

τοις πάσι από το πρόσφατο παρελθόν σε άλλες αντίστοιχες διαδικασίες, όπως λ.χ. 

στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

Για το λόγο αυτό, εξάλλου, όπως γνωρίζετε, έκαστος πιστοποιημένος χρήστης όφειλε, 

κατά την είσοδο του στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, να δηλώσει υπευθύνως, 

υπογράφοντας ηλεκτρονική Υ.Δ. με το εξής περιεχόμενο: «Συνεχίζοντας στην 

«είσοδο μέσω ΓΓΠΣ (taxisnet)/επιβεβαίωση για υποβολή της αίτησης σύνδεσης 

δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν είμαι ρομπότ».  



 

 

Άπαντες οι εξωδίκως δηλούντες, εμπιστευόμενοι το ανωτέρω ρυθμιστικό πλαίσιο για 

την τήρηση αξιόπιστης και αδιάβλητης διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής 

αιτήσεων, χωρίς τη δυνατότητα παράνομης χρήσης ρομποτικών λογισμικών, υπό την 

εποπτεία και τον έλεγχο υμών, ήτοι της ΔΕΔΔΗΕ,του αρμοδίου Διαχειριστή του 

δικτύου, επιφορτισμένου νομοθετικά με την εξουσία χορήγησης οριστικών 

προσφορών σύνδεσης για έργα ΑΠΕ αλλά και τη διασφάλιση της νομιμότητας και του 

αδιάβλητου της εν λόγω διαδικασίας, επιδοθήκαμε από την 19.10.2022, οπότε και 

άνοιξε το ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα για το δίκτυο των Κυκλάδων, έως την 

25.10.2022, ήτοι έως την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το κορεσμένο δίκτυο 

της Κρήτης, στη συνεχή χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κατάλληλη 

προετοιμασία μας για την επίτευξη του μικρότερου δυνατού χρόνου ηλεκτρονικής 

υποβολής μίας πλήρους αίτησης.  

Προς τον σκοπό, μάλιστα, αυτό, ήτοι της μέτρησης - υπολογισμού του συντομότερου 

δυνατού χρονικού διαστήματος ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας, έγινε χρήση 

των βέλτιστων δυνατών τεχνικών μέσων και συνθηκών, ήτοι χρήση συνδέσεων με τη 

μέγιστη δυνατή ταχύτητα μέσω οπτικών ινών, υποβολή των αιτήσεων από 

συνεργάτες με μεγάλη εξοικείωση με Η/Υ κλπ.  

Από τις συνεχείς αυτές απόπειρες υποβολής πλήρους αίτησης στην εν λόγω 

ηλεκτρονική πλατφόρμα, διαπιστώθηκε ότι ο ελάχιστος δυνατός -από τεχνικής 

απόψεως- χρόνος χειροκίνητης, ήτοι -με βάση τις απαιτήσεις της εταιρείας σας- 

νόμιμης υποβολής πλήρους αίτησης που θα μπορούσε να επιτευχθεί από τον ίδιο 

τον χρήστη του συστήματος και δη υπό τις ανωτέρω βέλτιστες συνθήκες, ήταν 

περίπου 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα και δη με «ελεύθερο» τον server της ΔΕΔΔΗΕ, 

δηλ. χωρίς την υπερφόρτωση που παρατηρήθηκε κατά την έναρξη υποβολής 

αιτήσεως για το κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης. 

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κατά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων για τη νήσο Κρήτη την 25.10.2022, η 

ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα 

με συνέπεια η διαδικασία να εκκινήσει, για λόγους που, σε αντίθεση με σας, δεν 

δυνάμεθα αντικειμενικώς να γνωρίζουμε, με καθυστέρηση για τους 

ενδιαφερόμενους στις 11.05 και 11 δευτερόλεπτα, ήτοι με 5-6 λεπτά καθυστέρηση, 

ενώ κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, 

ουδείς θα ανέμενε ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της υποβολής μίας πλήρους 

(οποιασδήποτε) αίτησης θα εδύνατο να προσδιορισθεί πριν από τις 11.07 και 41 



 

 

δευτερόλεπτα. Συνυπολογίζοντας δε, ότι η ταχύτητα «ανεβάσματος» (uploading) των 

αρχείων – δικαιολογητικών εγγράφων που απαιτούντο είχε περιορισθεί δραματικά, 

λόγω του φόρτου δεδομένων που δεχόταν ταυτόχρονα ο server της ΔΕΔΔΗΕ, ο 

χρόνος ολοκλήρωσης της υποβολής μίας πλήρους αίτησης θα υπερέβαινε ευλόγως 

το ανωτέρω κατώτατο χρονικό όριο (11.07 και 41 δευτερόλεπτα). 

