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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ………………………..
ΠΕΡΙΟΧΗ …………………………..
Οδός…………………………………
Τηλ.:……………………………..

∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Από ……… προς ………………………

ΑΙΤΗΣΗ - ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Μ.Τ. (εις διπλούν) Νο Αίτησης
(για νέες παροχές)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Ο∆ΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΗΛ
ΤΗΛ

ΠΟΛΗ
e. mail
Ο∆ΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ
ΠΟΛΗ
e. mail
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΑΡΙΘΜ.
Internet

T.K.

ΑΡΙΘΜ.
Internet

T.K.

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/74
ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kVA)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ

(*)

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

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

Πόση συνολική συµφωνηµένη ισχύς ζητείται: .................. kVΑ.
Προβλέπεται να φτάσει στο µέλλον

: .................... kVΑ.

Συνολική Εγκατεστηµένη Ισχύς Φορτίων

: .................... kVΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΙΣΧΥΣ (kVΑ)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ (1)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (2)

Υπάρχοντες
Νέοι
Προβλεπόµενη επέκταση
.................... …...……….......... ................................
.................... …...……….......... ................................
.................... …...……….......... ................................
ΕΙ∆ΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΕΥΜΑ
ΖΕΥΞΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΖΕΥΞΕΩΝ

α. Με ρεύµα ζεύξης
άνω των 300 Α
στη Χ.Τ.
β. Με φορτίο ισχύος
άνω των 200 kVΑ
που μεταβάλλεται
περιοδικά
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Η/Ζ): ΕΙ∆ΟΣ .................

ΙΣΧΥΣ ...................... kVA

Η ΑΙΤΗΣΗ συνοδεύεται από:
1)
2)
3)
4)

Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ, εφόσον το ακίνητο παίρνει ρεύµα για πρώτη φορά (βλ. Σημ/ση 3).
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ της Περιοχής του Υποσταθµού σε δύο αντίγραφα.
Προκαταρτικό ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ του Υποσταθµού.
Αντίγραφο επιστολής ∆ΕΗ, για απαλλαγή ή δέσµευση χώρου Υ/Σ ∆ΕΗ, αν το ακίνητο
είναι όγκου άνω των 2.500 m3 (Ν. 4483/65).

5) Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (επικυρωµένο αντίγραφο) εφόσον η ηλεκτροδότηση
αφορά Βιοµηχανία, Βιοτεχνία, Αποθήκη κ.λπ. (Ν.2965/01) (για την Αττική).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
(1) Θα αναφερθούν και οι Μ/Σ που υπάρχουν και έχουν χρησιμοποιηθεί
(2) Θα αναφερθούν ιδιαίτερα οι συσκευές και οι κινητήρες στη Μ.Τ.
(3) Αν η Άδεια Οικοδοµής δεν έχει εκδοθεί στην επωνυµία του αιτούντος,
θα συνοδεύεται και από συµβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης, ή άλλο
έγγραφο παραχώρησης.

…………….., την ..…/.…/..……

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

(*) Εφόσον για τη μελέτη της παροχής σας είναι απαραίτητο να επισκεφθεί τεχνικός μας
το προς ηλεκτροδότηση ακίνητο θα σας ειδοποιήσουμε στο τηλέφωνο που δηλώσατε
ώστε να προσδιορισθεί, από κοινού, ημέρα και ώρα της επίσκεψης («ραντεβού»)

 Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας θα καταρτίσει και θα σας αποστείλει τη σχετική
Προσφορά Σύνδεσης των εγκαταστάσεών σας με το Δίκτυο Διανομής Μέσης Τάσης (ΜΤ)
εντός 20 εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία της παρούσης αίτησης, σύμφωνα με την
απόφαση ΥΠΑΝ υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.2007 (ΦΕΚ Β’ 440/30.03.2007).
Σημειώνουμε ότι το υπόψη χρονικό διάστημα αφορά χρόνους ευθύνης της εταιρείας μας
(ανεξαρτήτως εάν οι εργασίες εκτελεσθούν από συνεργεία προσωπικού της εταιρείας μας ή
συνεργαζόμενων εργολάβων), και δεν περιλαμβάνει τυχόν καθυστερήσεις υπαιτιότητάς
σας ή τρίτων.

