I. Φνξείο θαη Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο
θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ

χκθσλα κε ην Ν.3468/2006 :
 Φωηοβοληαϊκοί ζηαθμοί ιζσύορ μέσπι και 20 kW :
Γελ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο θαη θαη’ επέθηαζε
αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, νχηε ιήςεο ζρεηηθήο εμαίξεζεο απφ ηε
ΡAE.
Απαηηνχληαη :
 χκβαζε ζχλδεζεο κε ηε ΓΔΗ Α.Δ.
 χκβαζε πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ην ΓΔΜΗΔ Α.Δ.
(Λ.
Ακθηζέαο 11 Σ.Κ. 171 22 Ν. κχξλε ηει. 210-9466789) ή ηε ΓΔΗ Α.Δ. γηα
ηα Με Γηαζπλδεδεκέλα λεζηά.
 Φωηοβοληαϊκοί ζηαθμοί ιζσύορ άνω ηων 20 kW έωρ και 150
kW :
Γελ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο θαη θαη’ επέθηαζε
αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο.
Απαηηνχληαη :
 Λήςε εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε ρνξήγεζεο άδεηαο παξαγσγήο απφ ηε
ΡAE (Παλεπηζηεκίνπ 69 θαη Αηφινπ Σ.Κ. 105 64 Αζήλα ηει. 210- 3727400)
 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα
ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ππ’ αξηζκ. νηθ.104247 (ΦΔΚ 63Β/26-5-2006).
 χκβαζε ζχλδεζεο κε ηε ΓΔΗ Α.Δ.
 χκβαζε πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ην ΓΔΜΗΔ Α.Δ. (ή ηε ΓΔΗ
Α.Δ. γηα ηα Με Γηαζπλδεδεκέλα λεζηά).
 Φωηοβοληαϊκοί ζηαθμοί ιζσύορ άνω ηων 150 kW :
Απαηηνχληαη :
 Λήςε άδεηαο παξαγσγήο απφ ην ΤΠ.ΑΝ. κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο ΡΑΔ.
 Λήςε άδεηαο εγθαηάζηαζεο απφ ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα
 Λήςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα
 χκβαζε ζχλδεζεο κε ηε ΓΔΗ Α.Δ.
 χκβαζε πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ην ΓΔΜΗΔ Α.Δ. (ή ηε ΓΔΗ
Α.Δ. γηα ηα Με Γηαζπλδεδεκέλα λεζηά).

ΙΙ. χλδεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ κε ην
δίθηπν ηεο ΓΔΗ Α.Δ.

 ύνδεζη Φωηοβοληαϊκών ζηαθμών ιζσύορ άνω ηων 100 kW με
ηο δίκηςο μέζηρ ηάζηρ ηηρ ΓΔΗ Α.Δ.
Η δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ αηηεκάησλ δηελεξγείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε
Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ ηεο ΓΔΗ Α.Δ. νδφο Παηεζίσλ 27 Σ.Κ. 104 32 Αζήλα

 ύνδεζη Φωηοβοληαϊκών ζηαθμών ιζσύορ μέσπι και 100 kW με
ηο δίκηςο σαμηλήρ ηάζηρ ηηρ ΓΔΗ Α.Δ.
Η δηαδηθαζία γηα ηε ζχλδεζή ηνπο δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηα θαηά ηφπνπο
γξαθεία ηεο ΓΔΗ Α.Δ. (Έδξεο Πεξηνρψλ Γηαλνκήο), φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο
κπνξεί λα απεπζχλεηαη γηα ηπρφλ ιεπηνκέξεηεο. Σα ηειέθσλα αλαγξάθνληαη
ζηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο
Αθνινπζεί Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν θαη Αίηεζε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ
θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ κε ην δίθηπν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΓΔΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΙΥΤΟ
ΜΔΥΡΙ 100 kW

