
 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΜΤ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:………………………………………………………………………………………………………………………………………                 

Δ/νση Επικοινωνίας/Έδρας Εταιρείας: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Δήμος/Τοπική Κοινότητα: …………………………………………………………….………………………………    Τ.Κ. ………………………………… 

Τηλέφωνο: Σταθ.  …………………………………………………………… Κιν.  ……………………………………………………………………………….. 

Ε-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: …………………………… ΑΦΜ:………………………………………………… ΔΟY:…………………………………. 

Ηλεκτροδότηση βάσει της Απόφασης 5/741 , 2  : ΝΑΙ     ΟΧΙ      

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ / ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Αρ. Ταυτότητας: …………………………… ΑΦΜ:………………………………………………… ΔΟY:……………………………………………………… 

Τηλέφωνο: Σταθ.  …………………………………………………………….Κιν.  ……………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Αρ. Ταυτότητας: …………………………… ΑΦΜ:………………………………………………… ΔΟY:……………………………………………………… 

Τηλέφωνο: Σταθ.  …………………………………………………………….Κιν.  ……………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη/Συνιδιοκτητών:…………………………………………………………….. ΑΦΜ:……………………………………… 

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………  

Δήμος/Τοπική Κοινότητα: ……………………………………………………………………………………………………  Τ.Κ. …………….…………….          

Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ87):  ……………………………………………………………………………………….…………………………. 

Στο ακίνητο υπάρχουν ήδη παροχές:  ΝΑΙ     ΟΧΙ       

Αιτούμαι μονιμοποίηση προσωρινής (π.χ. εργοταξιακής) παροχής: ΝΑΙ     ΟΧΙ       

Α/Α Πράξης Βεβαίωσης Σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας:…………………………………………………………………..………. 
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Ο συνολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης υπερβαίνει τα 2.500 κυβικά 
μέτρα: ΝΑΙ     ΟΧΙ       

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ  

   Αριθμός  Συμφωνημένη Ισχύς (kVA) 

 Χ.Τ. ………………………………           …………………………………………. 

 Μ.Τ. ……………………………..           ………………………………………….. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

Σε παράλληλη λειτουργία (ΑΠΕ)    Μέγιστη Ισχύς:                       ……………….kVA 

Εφεδρικός σταθμός (Η/Ζ)             Μέγιστη Ισχύς:                       ……………….kVA 
 

 

 

1Συμπληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ στην περίπτωση αρχικής σύνδεσης 
2Εφόσον απαιτείται ή υφίσταται διακριτή καταμέτρηση των φορτίων της εγκατάστασης 
 



 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ  

 Πλήθος Ονομαστική Ισχύς (kVA) 

…………………………… …………………………………….. 

………………………….. …………………………………….. 
………………………….. …………………………………….. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ  

Α/Α     

Ονομαστική Ισχύς (kVA)     

Συνδεσμολογία τυλιγμάτων     

Ονομαστική τάση 

πρωτεύοντος/δευτερεύοντος 
    

Τάση βραχυκύκλωσης (%)     

Διάταξη γείωσης ουδετέρου κόμβου     

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  

Συσκευές Είδος & Περιγραφή 
Ισχύς 

(kVA) 

Ρεύμα 
Ζεύξης  

(Α) 
Συχνότητα ζεύξης  

α. Με ρεύμα ζεύξης άνω των 
300Α στη Χ.Τ.   

    

β. Με φορτίο ισχύος άνω των 200 
kVA που μεταβάλλεται περιοδικά 

    

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  

 
Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς:                                ……………….kVA  
 

Προβλεπόμενη (μελλοντικά) Συμφωνημένη Ισχύς:  ……………….kVA  
 
Αιτούμενη Συμφωνημένη Ισχύς:                                ……………….kVA 
 

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ  

Είδος γείωσης  

Τιμή αντίστασης γείωσης (Ω)  

 
 
 
 
 



 

 Η παρούσα Αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. Επιπρόσθετα, με την παρούσα αίτηση, 
ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι βρίσκεται στη νόμιμη χρήση του ακινήτου του οποίου αιτείται τη σύνδεση με το Δίκτυο ΜΤ. 
 

