ΔΕΗ/Διεύθυνση Περιφέρειας ……………………..
Αίτηση για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού επί γηπέδου
ισχύος άνω των 100 kW και έως 500 kW στο Δίκτυο ΜΤ
(ειδικά για σταθμούς που εγκαθίστανται εντός ΒΙΠΕ, ισχύος έως 1MW)

Στοιχεία Παραγωγού
Όνομα/επωνυμία ενδιαφερόμενου
φυσικού/νομικού προσώπου

Κατοικία/έδρα ενδιαφερομένου
φυσικού/νομικού προσώπου
ΑΦΜ και ΔΟΥ ενδιαφερόμενου
φυσικού/νομικού προσώπου
Εκπρόσωπος επικοινωνίας με τη ΔΕΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)
Τηλέφωνο
Fax

Στοιχεία Εγκατάστασης
Είδος Παραγωγού

Αυτοπαραγωγός

Θέση εγκατάστασης
(θέση – τοπωνύμιο, Δήμος, Νομός)

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς
(kWp)
Στοιχεία αδειούχου εγκαταστάτη
(επωνυμία, ειδικότητα, διεύθυνση,
τηλέφωνο)
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Ανεξάρτητος Παραγωγός

Στοιχεία Φωτοβολταϊκών Πλαισίων
Κατασκευαστής, προέλευση

Τύπος - μοντέλο

Ονομαστική ισχύς πλαισίου
Αριθμός πλαισίων
Πιστοποιήσεις

Στοιχεία Αντιστροφέα (inverter)
Κατασκευαστής, προέλευση

Τύπος - Μοντέλο
Ονομαστική ισχύς εξόδου
Μέγιστη ισχύς εξόδου
Μέγιστος βαθμός απόδοσης
Συντελεστής ισχύος
Διακύμανση τάσης εξόδου
(δυνατό εύρος ρύθμισης)
Διακύμανση συχνότητας εξόδου
(δυνατό εύρος ρύθμισης)
Ολική αρμονική παραμόρφωση
ρεύματος (THD)
Έγχυση DC (στην πλευρά ΧΤ του
Μ/Σ)
Μετασχηματιστής απομόνωσης

Ναι / Όχι
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Πιστοποιήσεις

Στοιχεία Μετασχηματιστή/ών
Ονομαστική ισχύς
Συνδεσμολογία τυλιγμάτων
Ονομαστική τάση πρωτεύοντος
Ονομαστική τάση δευτερεύοντος
Τάση βραχυκυκλώσεως
Τιμή αντίστασης γείωσης του
υποσταθμού
Διάταξη γείωσης ουδετέρου κόμβου

Διατάξεις Προστασίας
Αυτόματος Διακόπτης Διασύνδεσης, στον οποίο να επενεργούν όλοι οι κάτωθι ηλεκτρονόμοι:
1. Προστασίας υπερεντάσεως
2. Προστασίας ορίων τάσεως
3. Προστασίας ορίων συχνότητας
4. Προστασίας ομοπολικής συνιστώσας της τάσης

Έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αρχική αίτηση
1. Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων
2. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων
3. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (ΜΤ και ΧΤ) και του υποσταθμού ΜΤ/ΧΤ στο χώρο
εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού
4. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του φωτοβολταϊκού σταθμού και του υποσταθμού
ΜΤ/ΧΤ (υπογεγραμμένα από μελετητή κατάλληλης ειδικότητας)
5. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο για την
περίπτωση αυτοπαραγωγού)
6. Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης και χάρτη ΓΥΣ 1:5000 με
απεικόνιση του πολυγώνου του γηπέδου (προκειμένου για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως)
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7. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης και το πιστοποιητικό
μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο (γίνονται δεκτά και προσύμφωνα αγοράς ή
μίσθωσης)
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει ότι:
α. ο σταθμός εξαιρείται από έκδοση απόφασης ΕΠΟ βάσει του Ν. 3851/2010
β. το αγροτεμάχιο εγκατάστασης του σταθμού χαρακτηρίζεται/δεν χαρακτηρίζεται ως
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας
γ. 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
9. Τίτλος κυριότητας του γηπέδου εγκατάστασης (συμβολαιογραφική πράξη και πιστοποιητικό
μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο), ή νόμιμης κατοχής αυτού (το μισθωτήριο
συμβόλαιο από συμβολαιογράφο συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό μεταγραφής του
στο υποθηκοφυλακείο), εφόσον δεν έχουν κατατεθεί κατά την αρχική αίτηση
10. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού
σταθμού, από την αρμόδια Πολεοδομική Yπηρεσία
11. Βεβαίωση απαλλαγής από απόφαση ΕΠΟ, από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της
οικείας Περιφέρειας

Έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να προσκομιστούν προ της σύνδεσης
του σταθμού με το Δίκτυο
12. Αντίγραφο της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Παραγωγού και
ΔΕΣΜΗΕ
13.Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) για τη συνολική εγκατάσταση, με
συνημμένο μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης (ΜΤ και ΧΤ)
14. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο Παραγωγός θα αναφέρει τις ρυθμίσεις των
προστασιών ορίων τάσεως και συχνότητας του Αυτόματου Διακόπτη Διασύνδεσης (ΑΔΔ)
σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΗ
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