Γιαδικαζία ζύνδεζηρ
Βήμα 1: Τπνβνιή αίηεζεο ζχλδεζεο (ην εηδηθφ έληππν δηαηίζεηαη απφ ηε ΓΔΗ) ζηελ ηνπηθή κνλάδα ηεο
ΓΔΗ (Πεξηνρή), κε επηζχλαςε ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ππ΄ αξηζ. 1 έσο θαη 9 ηνπ εληχπνπ αίηεζεο.(1)
Βήμα 2: Έγγξαθε δηαηχπσζε ηεο ΓΔΗ πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ φξσλ
ζχλδεζεο.
Βήμα 3: Έγγξαθε απνδνρή ησλ φξσλ ζχλδεζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηαπηφρξνλε ππνβνιή
αηηήκαηνο θαηάξηηζεο ηεο χκβαζεο χλδεζεο.(2)
Βήμα 4: Καηάξηηζε απφ ηε ΓΔΗ ηεο χκβαζεο χλδεζεο θαη ηειεθσληθή εηδνπνίεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο. Καηαβνιή ηεο πξνυπνινγηζηηθήο δαπάλεο ησλ
έξγσλ ζχλδεζεο ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο χλδεζεο.
Βήμα 5: Έγγξαθε αλαγγειία ηεο ΓΔΗ πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο πεξάησζεο ησλ έξγσλ ζχλδεζεο.
Βήμα 6: Έγγξαθε δήισζε εηνηκφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, πξνθεηκέλνπ λα
ελεξγνπνηεζεί ε ζχλδεζε κεηά απφ έιεγρν ηεο ΓΔΗ , αθνχ πξνεγνπκέλσο (ή ηαπηφρξνλα) ππνβάιεη
πιήξε ηα ζηνηρεία ππ΄ αξηζ. 10 έσο θαη 14 ηνπ εληχπνπ αίηεζεο(3) θαη έρεη ππνγξάςεη ζπκβφιαην
θαηαλάισζεο ξεχκαηνο.(4)
Βήμα 7: Σειεθσληθή εηδνπνίεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ ηε ΓΔΗ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξφλνπ
δηελέξγεηαο ηνπ αλαγθαίνπ ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, πξν ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο, παξνπζία
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ.
Βήμα 8: Δλεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο, κεηά απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ.(5)

