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Πως συνδέομαι στην 
Πλατφόρμα 1



1. Πως συνδέομαι στην Πλατφόρμα (1/2)

Βήμα 1: Συνδέομαι 
στην ιστοσελίδα 
https://pvstegi.gov.gr 
και επιλέγω “Είσοδος 
μέσω ΓΓΠΣ 
(TAXISNet)”

Βήμα 2: Συμπληρώνω τα 
στοιχεία του λογαριασμού 
TAXISNet και επιλέγω 
“Σύνδεση” 4

https://pvstegi.gov.gr


1. Πως συνδέομαι στην Πλατφόρμα (2/2)

Βήμα 3: Συμπληρώνω το email στο οποίο επιθυμώ να λαμβάνω 
ενημερώσεις και επιλέγω “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ”

Βήμα 4: Συνδέομαι στο email που δήλωσα και πατάω τον 
σύνδεσμο που έχει σταλεί από το ape@deddie.gr
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Πως υποβάλλω μια 
νέα αίτηση σύνδεσης2



2. Πως υποβάλλω μια νέα αίτηση σύνδεσης (1/5)

Βήμα 1: Μετά την 
επιτυχή σύνδεση 
στην Πλατφόρμα, 
επιλέγω “Συνέχεια”
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2. Πως υποβάλλω μια νέα αίτηση σύνδεσης (2/5)

Βήμα 2: Επιλέγω 
“Νέα Αίτηση 
Σύνδεσης”

Σημείωση: Νέα αίτηση 
μπορώ να κάνω μόνο σε 
περίπτωση που υπάρχει 
αριθμός παροχής στο 
ΑΦΜ μου. Για κάθε 
αριθμό παροχής μπορώ 
να κάνω μόνο μια 
αίτηση
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2. Πως υποβάλλω μια νέα αίτηση σύνδεσης (3/5)

Βήμα 3: 
Συμπληρώνω όλα 
τα πεδία που 
εμφανίζονται σε 
κάθε καρτέλα του 
Μενού Πλοήγησης 

Ορισμένα πεδία 
συμπληρώνονται 
αυτόματα από το 
σύστημα

Τα πεδία με την 
ένδειξη * είναι 
υποχρεωτικά

Μενού
Πλοήγησης 

Πλοηγούμαι είτε επιλέγοντας 
την καρτέλα που επιθυμώ 
από το μενού (εφόσον είναι 
διαθέσιμη), είτε πατώντας τα 
κουμπιά πλοήγησης 9



2. Πως υποβάλλω μια νέα αίτηση σύνδεσης (4/5)

Σημείωση: Σε περίπτωση 
που δε βρίσκω τον αριθμό 
παροχής με τον οποίο θα 
συνδέεται ο Φ/Β σταθμός, 
επικοινωνώ με τον 
πάροχο ενέργειας για την 
ενημέρωση των στοιχείων 
του αριθμού παροχής
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2. Πως υποβάλλω μια νέα αίτηση σύνδεσης (5/5)

Βήμα 4: Ελέγχω προσεκτικά τα 
στοιχεία που έχω συμπληρώσει

Βήμα 5: Επιλέγω 
“Υποβολή”

Βήμα 6: Επιλέγω “ΝΑΙ”
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Πως επισυνάπτω την 
υπογεγραμμένη 
σύμβαση3



3. Πως επισυνάπτω την υπογεγραμμένη σύμβαση (1/3)

Βήμα 1: Μετά την επιτυχή σύνδεση στην 
Πλατφόρμα, επιλέγω “Λίστα Αιτήσεων”
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3. Πως επισυνάπτω την υπογεγραμμένη σύμβαση (2/3)

Βήμα 2: Αναζητώ την 
εγκριθείσα αίτηση 
που επιθυμώ να 
υπογράψω και στη 
συνέχεια κάνω λήψη 
της σύμβασης 

Σημείωση: Οι συμβάσεις σύνδεσης για τις 
εγκριθείσες αιτήσεις αποστέλλονται και 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