Κατά τα ανωτέρω, παρά το γεγονός ότι άπαντες οι εξωδίκως δηλούντες υποβάλαμε 

έκαστος εξ ημών την αίτησή του για τη σύνδεση των ανωτέρω φ/β σταθμών σε 

χρόνο περίπου τριών (3) λεπτών από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, ήτοι εντός του ελαχίστου και αντικειμενικώς εφικτού και ρεαλιστικού 

χρόνου συμπλήρωσης της αίτησης από έκαστο χρήστη κατά χειροκίνητο τρόπο και 

χωρίς την παράνομη χρήση ρομποτικών λογισμικών, όπως επέβαλλε η διαδικασία, 

λαμβάνοντας υπόψη και την εύλογη καθυστέρηση ανταπόκρισης του server της 

ΔΕΔΔΗΕ λόγω της πληθώρας των υποβληθεισών αιτήσεων, εντούτοις -προς μεγάλη 

μας έκπληξη, απορία και απογοήτευση- ουδεμία εκ των υποβληθεισών αιτήσεων 

μας συμπεριελήφθη στις επιτυχείς – επιλέξιμες έως την εξάντληση του περιθωρίου 

ισχύος για το κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης, για το λόγο ότι προηγούνταν χρονικά 

των αιτήσεών μας αιτήσεις έτερων υποψηφίων Παραγωγών που υπεβλήθησαν σε 

σημαντικά μικρότερο χρόνο, γεγονός απολύτως αδύνατο από τεχνικής απόψεως 

και κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ως προελέχθη. 

Ειδικότερα, η υποβολή αιτήσεων για το δίκτυο της  νήσου Κρήτης ξεκίνησε  δια της 

χορήγησης από τη ΔΕΔΔΗΕ αριθμών πρωτοκόλλου από τον Α/Α 1004600 και 

ολοκληρώθηκε περίπου στον αριθμό πρωτοκόλλου 1005900. Όπως διαπιστώνετε 

από τον ανωτέρω Πίνακα, στον οποίο καταγράφονται οι αριθμοί Πρωτοκόλλου των 

αιτήσεων των εξωδίκως δηλούντων, όπως προέκυψαν από τα ενημερωτικά eσαςls 

που μας απέστειλε η εταιρεία σας, ο μικρότερος αρ. Πρωτ. που λάβαμε είναι 

1004861. 

Από σχετικές δε μαρτυρίες έτερων ενδιαφερομένων που υπέβαλαν αιτήσεις 

«χειροκίνητα», ήτοι χωρίς την παράνομη χρήση ρομποτικού λογισμικού, ο 

μικρότερος αριθμός Πρωτοκόλλου που ελήφθη είναι 1004850, ο οποίος αντιστοιχεί 

σε χρόνο υποβολής 11:08:01. 

Από τα ανωτέρω αριθμητικά δεδομένα αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι 

περίπου διακόσιες πενήντα (250) αιτήσεις, οι οποίες, ως εμφαίνεται, παρανόμως 

κατέστησαν επιλέξιμες για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, λαμβάνοντας 



 

 

αριθμούς Πρωτ. από 1004600 έως 1004849, η υποβολή των οποίων ολοκληρώθηκε 

σε εντυπωσιακά μικρούς χρόνους της τάξης ακόμη και του ενός (1) λεπτού (!) ή και 

λιγότερο, υπεβλήθησαν από έτερους συμμετέχοντες με τη χρήση παράνομων 

λογισμικών «Ρομπότ», κατ’ ευθεία παράβαση της θεσμοθετημένης διαδικασίας 

που θέσπισε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673/04.08.2022 (ΦΕΚ 

4221/Β/10.08.2022). 

Εκ του γεγονότος αυτού, δεν χωρά αμφιβολία ότι έλαβε χώρα από έτερους 

ενδιαφερόμενους – υποψηφίους επενδυτές, κατά την ανωτέρω διαδικασία 

ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για σύνδεση φ/β σταθμών για το κορεσμένο 

δίκτυο της νήσου Κρήτης, παράνομη χρήση ρομποτικών λογισμικών, προκειμένου 

να επιτευχθούν οι μικρότεροι δυνατοί χρόνοι ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

υποβολής μίας πλήρους αίτησης, προς τον σκοπό της μεγιστοποίησης της 

πιθανότητας συμπερίληψης της αίτησης αυτής στις επιλέξιμες για τη χορήγηση 

οριστικής προσφοράς σύνδεσης, εντός του περιθωρίου ισχύος για το συγκεκριμένο 

κορεσμένο δίκτυο. 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εντούτοις, ώφειλε και οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση και 

πραγμάτωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας, μέσω της ηλεκτρονικής 

υποβολής αιτήσεων, υπό καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και τήρησης της αρχής 

της νομιμότητας και της ισονομίας, εξασφαλίζοντας, από τεχνικής απόψεως, ότι 

άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τις ίδιες πιθανότητες επιτυχούς υποβολής 

αιτήσεως, κυριότατα δε ότι θα δύναται κατά τεχνικώς ανεπίληπτο τρόπο να 

ελεγχθεί η ακρίβεια των σχετικώς υποβαλλόμενων εκ μέρους τους υπευθύνων 

δηλώσεων ως προς την τήρηση των όρων συμμετοχής τους, χωρίς εν τέλει να 

μένουν οι σχετικές προβλέψεις του νόμου γράμμα κενό. 

Ως εκ τούτου, η εταιρεία σας ώφειλε να διασφαλίσει, λαμβάνοντας όλα τα 

αναγκαία τεχνικά μέτρα και εισάγοντας όλες τις ειδικές παραμετροποιήσεις στο εν 

λόγω πληροφοριακό σύστημα, η εποπτεία του οποίου της είχε ανατεθεί, ότι δεν θα 

μπορούσε να γίνει χρήση, κατά την ανωτέρω διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 

δηλώσεων, παρανόμων ρομποτικών λογισμικών, τα οποία προφανώς 

δημιούργησαν συνθήκες απόλυτης έλλειψης ισονομίας και νόθευσης των 

συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των ενδιαφερομένων. 

Δεν χωρά, συνεπώς, αμφιβολία ότι η παράνομη χρήση ρομποτικών λογισμικών εκ 

μέρους έτερων ενδιαφερομένων εξ αντικειμένου εμπίπτει στη σφαίρα επιρροής, 



 

 

ελέγχου και γνώσης της εταιρείας σας, τόσο εξ αντικειμενικών κριτηρίων – 

αποδεικτικών μέσων, αλλά και μαρτυριών εκ μέρους των ίδιων των ενδιαφερομένων 

που έκαναν χρήση τους (σημειωτέον ότι τεχνικές εταιρείες «διαφήμιζαν» 

απροκάλυπτα προ της έναρξης της εν λόγω διαδικασίας τη χρήση αντίστοιχων 

υπηρεσιών που παρείχαν, εγγυώμενες 100% επιτυχία), όσο και από τα ίδια τα 

διδάγματα της κοινής πείρας, σύμφωνα με τα οποία, ως προελέχθη, ουδείς 

ενδιαφερόμενος ηδύνατο αντικειμενικά, εντός των ορίων των ανθρωπίνων 

δυνατοτήτων, να υποβάλει ολοκληρωμένη αίτηση, και δη υπό τις βέλτιστες τεχνικά 

συνθήκες (με ελεύθερο server), σε χρόνο κάτω από 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτουν τα ακόλουθα απολύτως εύλογα ερωτήματα, τα 

οποία νόμω οφείλετε, ως εκ της ιδιότητός σας ως Διαχειριστή του Δικτύου και 

υπευθύνου για την τήρηση των Όρων Συμμετοχής στο πληροφοριακό σύστημα που 

αναπτύξατε, να απαντήσετε και δη αμελλητί: 

(α) Ποιος ήταν ο ακριβής χρόνος εκκίνησης λειτουργίας της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας για το κορεσμένο δίκτυο της νήσου Κρήτης κατά τον οποίο ήταν δυνατή 

η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων; 

(β) Υπήρξε χρονική καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας και για ποιους λόγους; 

(γ) Ποιος ήταν ο αριθμός Πρωτοκόλλου της πρώτης αίτησης που υποβλήθηκε 

επιτυχώς κατά την ηλεκτρονική διαδικασία υποδοχής αιτήσεων για το κορεσμένο 

δίκτυο της νήσου Κρήτης; 

(δ) Ποιος είναι κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ο μέσος εκτιμώμενος χρόνος για 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής πλήρους αίτησης «χειροκίνητα», ήτοι 

από τον ίδιο τον χρήστη;  

(ε) Ποιοι είναι οι χρόνοι υποβολής εκάστης αιτήσεως που κατέστη επιλέξιμη για 

χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, άλλως ποιος είναι ο χρόνος υποβολής της 

τελευταίας αίτησης που κατέστη επιλέξιμη; 