Γιεςκπινίζειρ επί ηηρ διαδικαζίαρ
διαδιαδιαδιαδιζδδιαδικαζίαρ
(1) ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο δελ είλαη πιήξε, ή ηα ζπλππνβαιιφκελα έγγξαθα θαη ζηνηρεία είλαη ειιεηπή, ε
αίηεζε δελ παξαιακβάλεηαη. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ή επαχμεζεο ηεο ηζρχνο ηνπ ζηαζκνχ, ζα πξέπεη
λα ππνβιεζεί λέα αίηεζε κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. Αιιαγέο ζηελ ηζρχνπζα αίηεζε γίλνληαη δεθηέο κφλν ζε πεξηπηψζεηο
κεηαβνιήο ηεο επσλπκίαο ηνπ αηηνχληνο ή κείσζεο ηεο ηζρχνο ηνπ ζηαζκνχ κε ππνρξέσζε έγγξαθεο ελεκέξσζεο γηα ηα
αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ κεηαβάιινληαη, θαζψο θαη κεηαβνιέο ηνπ ηχπνπ ή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιαηζίσλ θαη ησλ
αληηζηξνθέσλ κε πξνζθφκηζε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ηνπο.
(2) Η ππνγξαθή ηεο χκβαζεο χλδεζεο πξνεγείηαη θαη είλαη πξναπαηηνχκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο Πψιεζεο
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ε ηειεπηαία ππνγξάθεηαη κε ην ΓΔΜΗΔ πξνθεηκέλνπ γηα ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ή κε ηε ΓΔΗ
πξνθεηκέλνπ γηα ηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά). Η ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Πψιεζεο πξνεγείηαη θαη είλαη πξναπαηηνχκελε ηεο
ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο.
(3) ην έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Πνιενδνκηθήο Τπεξεζίαο (ππ΄ αξηζ. 14 ηνπ εληχπνπ αίηεζεο) ζα επηζπλάπηνληαη θαη ηα ζηνηρεία
ππ΄ αξηζ. 5 ηνπ εληχπνπ αίηεζεο (ηνπνγξαθηθφ ζρέδην θαη ράξηεο ΓΤ), ζεσξεκέλα απφ ηελ Πνιενδνκηθή Τπεξεζία. ε
πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ππ΄ αξηζ. 5 ηνπ εληχπνπ αίηεζεο είλαη αζεψξεηα, ζα πξέπεη λα ηαπηίδνληαη πιήξσο κε ηα
ζπλππνβαιιφκελα κε ην ππ΄ αξηζ. 14 έγγξαθν ηεο Πνιενδνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ πιήξε ηαπηνπνίεζε ηνπ ππφ ζχλδεζε
ζηαζκνχ.
Η Τπεχζπλε Γήισζε Ηιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε (Τ.Γ.Δ.) πνπ ζα πξνζθνκηζηεί (ππ΄ αξηζ. 11 ηνπ εληχπνπ αίηεζεο), ζα
ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ.
(4) Γηα ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ θαηαλάισζεο ξεχκαηνο ρακειήο ηάζεο, ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξνζθνκίζεη έγγξαθν ηνπ
Γήκνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Γεκνηηθψλ Σειψλ (εθφζνλ πθίζηαηαη ππνρξέσζε θαηαβνιήο), ή απαιιαθηηθφ.
(5) Δάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ή δπζιεηηνπξγίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ε
ζχλδεζε ζα παξακείλεη αλελεξγή κέρξηο φηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνβεί ζηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε ΓΔΗ.

Σεσνικέρ Γιεςκπινίζειρ



ηαζκνί ηζρχνο κέρξη 100 kW ζπλδένληαη ζην δίθηπν ρακειήο ηάζεο, κέζσ κνλνθαζηθήο παξνρήο
πξνθεηκέλνπ γηα ηζρχ κέρξη 5 kW θαη ηξηθαζηθήο παξνρήο πξνθεηκέλνπ γηα ηζρχ άλσ ησλ 5 kW θαη
κέρξη ηα 100 kW.
Οη πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ξπζκίζεσλ ησλ πξνζηαζηψλ νξίσλ ηάζεσο θαη ζπρλφηεηαο ζα πξέπεη λα
είλαη νη εμήο:
Σάζε
πρλφηεηα






Γιαζςνδεδεμένο ύζηημα
-20% έσο +15% ηεο νλνκαζηηθήο
+/- 0,5 Hz

Μη Γιαζςνδεδεμένα Νηζιά
-20% έσο +15% ηεο νλνκαζηηθήο
απφ 51 Hz έσο 47,5 Hz

Η Οιηθή Αξκνληθή Παξακφξθσζε (THD) ηνπ ξεχκαηνο ησλ αληηζηξνθέσλ δελ ζα πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην 5%.
Δθφζνλ νη αληηζηξνθείο δελ δηαζέηνπλ κεηαζρεκαηηζηή απνκφλσζεο, ε έγρπζε ζπλερνχο ξεχκαηνο
ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην 0,5% ηνπ νλνκαζηηθνχ.
Η πξνζηαζία έλαληη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λεζηδνπνίεζεο είλαη ππνρξεσηηθή. ην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ
εληχπνπ αίηεζεο ζα πεξηγξάθεηαη ε αθνινπζνχκελε κέζνδνο, ε νπνία ζα είλαη ζχκθσλε κε ην
πξφηππν VDE 0126.
Οη αλσηέξσ πξνζηαζίεο ζα εκθαλίδνληαη είηε ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα ησλ αληηζηξνθέσλ είηε ζηα
πηζηνπνηεηηθά ηνπο.