 Τα συνυποβαλλόμενα με την παρούσα Αίτηση, απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο 

του ΔΕΔΔΗΕ: https://www.deddie.gr/. Η αίτηση λογίζεται πλήρης και ολοκληρωμένη, με τη συμπλήρωση όλων των 
απαιτούμενων ανωτέρω πεδίων και με την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν, 
κατά τα αναγραφόμενα στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ. Στην περίπτωση που επιθυμείτε μονιμοποίηση προσωρινής (π.χ. 
εργοταξιακής) παροχής, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας για οριστική σύνδεση. 
Στην περίπτωση που πρόκειται για αίτηση κατασκευής παροχής, η προσκόμιση της βεβαίωσης δεν απαιτείται σε αυτό το 
στάδιο, εφόσον προϋπάρχει εργοταξιακή παροχή.  

 

 Παρακαλούμε δηλώστε εάν επιθυμείτε αποκλειστική γραμμή:  NAI    ΟΧΙ 

 

 Εφεδρικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής (Η/Ζ):  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί 

επιπρόσθετα το αντίστοιχο έντυπο. 
  
 Εφόσον για την κατάρτιση της Προσφοράς Σύνδεσης είναι απαραίτητο να επισκεφθεί τεχνικός μας την προς ηλεκτροδότηση 

εγκατάσταση θα πρέπει απαραίτητα κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία συνάντησης, η οποία θα προσδιοριστεί από 
κοινού μετά από τηλεφωνική μας επικοινωνία, να παραβρίσκεστε επιτόπου εσείς ή εκπρόσωπός σας. Επίσης, θα πρέπει να 
γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αναμονής του υπαλλήλου μας στο χώρο του ραντεβού. Σε περίπτωση μη 
πραγματοποίησης του ραντεβού από δική σας υπαιτιότητα θα επιβαρυνθείτε με το κόστος άσκοπης μετάβασης, το ποσό της 
οποίας προσδιορίζεται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ: https://www.deddie.gr/.   

 
 Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας θα καταρτίσει και θα σας αποστείλει τη σχετική Προσφορά Σύνδεσης των εγκαταστάσεών 

σας με το Δίκτυο Μέσης Τάσης εντός της χρονικής προθεσμίας που ορίζεται στο Πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες προς 
Καταναλωτές» που εφαρμόζει ο ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν Απόφασης της ΡΑΕ. Σημειώνουμε ότι τα χρονικά διαστήματα που 
αναφέρονται στο ως άνω Πρόγραμμα αφορούν σε χρόνους ανάδρασης της εταιρείας μας (ανεξαρτήτως εάν οι εργασίες 
εκτελεστούν από συνεργεία προσωπικού της εταιρείας μας ή συνεργαζόμενων εργολάβων), στους οποίους όμως δεν 
προσμετρώνται τυχόν καθυστερήσεις υπαιτιότητάς σας ή τρίτων ή καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται στη συνδρομή λόγων 
ανωτέρας βίας ή εν γένει σε λόγους, οι οποίοι δεν εντάσσονται στη σφαίρα ευθύνης του Διαχειριστή του Δικτύου, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άνω Πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές». Στην εν λόγω προσφορά θα 
περιλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης, όπως καθορίζεται από το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο και αναρτάται στον ιστότοπο 
του ΔΕΔΔΗΕ: https://www.deddie.gr/. Για τον σκοπό αυτό, παρακαλούμε δηλώστε εάν επιθυμείτε την έκδοση:                          

 ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ   ή      ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

  
 Εξουσιοδοτώ τον ΔΕΔΔΗΕ και τον Δήμο για την ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με τον ορισμό των τετραγωνικών μέτρων 

του προς ηλεκτροδότηση ακινήτου, μέσω σχετικής εφαρμογής.  NAI    ΟΧΙ 

 
 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ, www.rae.gr), Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη με την εποπτεία των αγορών ενέργειας, 

