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Ελέγχετε πάντοτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση, η οποία είναι αρχειοθετημένη ηλεκτρονικά 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

(εγγεγραμμένου στο ΕΤΕΚ) 
 

Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ 
Συνδεδεμένα στο Δίκτυο Διανομής 

 

Εγώ ο/η Μελετητής της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ 
στο τεμάχιο Αρ. ………………., Φ./Σχ.: ………..………., Πόλη/Χωριό…………………………… της 
Επαρχίας ……………………….,  με Αρ. Αίτησης ΔΣΔ (ΑΗΚ) ……………………………, από τον 
έλεγχο που διεξήγαγα,  πιστοποιώ τα πιο κάτω: 

1. Την ορθή ολοκλήρωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και την ορθή λειτουργία του Συστήματος 
Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, σύμφωνα με τις πρόνοιες, τις απαιτήσεις, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του σε ισχύ σχετικού Τεχνικού Οδηγού του ΔΣΔ (ΑΗΚ).  

2. Το Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ είναι ικανό να διοχετεύσει ηλεκτρική ενέργεια με 
ασφάλεια στο Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ). 

3. Συμμόρφωση με τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, τον σε ισχύ σχετικό Τεχνικό 
Οδηγό του ΔΣΔ(ΑΗΚ) και σχετικά Πρότυπα 

 Η εγκατάσταση του Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ συμμορφώνεται με τους 
όρους, τις πρόνοιες και τις απαιτήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής που βρίσκονται σε 
ισχύ, καθώς και των Προτύπων και των Τεχνικών και άλλων Όρων Σύνδεσης και Λειτουργίας του 
Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που αναφέρονται/περιγράφονται στον εκάστοτε 
σε ισχύ σχετικό Τεχνικό Οδηγό του ΔΣΔ (ΑΗΚ):  «Τεχνικές πρόνοιες,  απαιτήσεις και όροι για τη 
διασύνδεση και την παράλληλη λειτουργία Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με το 
Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ)». 

 
 
 

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

Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:……………………….….. Αρ. Μητρώου ΗΜΥ: ……………… 
 
 

Υπογραφή*:…………………………………..… Ημερομηνία:………………………… 

 

*  Βεβαιώνω ότι,  σύμφωνα με τον έλεγχο που διεξήγαγα,  όλα τα στοιχεία που παρατίθενται στην 

παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση είναι αληθή και πραγματικά.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
οποιαδήποτε ψευδής αναφορά ή ανακρίβεια ή παραποίηση στοιχείων,  είναι εις γνώσει μου ότι θα 
υποστώ τις συνέπειες του Νόμου. 

 
Οι όροι, οι πρόνοιες, οι απαιτήσεις, οι προϋποθέσεις και τα στοιχεία του εκάστοτε σε ισχύ σχετικού 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ του ΔΣΔ (ΑΗΚ) θα μπορούν να αναθεωρούνται, από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ), 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον, ανάλογα με τις ανάγκες  

του Συστήματος Διανομής ή/και σε περίπτωση διαφοροποίησης/αναθεώρησης  των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανομής ή/και των σχετικών Προτύπων/Οδηγιών/Αποφάσεων 


