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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ≤ 10 kWp 

  
(στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις) 
  
Βήμα 1: Υποβολή αίτησης σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
  
Επισυνάπτονται τα έγγραφα και στοιχεία υπ΄ αριθ. 1 έως και 7 του εντύπου 
αίτησης:  
  
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.  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  
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του κυρίου οριζόντιας  ιδιοκτησίας που θα εγκαταστήσει το σύστημα, 
αντίστοιχα.  
7. Υπεύθυνη Δήλωση 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.  
  
Η ΔΕΗ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης  στην  έγγραφη  διατύπωση  Προσφοράς  Σύνδεσης  
προς  τον  ενδιαφερόμενο,  η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη 
δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις (3) μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσής της.   
  
Βήμα 2: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή 
ΔΕΔΔΗΕ.  
Στην  αίτηση  θα  αναφέρεται  ότι  γίνεται  αποδεκτή  η  Προσφορά  Σύνδεσης  
και  θα επισυνάπτεται η Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών της αρμόδιας 
πολεοδομικής υπηρεσίας.   
  
Βήμα 3: Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της 
σχετικής δαπάνης στην Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ.  
Η ΔΕΔΔΗΕ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την 
υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα 
Δικτύου (πέραν της εγκατάστασης νέου μετρητή).  
  
Βήμα 4:  Υποβολή  αίτησης  κατάρτισης  της  Σύμβασης  Συμψηφισμού  στην  
τοπική υπηρεσία Εμπορίας της ΔΕΗ.  
  
Βήμα 5: Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού.  
Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή  
του αιτήματος. 
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Βήμα 6: Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή 
ΔΕΔΔΗΕ.  
Επισυνάπτονται  τα  έγγραφα  και  στοιχεία  υπ΄  αριθ. 9  έως  και 11  του  
εντύπου  αίτησης.  
Προϋποθέσεις  είναι  η  ετοιμότητα  της  εγκατάστασης  και  η  ολοκλήρωση  
των  έργων σύνδεσης.  
  
Η  ΔΕΔΔΗΕ  ειδοποιεί  τηλεφωνικά  τον  ενδιαφερόμενο  για  τον  ορισμό  της  
ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης.  
  
Βήμα 7: Ενεργοποίηση της σύνδεσης.  
Γίνεται αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.   
  
(1)  Η  Περιοχή  ΔΕΔΔΗΕ  θα  παραλαμβάνει  την  αίτηση  σύνδεσης  και  θα  
συμπληρώνει  την ημερομηνία  παραλαβής  της  μόνον  εφόσον  τα  στοιχεία  
της  αίτησης,  καθώς  και  τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία είναι 
πλήρη και ορθώς συμπληρωμένα.  
Αλλαγές στην παρεληφθείσα αίτηση δεν γίνονται δεκτές.  
  
(2)  Η  προσκόμιση  της  έγκρισης  εκτέλεσης  εργασιών  μικρής  κλίμακας  
εφόσον είναι  απαραίτητη, αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή της 
Σύμβασης Σύνδεσης.  
  
(3)  Εάν  κατά  τη  διενέργεια  του  ελέγχου  διαπιστωθούν  ελλείψεις  ή  
δυσλειτουργίες  στις εγκαταστάσεις  του  ενδιαφερόμενου,  η  σύνδεση  θα  
παραμείνει  ανενεργή  μέχρις  ότου  ο ενδιαφερόμενος προβεί στις 
διορθωτικές ενέργειες που θα του υποδείξει η ΔΕΔΔΗΕ.  
  
Σημείωση:  Τα  Φωτοβολταϊκά  Συστήματα  ισχύος  μέχρι 10 kW  συνδέονται  
στο  δίκτυο χαμηλής  τάσης,  μέσω  μονοφασικής  παροχής  προκειμένου  για  
ισχύ  μέχρι 5 kW  και τριφασικής παροχής προκειμένου για ισχύ άνω των 5 
kW και μέχρι τα 10 kW.  
 