(στ) Ποια είναι τα τεχνικά μέσα ασφαλείας που έλαβε η ΔΕΔΔΗΕ για την αποτροπή 

της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων με την έκνομη χρήση ειδικών ρομποτικών 

λογισμικών; Σημειωτέον ότι εκπρόσωπος της ΔΕΔΔΗΕ σε απάντηση εγγράφου 

ερωτήματος ενδιαφερομένου αναφορικά με τα μέτρα που έχει η ΔΕΔΔΗΕ για την 

αποτροπή της χρήσης αυτοματοποιημένων λογισμικών κατάθεσης απέστειλε 



 

 

καθησυχαστική ηλεκτρονική επιστολή με το εξής περιεχόμενο: «Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη 

λάβει όλα τα μέτρα για την ασφαλή υποβολή των αιτήσεων». Δε μένει, λοιπόν, παρά 

οι ρηματικές περί της εν λόγω τεχνικής ασφάλειας διαβεβαιώσεις να επαληθευτούν 

εκ μέρους σας και εμπράκτως.     

(ζ) Επωφελήθηκαν συγκεκριμένοι αιτούντες από το πραγματικό γεγονός της 

καθυστέρησης εκκίνησης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος κατά πέντε 

(5) λεπτά (λόγω π.χ. τεχνικής δυνατότητας τροποποίησης του ρολογιού των Η/Υ); 

(η) Ποιες οι άμεσες ενέργειες στις οποίες θα προβείτε προς διερεύνηση - 

πιστοποίηση των ανωτέρω καταγγελλομένων; 

Επειδή, σύμφωνα με το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την υποβολή για 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για χορήγηση προσφοράς 

σύνδεσης για έργα ΑΠΕ, την εποπτεία της οποίας έχει η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οφείλει η 

τελευταία να μεριμνά για τη διασφάλιση της απόλυτης τήρησης των αρχών της 

διαφάνειας, της αμεροληψίας και της ισονομίας μεταξύ του συνόλου των 

ενδιαφερομένων – υποψηφίων Παραγωγών. 

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, η διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για 

Σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για την περίπτωση του Κορεσμένου Δικτύου της νήσου 

Κρήτης που έλαβε χώρα την 25η.10.2022, την ευθύνη της οποίας φέρει η εταιρεία 

σας, στοιχειοθετούνται κατά τα προεκτεθέντα απολύτως αποχρώσεις ενδείξεις, αν 

όχι απόλυτη βεβαιότητα, ότι διενεργήθηκε κατά παράβαση της αρχής της 

νομιμότητας και των συναφών προβλέψεων της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ 

ΔΑΠΕΕΚ/ 81744/ 3673/ 04.08.2022 (ΦΕΚ 4221/Β/10.08.2022), με συνέπεια την 

πρόκληση σημαντικής παράνομης περιουσιακής βλάβης σε εμάς εξωδίκως 

δηλούντες. 

Επειδή, η μη συμπερίληψη των Αιτήσεων ημών των εξωδίκως δηλούντων στις 

επιλέξιμες για τη χορήγηση από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. οριστικών προσφορών σύνδεσης για 

την εγκατάσταση φ/β σταθμών ισχύος έως 400 kW στο κορεσμένο δίκτυο της νήσου 

Κρήτης όχι απλώς δεν οφείλεται σε δικό μας πταίσμα, αλλά όλως αντιθέτως σε 

εκνόμως εμφιλοχωρήσαντες εξωγενείς παράγοντες, ήτοι στην καταστρατήγηση της 

διαδικασίας από έτερους συνυποψηφίους Παραγωγούς, οι οποίοι αναμφιβόλως 

έκαναν χρήση παρανόμων ρομποτικών λογισμικών αυτοματοποιημένης κατάθεσης. 



 

 

Επειδή, ιδίως λόγω της συγκεκριμένης φύσεως της ηλεκτρονικής διαδικασίας 

υποβολής δηλώσεων στα κορεσμένα συστήματα, η οποία προσιδιάζει στη λογική 

“FIFO” (First In First Out”), ήτοι στην έγκριση με σειρά προσέλευσης / πρωτοκόλλου 

αντί συγκριτικής αξιολόγησης, κατά την οποία η ζήτηση (α) είναι σημαντικά 

μεγαλύτερη της προσφοράς και (β) είναι συγκεντρωμένη στο χρόνο, οφείλει ο 

αρμόδιος Διαχειριστής να λάβει ειδικά μέτρα αποτροπής και αποφυγής δυνατοτήτων 

καταστρατήγησης της διαδικασίας προς διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, της 

ισονομίας και του υγιούς ανταγωνισμού. 

