
Υπόδ. 10_2010 1 

                                                                           
            ∆ΕΗ/Περιοχή …………….                  Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης: …………………. 

                                                                                (συµπληρώνεται από την Περιοχή ∆ΕΗ) 

 

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος ≤ 10 kWp στο ∆ίκτυο ΧΤ 

(στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων  

σε κτιριακές εγκαταστάσεις) 

 

Στοιχεία Κυρίου του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος 

Ιδιότητα κυρίου του συστήµατος 

     Φυσικό πρόσωπο 

      Κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών πολυκατοικίας 

      Πολύ µικρή επιχείρηση (ή φυσικό πρόσωπο επιτηδευµατίας) 

      Ν.Π.∆.∆. 

      Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Όνοµα/επωνυµία   

φυσικού/νοµικού προσώπου  

(ή εκπροσώπου διαχειριστή ) 

                                                                                                              

 

Κατοικία/έδρα  

φυσικού/νοµικού προσώπου 
 

ΑΦΜ και ∆ΟΥ  

φυσικού/νοµικού προσώπου 
 

Εκπρόσωπος επικοινωνίας µε τη ∆ΕΗ  

Ταχυδροµική διεύθυνση   

Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)  

Τηλέφωνο  

Fax  

Στοιχεία Εγκατάστασης 

 

  
Θέση εγκατάστασης (οδός, αριθµός, 

Τ.Κ, ∆ήµος, Νοµός)          ∆ώµα           Στέγη            Στέγαστρο            Πρόσοψη 

          Σκίαστρο             Αποθήκη           Χώρος στάθµευσης 

Συνολική ισχύς (kWp)  
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Αριθµός Παροχής  του υφιστάµενου 

µετρητή κατανάλωσης του κτιρίου 

(για τον οικονοµικό συµψηφισµό) 

 

Στοιχεία του υπεύθυνου µελέτης και 

εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού 

συστήµατος 

(επωνυµία, ειδικότητα, διεύθυνση, 

τηλέφωνο) 

 

 

 

 

 

Στοιχεία φωτοβολταϊκών πλαισίων 

Κατασκευαστής, προέλευση 
 

Τύπος - µοντέλο 
 

Ονοµαστική ισχύς πλαισίου  

Αριθµός πλαισίων  

Πιστοποιήσεις 

 

Στοιχεία αντιστροφέων (inverters) 

Κατασκευαστής, προέλευση  

Τύπος - Μοντέλο  

Ονοµαστική ισχύς εξόδου   

Μέγιστη ισχύς εξόδου  

Μέγιστος βαθµός απόδοσης  

Συντελεστής ισχύος   

(προεπιλεγµένη) 
∆ιακύµανση τάσης εξόδου 

(προεπιλεγµένη και δυνατό εύρος 

ρύθµισης) (εύρος ρύθµισης) 

(προεπιλεγµένη) ∆ιακύµανση συχνότητας εξόδου 

(προεπιλεγµένη και δυνατό εύρος 

ρύθµισης) (εύρος ρύθµισης) 
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Ολική αρµονική παραµόρφωση 

ρεύµατος (THD) 
 

Έγχυση DC  

Μετασχηµατιστής αποµόνωσης Ναι / Όχι 

Προστασία έναντι του φαινοµένου της νησιδοποίησης (Islanding) κατά VDE 0126 ή 

ισοδύναµης µεθόδου 
Ναι / Όχι 

Πλήρης περιγραφή τρόπου προστασίας 

 

Πιστοποιήσεις  

Έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται κατά την αρχική αίτηση 

1.   Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων  

2.   Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων   

3.  Μονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του φωτοβολταϊκού συστήµατος (υπογεγραµµένο 

από µηχανικό κατάλληλης ειδικότητας)     

4.   Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασµού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος  

      (για τον µετρητή κατανάλωσης του ακινήτου ή των κοινοχρήστων µέσω του οποίου θα 

διενεργείται ο οικονοµικός συµψηφισµός)  

5.  Τοπογραφικό της θέσης εγκατάστασης (προκειµένου για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός 

σχεδίου πόλεως) 

6.  Κάτοψη του χώρου εγκατάστασης όπου θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση τοποθέτησης των 

φωτοβολταϊκών πλαισίων  

7. Αποδεικτικό δικαιώµατος χρήσης του χώρου εγκατάστασης, κατά περίπτωση, ως 

ακολούθως: 

α)   για εγκατάσταση του συστήµατος σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού: 

    Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συµβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού µεταγραφής  

της στο υποθηκοφυλακείο) 

β)  για εγκατάσταση του συστήµατος σε ιδιόκτητο χώρο από άλλον, πλην του ιδιοκτήτη, κύριο 