Για ηην πώληζη ηηρ παπαγόμενηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ, απαιηείηαι ζύμθωνα με ηα πποβλεπόμενα
από ηη θοπολογική νομοθεζία η έκδοζη από ηον ενδιαθεπόμενο ηιμολογίων πώληζηρ και επομένωρ
θα ππέπει να έσει πποβεί ζηην ανάλογη έναπξη επιηηδεύμαηορ ωρ παπαγωγόρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ.

ΓΔΗ/Πεξηνρή

Αξ. Αίηεζεο:
Ηκεξνκελία:

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΓΔΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ
ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΥΣ
ηοισεία Παπαγωγού
Όλνκα/επσλπκία ελδηαθεξφκελνπ
θπζηθνχ/λνκηθνχ πξνζψπνπ

Καηνηθία/έδξα ελδηαθεξνκέλνπ
θπζηθνχ/λνκηθνχ πξνζψπνπ
ΑΦΜ θαη ΓΟΤ ελδηαθεξφκελνπ
θπζηθνχ/λνκηθνχ πξνζψπνπ
Δθπξφζσπνο επηθνηλσλίαο κε ηε ΓΔΗ
Σαρπδξνκηθή θαη ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
Σειέθσλν
Fax

ηοισεία Δγκαηάζηαζηρ
Δίδνο Παξαγσγνχ
Θέζε εγθαηάζηαζεο (ζέζε –
ηνπσλχκην, δήκνο, λνκφο)

Γηεχζπλζε εγθαηάζηαζεο
πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο (kW)
ηνηρεία αδεηνχρνπ εγθαηαζηάηε
(επσλπκία, εηδηθφηεηα, δηεχζπλζε,
ηειέθσλν)

Απηνπαξαγσγφο

Αλεμάξηεηνο Παξαγσγφο

ηοισεία Φωηοβοληαϊκών πλαιζίων
Καηαζθεπαζηήο, πξνέιεπζε

Σχπνο - κνληέιν

Ολνκαζηηθή ηζρχο πιαηζίνπ
Αξηζκφο πιαηζίσλ
Πηζηνπνηήζεηο

ηοισεία ανηιζηποθέα (inverter)
Καηαζθεπαζηήο, πξνέιεπζε

Σχπνο - Μνληέιν
Ολνκαζηηθή ηζρχο εμφδνπ
Μέγηζηε ηζρχο εμφδνπ
Μέγηζηνο βαζκφο απφδνζεο
πληειεζηήο ηζρχνο
Γηαθχκαλζε ηάζεο εμφδνπ
(πξνεπηιεγκέλε θαη δπλαηφ εχξνο
ξχζκηζεο)

(πξνεπηιεγκέλε)

(εχξνο ξχζκηζεο)

Γηαθχκαλζε ζπρλφηεηαο εμφδνπ
(πξνεπηιεγκέλε θαη δπλαηφ εχξνο
ξχζκηζεο)
Οιηθή αξκνληθή παξακφξθσζε
ξεχκαηνο (THD)
Έγρπζε DC

(πξνεπηιεγκέλε)

(εχξνο ξχζκηζεο)

Μεηαζρεκαηηζηήο απνκφλσζεο

Ναη / Όρη

Πξνζηαζία έλαληη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λεζηδνπνίεζεο (Islanding) θαηά VDE 0126 ή
ηζνδχλακεο κεζφδνπ