διεξάγει έρευνα σχετικά με τα θέματα που αφορούν στη σύνδεση πελατών στο Δίκτυο Διανομής. Η έρευνα διενεργείται 
τηλεφωνικά ή μέσω e-mail και σκοπό έχει να καταγραφούν οι απόψεις των πελατών σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης, από 
την υποβολή αίτησης ηλεκτροδότησης έως την τοποθέτηση του μετρητή. Η έρευνα γίνεται δειγματοληπτικά και η διάρκεια 
της δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Συμφωνείτε να δοθούν στη ΡΑΕ στοιχεία σχετικά με την παρούσα αίτησή σας 
(ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, χρόνοι διεκπεραίωσης της αίτησης), με σκοπό να χρησιμοποιηθούν εσωτερικά από 

τη ΡΑΕ και αποκλειστικά για την παραπάνω έρευνα;  NAI    ΟΧΙ 

 

 Δηλώνω ότι έλαβα πλήρη γνώση των κατωτέρω στοιχείων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων:  

Υπεύθυνος της Επεξεργασίας 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.  

Σκοπός Επεξεργασίας 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η υποστήριξη και η εκτέλεση των υπηρεσιών σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΤ και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας, όπως προκύπτει ανωτέρω από την Αίτηση. 

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

Ο ΔΕΔΔΗΕ επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον Αιτούντα διά της Αίτησης 

και αυτά που θα παρασχεθούν στο μέλλον προς το ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο ή με αφορμή την σύνδεση, όπως ενδεικτικά: 

(α) Προσωπικά Δεδομένα του Αιτούντος, του Εξουσιοδοτημένου/Νομίμου Εκπροσώπου και του Μηχανικού, (β) Στοιχεία 

ακινήτου/Εγκατάστασης, (γ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δύναται να ταυτοποιήσει αμέσως ή εμμέσως φυσικό πρόσωπο. 

Νομική Βάση της Επεξεργασίας 

Ο ΔΕΔΔΗΕ επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: (α) για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το 

υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή κατόπιν της αίτησης του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη 

σύναψη σύμβασης. (άρθρο 6 παρ.1 β’ ΓΚΠΔ), (β) για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον 

ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 ε’ του ΓΚΠΔ), (γ) για 

τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 στ’ του ΓΚΠΔ). 

Χρόνος Τήρησης  

Τα ως άνω δεδομένα θα τηρούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ για όλο το διάστημα σύνδεσης και εις το διηνεκές, εκτός εάν η διαγραφή 

τους επιβάλλεται από τη νομοθεσία.  

Ασφάλεια των Δεδομένων 

Η Εταιρεία λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και την 

προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και από κάθε άλλη αθέμιτη 

https://www.deddie.gr/
https://www.deddie.gr/
https://www.deddie.gr/
http://www.rae.gr/


 

επεξεργασία. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση, ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία για τη 

διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.  

Δικαιώματα σε σχέση με την Επεξεργασία των Δεδομένων 

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω, ο Αιτών έχει τα ακόλουθα δικαιώματα 

εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκησή τους: (α) ενημέρωσης και πρόσβασης, (β) διόρθωσης, (γ) 

διαγραφής (υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται στη νομοθεσία ειδικά για το δικαίωμα αυτό και ενόψει του χρόνου 

τήρησης των δεδομένων στο διηνεκές), (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) εναντίωσης στην επεξεργασία, (στ) στην 

φορητότητα, (ζ) καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr. 

Για οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με τα παραπάνω, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) 

του ΔΕΔΔΗΕ, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: data_privacy@deddie.gr ή dpo@deddie.gr. 

 

   
 
 

 
 

…………………………………………………… 

 
 

 
 

 ………………………………………………… 

Ο / Η Μηχανικός 
Ονομ/μο (σφραγίδα) & Υπογραφή 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα 
(Υπογραφή) 

 

mailto:complaints@dpa.gr
mailto:data_privacy@deddie.gr
mailto:dpo@deddie.gr