οριζόντιας ιδιοκτησίας στο ίδιο κτίριο: 

     Τίτλος κυριότητας ως ανωτέρω και έγγραφη συµφωνία του κυρίου του χώρου 

εγκατάστασης για την παραχώρησή του σε άλλο κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας του ιδίου 

κτιρίου, µε ιδία ευθύνη των υπογραφόντων 

γ)  για εγκατάσταση του συστήµατος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο είτε από το σύνολο 

των κυρίων οριζοντίων ιδιοκτησιών του κτιρίου, είτε από έναν εκ των κυρίων οριζοντίων 

ιδιοκτησιών, µετά από παραχώρηση του χώρου αυτού: 

      Πρακτικό οµόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συµφωνία όλων των 

συνιδιοκτητών του κτιρίου µε ευθύνη του διαχειριστή ή του κυρίου οριζόντιας ιδιοκτησίας 

που θα εγκαταστήσει το σύστηµα, αντίστοιχα  
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δ)  για εγκατάσταση του συστήµατος σε ιδιόκτητο χώρο από ΝΠ∆∆  

      Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συµβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού µεταγραφής  

της στο υποθηκοφυλακείο) 

 Έγγραφη συναίνεση του κυρίου του χώρου για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού (αν η 

αίτηση υποβάλλεται από διαχειριστή) 

ε)   για εγκατάσταση του συστήµατος σε ιδιόκτητο χώρο από µη κερδοσκοπικό ΝΠΙ∆  

        Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συµβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού 

µεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο) 

8.  Καταστατικό δηµοσιευµένο σε ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει ο µη κερδοσκοπικός 

χαρακτήρας του ΝΠΙ∆.  

 µόνο προκειµένου για ΝΠΙ∆ 

9.   Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι: 

α) Το έργο της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήµατος δεν έχει ενταχθεί σε 

οποιοδήποτε πρόγραµµα χρηµατοδότησης    

β)  Μέρος των θερµικών αναγκών σε ζεστό νερό του κτιρίου επί του οποίου εγκαθίσταται το 

φωτοβολταϊκό σύστηµα καλύπτεται µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (µε αναφορά 

στον τρόπο κάλυψης, όπως ηλιακός θερµοσίφωνας, ηλιοθερµικά, βιοµάζα κλπ) 

      µόνο για την περίπτωση που ο συµψηφισµός γίνεται µε µετρητή ιδιόκτητης κατοικίας 

γ)   Κατατάσσεται στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην Ε.Ε. 

      µόνο προκειµένου για φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επιτηδευµατίες  

δ) Όλοι ανεξαιρέτως οι συνιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου έχουν  

υπογράψει το πρακτικό της γενικής συνέλευσης ή έχουν εγγράφως συµφωνήσει για την  

εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος 

ε)   Όλα τα στοιχεία που υποβάλλει µε την αίτησή του είναι αληθή       

Έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµιστούν προ της υπογραφής  

της Σύµβασης Σύνδεσης 

10. Κατά περίπτωση: 

• Έγκριση εκτέλεσης εργασιών µικρής κλίµακας (για κτίρια σε παραδοσιακούς 

οικισµούς και ιστορικά τµήµατα πόλεων καθώς και διατηρητέα κτίρια) 

 ή 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 από τον κύριο του φωτοβολταϊκού, καθώς 

και Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 από τον υπεύθυνο για την εγκατάσταση 

µηχανικό (λοιπές περιπτώσεις) 

Έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµιστούν προ της ενεργοποίησης 

της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήµατος µε το ∆ίκτυο 

12.   Αντίγραφο της Σύµβασης Συµψηφισµού  
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13. Υπεύθυνη ∆ήλωση µηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, µε 

συνηµµένα: µονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης και τεχνική 

περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινοµένου της νησιδοποίησης στην οποία θα 

αναφέρονται οι ρυθµίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα 

που σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν για την τάση το +15% έως -20% 

της ονοµαστικής τάσης, ενώ για την συχνότητα τα +/- 0,5 Hz καθώς επίσης και την 

πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται 

εκτός (αυτόµατη απόζευξη) µε τις ακόλουθες χρονικές ρυθµίσεις : 

      - Θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα, 

      - Επανάζευξη του αντιστροφέα µετά από τρία λεπτά. 

      Επίσης θα αναφέρεται ο χρόνος λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης 

14. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο κύριος του φωτοβολταϊκού θα αναφέρει 

ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήµατος δεν θα 

τροποποιηθούν οι ρυθµίσεις που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων της ανωτέρω  

Υπεύθυνης ∆ήλωσης µηχανικού. 

 

 