 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 email 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 ……………………………………………………. (υπογραφή)

ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο

ΑΡΙΘ. Α. Η.
:
Δ/ΜΗ-ΒΙΒΛΙΟ
:
ΑΡ. ΚΑΤΑΝΑΛ.
:
ΧΡΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ :

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τύπου Α΄
(για νέες παροχές)

ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : .........................................

Ημερομηνία ........................

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

: .........................................

Τηλέφωνο

: .........................................

Υπογραφή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Πληροφορίες από : ................................................................
Δήμος-Κοινότητα ......................................... Συνοικία.................................

(*)

.......................

........................

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

HP

KW

Φάσεις

(2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Φωτισμός

Διεύθυνση .................................................. Τηλέφωνο ..............................
Μεταξύ των οδών
...............................................................................................................
Το ακίνητο κατοικείται ΝΑΙ - ΟΧΙ Διαμονή ΜΟΝΙΜΗ-ΕΠΟΧΙΑΚΗ

Οικιακές συσκευές
Θέρμανση
Κινητήρες

Απόσταση ακινήτου από δίκτυο

Χ.Τ. ...................... μ.

Υπάρχουν ήδη Μετρητές:

Μονοφ. ............

Ανελκυστήρες

Τριφ. ............

Απαιτούνται Μετρητές:

Απλής εγγραφής:

Επαγγελμ. Ψυγεία
Ηλεκτροσυγκολλήσεις

Οικιών :
Καταστ/των:

»
»

............
............

»
»

............
............

Κινήσεως:

»

............

»

............

»
»

……………
............

»
»

……………
...........

Διπλής εγγραφής με πρόσθετη εξυπηρέτηση
»
»
χωρίς
»
»

ΣΥΝΟΛΟ
Συμφωνημένη Ισχύς
με συνφ.= ΣΣΙ

KW

Ισχύς μεγαλύτερου
κινητήρα

(*) Εφόσον για τη μελέτη της παροχής σας είναι απαραίτητο να επισκεφθεί τεχνικός μας το προς ηλεκτροδότηση
ακίνητο θα σας ειδοποιήσουμε στο τηλέφωνο που δηλώσατε ώστε να προσδιορισθεί, από κοινού, ημέρα και ώρα
της επίσκεψης («ραντεβού»)
 Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας θα καταρτίσει και θα σας αποστείλει τη σχετική Προσφορά Σύνδεσης των
εγκαταστάσεών σας με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) εντός 15 εργάσιμων ημερών ή, εάν απαιτείται η
κατασκευή νέου υποσταθμού υποβιβασμού Μέσης προς Χαμηλή Τάση, εντός 20 εργάσιμων ημερών, από την
ημερομηνία της παρούσης αίτησης, σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΑΝ υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.2007
(ΦΕΚ Β’ 440/30.03.2007). Σημειώνουμε ότι το υπόψη χρονικό διάστημα αφορά χρόνους ευθύνης της εταιρείας μας
(ανεξαρτήτως εάν οι εργασίες εκτελεσθούν από συνεργεία προσωπικού της εταιρείας μας ή συνεργαζόμενων
εργολάβων), και δεν περιλαμβάνει τυχόν καθυστερήσεις υπαιτιότητάς σας ή τρίτων.

 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 ……………………………………………………. (υπογραφή)

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τύπου Β΄
(για νέες παροχές)

Ονοματεπώνυμο

ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ:

ΑΡΙΘ. Α. Η.
:
Δ/ΜΗ-ΒΙΒΛΙΟ
:
ΑΡ. ΚΑΤΑΝΑΛ.
:
ΧΡΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ :

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : .........................................