Επειδή, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αποδεδειγμένα και εκ του αποτελέσματος απέτυχε να 

διασφαλίσει, ως ώφειλε, την τήρηση των ανωτέρω αρχών και να υλοποιήσει μια εν 

γένει αδιάβλητη διαδικασία. 

Επειδή, οι εξωδίκως δηλούντες είχαμε επιστήσει στην εταιρεία σας, ήδη προ της 

έναρξης της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής δηλώσεων για τα κορεσμένα 

δίκτυα, τον κίνδυνο έκνομης χρήσης ειδικών ρομποτικών λογισμικών 

αυτοματοποιημένης κατάθεσης, λαμβάνοντας εγγράφως την αντελώς ανεπαρκή και 

τελικώς εκ των πραγμάτων αδικαίωτη, ως απεδείχθη, ρηματική «διαβεβαίωση» ότι η 

ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη λάβει όλα τα μέτρα για την ασφαλή υποβολή των αιτήσεων. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας 

1. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως αναφορικά με την διενεργηθείσα κατά διαβλητό και 

αδιαφανή τρόπο ηλεκτρονική διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για 

Σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για την περίπτωση του Κορεσμένου Δικτύου της Κρήτης, που 

έλαβε χώρα την 25η.10.2022, με συνέπεια τη μη συμπερίληψη των Αιτήσεων μας 

εντός των επιλεξίμων προς χορήγηση προσφοράς σύνδεσης για την εγκατάσταση και 

σύνδεση φ/β σταθμού ισχύος έως 400 kW. 

2. Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως αμελλητί από την κοινοποίηση της παρούσης προβείτε: 

(α) Στην αποστολή έγγραφης απάντησης επί των ανωτέρω τεθέντων ερωτημάτων 

μας και στην αποστολή της πλήρους λίστας του συνόλου των αριθμών πρωτοκόλλου 

εκάστης υποβληθείσας αίτησης, του χρόνου υποβολής της με ακρίβεια 

δευτερολέπτου, καθώς και της IP Διεύθυνσης του Η/Υ, από όπου υπεβλήθη εκάστη 

αίτηση. 



 

 

(β) Στην πλήρη, και κυρίως ΑΜΕΣΗ, διεξοδική διερεύνηση των ανωτέρω 

καταγγελλομένων παρανόμων πρακτικών, συνεπεία των οποίων προκλήθηκε σε εμάς 

τους εξωδίκως δηλούντες σημαντική θετική και αποθετική ζημία. 

(γ) Στην παύση εκ μέρους σας οποιασδήποτε περαιτέρω ενέργειας ως προς την 

αξιολόγηση της πληρότητας των Αιτήσεων που κατέστησαν παρανόμως 

«επιτυχώς» επιλέξιμες επί τη βάσει του ανωτέρω κριτηρίου της χρονικής 

προτεραιότητας, προς τον σκοπό χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, 

άλλως στην ανάκληση οποιασδήποτε ήδη χορηγηθείσας από την εταιρεία σας 

προσφοράς σύνδεσης για το κορεσμένο δίκτυο της νήσου Κρήτης. 

(δ) Στον εντοπισμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ρομπορικά και στον 

αποκλεισμό τους από την αξιολόγηση. 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία παραλείψετε να προβείτε στα ανωτέρω, σας 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ρητώς ότι θα προβούμε σε οποιαδήποτε νόμιμη εξώδικη και δικαστική 

ενέργεια προς τον σκοπό της προάσπισης των εννόμων συμφερόντων μας και 

αποκατάστασης της ανεπανόρθωτης βλάβης που θα υποστούμε ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Αυτονοήτως δε, 

επιφυλασσόμεθα για την κίνηση διαδικασιών εισαγγελικής αρωγής σε περίπτωση 

παρανόμων ανασχέσεων διακρίβωσης εν προκειμένω των συνθηκών τέλεσης της 

κρισιολογούμενης διαδικασίας, αλλά και για τη διερεύνηση και τυχόν προσωπικών 

ποινικών ευθυνών όποιου αρμοδίου παραβίασε ή παραβιάσει παρανόμως τις 

υπηρεσιακές του υποχρεώσεις για τη διασφάλιση τήρησης της διαφάνειας και 

νομιμότητας εν προκειμένω. 

 

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος Δικαστικός 

Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς αυτούς προς 

τους οποίους απευθύνεται, όπως νομίμως εκπροσωπούνται, προς γνώση τους και για 

τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην οικεία έκθεση 

επιδόσεως 

 

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2022 

Οι Εξωδίκως Δηλούντες 

Δια του Πληρεξουσίου Δικηγόρου τους 


