
Στοιχεία για την ηλεκτροδότηση από την Δ.Ε.Η. 
 
Οικονομικές απαιτήσεις για ηλεκτροδότηση 
Στο τοπικό γραφείο της ΔΕΗ, όπου θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά, θα 
πληρώσετε για να πάρετε ρεύμα ορισμένα χρηματικά ποσά. 
Τα ποσά αυτά αφορούν: 

 Συμμετοχή στις δαπάνες ηλεκτροδότησης 
 

 Προκαταβολή έναντι κατανάλωσης 
 

 Τέλη δικαιώματος σύνδεσης 
 

 Αξία απαραίτητων χαρτοσήμων και Φ.Π.Α. 

Η συμμετοχή σας στις δαπάνες ηλεκτροδότησης υπολογίζεται με βάση: 

 την ισχύ που ζητάτε 
 την ευθεία απόσταση του ακινήτου σας από τον πιο κοντινό στύλο 

εναέριου δικτύου διανομής ή υπόγειο καλώδιο του δικτύου χαμηλής 
τάσης. Έτσι το ποσό της συμμετοχής που προκύπτει δεν επηρεάζεται 
από υποκειμενικούς παράγοντες, αλλά ούτε από τα έργα που θα 
κατασκευάσει η ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση (πλην ειδικών 
περιπτώσεων). 
 
Τρόπος καταβολής 

 Η συμμετοχή σας πληρώνεται "τοις μετρητοίς" ή με προσωπική επιταγή 
σας. 

 Με ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να πληρωθεί η συμμετοχή σε 
έντοκες δόσεις. Λεπτομέρειες για τον διακανονισμό ανακοινώνει η ΔΕΗ 
με επιστολή απαντώντας στην αίτησή σας. 

 Η "προκαταβολή έναντι κατανάλωσης" είναι το ποσό που προεισπράττει 
η ΔΕΗ και αντιπροσωπεύει την αξία κατανάλωσης του ηλεκτρικού 
ρεύματος μεταξύ δύο διαδοχικών καταμετρήσεων. Το ποσό αυτό θα 
σας επιστραφεί όταν λυθεί το συμβόλαιό σας με τη ΔΕΗ 
 
Η προκαταβολή αυτή υπολογίζεται με βάση: 

 
 Το εμβαδόν του ακινήτου, για απλές μονοφασικές παροχές. 

 
 Την ισχύ παροχής, για παροχές μεγαλύτερης ισχύος. 

 
Τα "τέλη δικαιώματος σύνδεσης" αντιπροσωπεύουν μικρό ποσό που 
εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου. 
Αν το συνεργείο της ΔΕΗ πάει στο ακίνητο που θέλετε να 
ηλεκτροδοτήσετε αλλά από παράλειψη δική σας ή του ηλεκτρολόγου 
σας, π.χ. δεν είναι έτοιμη η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση ή δεν 
παρέχει πλήρη ασφάλεια κ.λ.π., τότε το συνεργείο δεν μπορεί να σας 
δώσει ρεύμα και φεύγει χωρίς να κάνει τίποτα. 
 
 
 



Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πληρώσετε ένα ποσό για τις 
δαπάνες άσκοπης μετάβασης του συνεργείου της ΔΕΗ, αλλά και θα 
καθυστερήσει η σύνδεση του ακινήτου σας, αφού θα πρέπει να 
προγραμματισθεί εκ νέου η επίσκεψη του συνεργείου της ΔΕΗ. 

 
 
Τα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση 
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να ηλεκτροδοτηθεί ένα ακίνητο διαφέρουν 
αναλόγως του χώρου. Ακολουθούν αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά για κάθε 
κατηγορία ακινήτου. 
 
Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί μία πολυκατοικία 
Για την ηλεκτροδότηση πολυκατοικίας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
είναι: 
1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ). 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της 
Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για 
την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση 
φωτοαντίγραφου Πολεοδομικού Εγγράφου με απλή επικύρωση ως προς το 
γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από τη ΔΕΗ εφόσον 
προσκομισθεί το πρωτότυπο. 
3. Απαλλακτικό ή δεσμευτικό χώρου για Υποσταθμό από την αρμόδια 
Υπηρεσία της ΔΕΗ όταν η οικοδομή ξεπερνά τα 2.500m3 ή Υπεύθυνη Δήλωση 
μηχανικού για οικοδομές μικρότερες των 2.500m3 με εξάντληση του 
συντελεστή δόμησης, όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που υπάρχει 
δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί το συμβόλαιο παραχώρησης 
(αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση. 
4. Τοπογραφικό οικοπέδου, κάτοψη διάταξης μετρητών (υπογείου και 
ισογείου) για πάνω από 3 μετρητές, με σφραγίδα και υπογραφή του 
μηχανικού, όπου απαιτείται. 
5. Aδεια λειτουργίας ανελκυστήρα, όπου απαιτείται. 
 
Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί ένα διαμέρισμα 
Για την ηλεκτροδότηση διαμερίσματος, χρειάζεται: 
1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ). 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της 
Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του διαμερίσματος, 
εφόσον αυτή δεν έχει ήδη κατατεθεί στο φάκελο της πολυκατοικίας που 
κατατέθηκε στη ΔΕΗ κατά την αρχική ηλεκτροδότηση. Για την έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση φωτοαντίγραφου 
Πολεοδομικού Εγγράφου με απλή επικύρωση ως προς το γνήσιο από Δημόσια 
ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από τη ΔΕΗ εφόσον προσκομισθεί το πρωτότυπο. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά 
περίπτωση: 
    - Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις 
οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94. 
    - Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που 
έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94. 
4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη 
χρέωση Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους 
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). 



 
Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί μια μονοκατοικία 
Για την ηλεκτροδότηση μονοκατοικίας, χρειάζεται: 
1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ). 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της 
Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για 
την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση 
φωτοαντίγραφου Πολεοδομικού Εγγράφου με απλή επικύρωση ως προς το 
γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από τη ΔΕΗ εφόσον 
προσκομισθεί το πρωτότυπο. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά 
περίπτωση: 
     - Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις 
οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94, 
     - Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που 
έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94 
4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη 
χρέωση Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους 
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). 
 
Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί επαγγελματική στέγη, βιοτεχνία 
κ.α. 
Για την ηλεκτροδότηση επαγγελματικής στέγης, βιοτεχνίας, αποθήκης, κ.α., 
χρειάζεται: 
1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ). 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της 
Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για 
την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση 
φωτοαντίγραφου Πολεοδομικού Εγγράφου με απλή επικύρωση ως προς το 
γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από τη ΔΕΗ εφόσον 
προσκομισθεί το πρωτότυπο. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά 
περίπτωση: 
     - Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις 
οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94, 
     - Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που 
έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94 
4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη 
χρέωση Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους 
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). 
5. Αδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων (Αδεια 
Εγκατάστασης Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Μονάδων, Επαγγελματικών 
Εργαστηρίων και Αποθηκών, κ.λπ.), από την καθ' ύλη αρμόδια υπηρεσία 
Βιομηχανίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 84/84 και βάση του Ν.2965/01 άρθρο 6 
παραγ. 8, όπου απαιτείται. 
6. Απαλλακτικό ή δεσμευτικό χώρου για Υποσταθμό από την αρμόδια 
Υπηρεσία της ΔΕΗ όταν η οικοδομή ξεπερνά τα 2.500m3 ή Υπεύθυνη Δήλωση 
μηχανικού για οικοδομές μικρότερες των 2.500m3 με εξάντληση του 
συντελεστή δόμησης, όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που υπάρχει 
δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί το συμβόλαιο παραχώρησης 
(αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση. 



 
Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτήσω μια υπό ανέγερση οικοδομή 
Για οικοδομικές εργασίες δίνεται προσωρινώς εργοταξιακή παροχή, για την 
οποία χρειάζεται: 
1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ). 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της 
Πολεοδομικής Υπηρεσίας για εργοταξιακή χρήση. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη - Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) για εργοτάξιο, 
χωρίς θεώρηση από ΔΟΥ ή σχετική βεβαίωση 
4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη 
χρέωση Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους 
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). 
 
Τι είναι το συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος  
Το συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι η αναγκαία σύμβαση, που 
υπογράφει ο καταναλωτής με τη ΔΕΗ, προκειμένου να του χορηγηθεί 
ηλεκτρικό ρεύμα στο ακίνητό του (εγκατάσταση) και καθορίζει τις σχέσεις 
καταναλωτή και προμηθευτή (ΔΕΗ). 

Τι είναι η προκαταβολή έναντι κατανάλωσης 
Η προκαταβολή δεν έχει την έννοια της εγγύησης, αλλά της κάλυψης μέρους 
της αξίας του ρεύματος που πωλείται στον καταναλωτή και που για λόγους 
τεχνικούς, όπως η λήψη ενδείξεων, η έκδοση και επίδοση λογαριασμών, η 
προθεσμία εξόφλησης κ.λπ., εισπράττεται πολύ αργότερα. Παράλληλα, η ΔΕΗ, 
είναι υποχρεωμένη με το Νόμο 4483/65 (άρθρο 8) να εισπράττει τέλη 
σύνδεσης κατά την αρχική ηλεκτροδότηση. Στον ίδιο Νόμο προβλέπεται ότι το 
20% του τέλους αυτού παρακρατείται από τη ΔΕΗ για δικαίωμα σύνδεσης και 
το υπόλοιπο 80% κατατίθεται στη Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί έσοδο 
του Δημοσίου. 

Πηγή : buildnet.gr 

 