Ημερομηνία ........................

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

: .........................................

Τηλέφωνο

: .........................................

Υπογραφή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

(*)

......................

........................

Πληροφορίες από : ................................................................
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

(2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Δήμος-Κοινότητα ......................................... Συνοικία.................................
Διεύθυνση .................................................. Τηλέφωνο ..............................
Μεταξύ των οδών

Φάσεις

Οικιακές συσκευές
Θέρμανση
Κινητήρες
Ανελκυστήρες

Χ.Τ. .............. μ.

Υπάρχουν ήδη Μετρητές:

KW

Φωτισμός

...............................................................................................................
Το ακίνητο κατοικείται ΝΑΙ - ΟΧΙ Διαμονή ΜΟΝΙΜΗ-ΕΠΟΧΙΑΚΗ
Απόσταση ακινήτου από δίκτυο

HP

Μονοφ. ............

Επαγγ. Ψυγεία

Τριφ. ............

Ηλεκτροσυγκ/σεις

Απαιτούνται Μετρητές:

ΣΥΝΟΛΟ

Απλής εγγραφής:

Οικιών:
Καταστ/των:

»
»

............
............

»
»

............
............

Συμφωνημένη Ισχύς
με συνφ.= ΣΣΙ

Κινήσεως:

»

............

»

............

Ισχύς μεγαλύτερου
κινητήρα

»
»

……………
............

»
»

…………..
...........

Διπλής εγγραφής με πρόσθετη εξυπηρέτηση
»
»
χωρίς
»
»
Είδος Μηχανήματος

1

Πλήθος

Ισχύς
(KW)

Αριθ.
Φάσεων

Τάση (V)

Ρεύμα
Ζεύξ. (Α)

Συνφ.
εκκίνησης

KW

Εγκρίθηκε
ΡΖ (Α)

2

(5) (4)

Κινητήρες

4
5
6
7
8
9

Ηλεκτροσυγκ.

10

Λοιπά Μηχ/τα

(3) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

3

1
2
3
4
5
1
2
3
4

Οι πιο πάνω Ισχείς και μέγιστο Ρεύμα ζεύξης
Το μέγιστο Ρεύμα ζεύξης μετρήθηκε

............ Α εγκρίνονται Υπογραφή: ...................... Ημερ. ................

......................... Α

Υπογραφή: ...................... Ημερ. ................

(*) Εφόσον για τη μελέτη της παροχής σας είναι απαραίτητο να επισκεφθεί τεχνικός μας το προς ηλεκτροδότηση
ακίνητο θα σας ειδοποιήσουμε στο τηλέφωνο που δηλώσατε ώστε να προσδιορισθεί, από κοινού, ημέρα και ώρα
της επίσκεψης («ραντεβού»)

 Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας θα καταρτίσει και θα σας αποστείλει τη σχετική Προσφορά Σύνδεσης των
εγκαταστάσεών σας με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) εντός 15 εργάσιμων ημερών ή, εάν απαιτείται η
κατασκευή νέου υποσταθμού υποβιβασμού Μέσης προς Χαμηλή Τάση, εντός 20 εργάσιμων ημερών, από την
ημερομηνία της παρούσης αίτησης, σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΑΝ υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.2007
(ΦΕΚ Β’ 440/30.03.2007). Σημειώνουμε ότι το υπόψη χρονικό διάστημα αφορά χρόνους ευθύνης της εταιρείας μας
(ανεξαρτήτως εάν οι εργασίες εκτελεσθούν από συνεργεία προσωπικού της εταιρείας μας ή συνεργαζόμενων
εργολάβων), και δεν περιλαμβάνει τυχόν καθυστερήσεις υπαιτιότητάς σας ή τρίτων.

 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 ……………………………………………………. (υπογραφή)