Ναη / Όρη

Πιήξεο πεξηγξαθή ηξφπνπ πξνζηαζίαο

Πηζηνπνηήζεηο

Έγγπαθα και ζηοισεία πος ζςνςποβάλλονηαι καηά ηην απσική αίηηζη
1. Σερληθά εγρεηξίδηα θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ
2. Σερληθά εγρεηξίδηα θαη πηζηνπνηεηηθά αληηζηξνθέσλ
3. Μνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηνπ ζηαζκνχ (ππνγεγξακκέλν απφ κειεηεηή
θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο)
4. Αληίγξαθν πξφζθαηνπ ινγαξηαζκνχ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
(κφλν γηα ηελ πεξίπησζε απηνπαξαγσγψλ)
5. Σνπνγξαθηθφ ζρέδην ηεο αθξηβνχο ζέζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ράξηε ΓΤ 1:5000 κε
απεηθφληζε ηνπ πνιπγψλνπ ηνπ γεπέδνπ (πξνθεηκέλνπ γηα νηθφπεδα εθηφο ζρεδίνπ
πφιεσο)
6. Σίηινο θπξηφηεηαο ή θαηνρήο ηνπ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο (ζε πεξίπησζε κίζζσζεο, ην
κηζζσηήξην ζεσξεκέλν απφ ηε ΓΟΤ θαη αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ
ηδηνθηήηε)
7. Έγγξαθν εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο εθδνζέλ απφ ηε
ΡΑΔ (γηα ζηαζκνχο ηζρχνο άλσ ησλ 20 kW)
8. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ν αηηψλ λα βεβαηψλεη φηη ε
ζπγθεθξηκέλε έθηαζε βξίζθεηαη εθηφο πεξηνρψλ NATURA 2000, εζληθψλ δξπκψλ,
παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θαη πεξηνρψλ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ ππ΄ αξηζ. 145799/2005 (γηα νηθφπεδα)
9. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν αηηψλ λα δειψλεη φηη φια ηα
ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη κε ηελ αίηεζή ηνπ είλαη αιεζή

Έγγπαθα και ζηοισεία πος θα ππέπει να πποζκομιζηούν ππο ηηρ ζύνδεζηρ ηος ζηαθμού
με ηο Γίκηςο
10. Αληίγξαθν ηεο χκβαζεο Πψιεζεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κεηαμχ Παξαγσγνχ θαη
ΓΔΜΗΔ ή κεηαμχ Παξαγσγνχ θαη Γηαρεηξηζηή κε Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ (γηα
ηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά)
11. Τπεχζπλε Γήισζε Ηιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε (Τ.Γ.Δ.) γηα ηε ζπλνιηθή
εγθαηάζηαζε, κε ζπλεκκέλε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ απνθπγήο ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο λεζηδνπνίεζεο θαη ζπλεκκέλν κνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ
ζρέδην ηεο εγθαηάζηαζεο
12. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ν Παξαγσγφο ζα αλαθέξεη ηηο
ξπζκίζεηο ησλ νξίσλ ηάζεσο θαη ζπρλφηεηαο ζηελ έμνδν ηνπ αληηζηξνθέα ηα νπνία
ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ γηα ηελ ηάζε ην +15% έσο -20%
ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο, ελψ γηα ηελ ζπρλφηεηα ηα +/- 0,5 Hz θαζψο επίζεο θαη ηελ
πξφβιεςε φηη ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ πην πάλσ νξίσλ ν αληηζηξνθέαο ζα
ηίζεηαη εθηφο (απηφκαηε απφδεπμε) κε ηηο αθφινπζεο ρξνληθέο ξπζκίζεηο :
- Θέζε εθηφο ηνπ αληηζηξνθέα ζε 0,5 δεπηεξφιεπηα,
- Δπαλάδεπμε ηνπ αληηζηξνθέα κεηά απφ ηξία ιεπηά.
Δπίζεο ζα αλαθέξεη ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζηαζίαο έλαληη λεζηδνπνίεζεο
13. Αληίγξαθν ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο (Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ)
απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, γηα ζηαζκνχο άλσ ησλ 20 kW
14. Έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο (ζχκθσλα κε ην Ν. 1512/85 θαη
ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ), φηη ε ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε
κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ. (εμαηξνχληαη νη ήδε ειεθηξνδνηνχκελνη
πειάηεο πνπ αηηνχλ ζχλδεζε απηνπαξαγσγνχ)