Βήμα 3: Αφού υπογράψω ηλεκτρονικά τη 
σύμβαση σύνδεσης, επιλέγω να δω τις 
λεπτομέρειες της αίτησης  
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3. Πως επισυνάπτω την υπογεγραμμένη σύμβαση (3/3)

Βήμα 4: Μεταφορτώνω την ψηφιακά 
υπογεγραμμένη σύμβαση επιλέγοντας “Upload”
Σε περίπτωση λάθους, μπορώ να διαγράψω το 
έγγραφο επιλέγοντας τον κόκκινο κάδο

Βήμα 5: Δηλώνω υπεύθυνα πως αποδέχομαι 
τους όρους της σύμβασης, επιλέγοντας το 
Checkbox

Βήμα 6: Επιλέγω “Υποβολή Συμβολαίου”

Βήμα 7: Επιλέγω “ΝΑΙ”
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Πως ακυρώνω μια 
αίτηση σύνδεσης4



4. Πως ακυρώνω μια αίτηση σύνδεσης (1/2)

Βήμα 1: Στην οθόνη 
“Λίστα Αιτήσεων”, 
αναζητώ και επιλέγω την 
αίτηση που επιθυμώ να 
ακυρώσω 

Σημείωση: Δε μπορώ να ακυρώσω μια εγκριθείσα αίτηση. Για να ακυρωθεί 
μια αίτηση θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση “Έλεγχος Περιθωρίου”
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4. Πως ακυρώνω μια αίτηση σύνδεσης (2/2)

Βήμα 2: Επιλέγω 
“Ακύρωση Αίτησης”
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Πως τροποποιώ μια 
αίτηση/σύμβαση5



5. Πως τροποποιώ μια αίτηση

Οι τροποποιήσεις των αιτήσεων υποβάλλονται στην εφαρμογή 
ape.deddie.gr. Για να συνδεθώ στην εν λόγω εφαρμογή, 
επιλέγω “Είσοδος στην εφαρμογή ape.deddie.gr” και εισάγω τα 
στοιχεία του λογαριασμού TAXISNet

Για τροποποίηση 
αίτησης που αφορά  
Μη Διασυνδεδεμένο 
Νησί (ΜΔΝ), 
ακολουθώ τις οδηγίες 
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Πως πληρώνω το τέλος 
σύνδεσης 6



6. Πως πληρώνω το τέλος σύνδεσης 

22

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18393/686 (ΦΕΚ Β΄ 923/22.02.2023), για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης σύνδεσης 
για φωτοβολταϊκό σταθμό από Αυτοπαραγωγό με εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10,8 kW και μέγιστης ισχύος 
παραγωγής έως 10 kW  απαιτείται η πληρωμή τέλους σύνδεσης υπέρ ΔΕΔΔΗΕ ύψους τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (370 €) πλέον τον αναλογούντα 
ΦΠΑ 24 %. 

Ο αιτών φορέας, με βάση τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, οφείλει να καταβάλει το συνολικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και 
ογδόντα λεπτών (458,80 €) του ως άνω τέλους σύνδεσης σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς των αρμόδιων Διευθύνσεων 
Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ που τηρεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Στο αποδεικτικό πληρωμής που θα επισυνάπτεται, θα πρέπει να αναφέρεται η Επωνυμία και το ΑΦΜ του αιτούντος φορέα, ενώ στην Αιτιολογία 
Κατάθεσης θα αναγράφεται συνοπτικά η τεχνολογία και το τοπωνύμιο της θέσης εγκατάστασης του σταθμού (π.χ. ΦΒ Αλεποχώρι Αγροτ 525).

Διεύθυνση Περιφέρειας ΔΕΔΔΗΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Λογαριασμός IBAN
Μακεδονίας - Θράκης ΔΠΜ-Θ 04047386752 GR1601100400000004047386752
Κεντρικής Ελλάδας ΔΠΚΕ 04047383064 GR7001100400000004047383064
Πελοποννήσου - Ηπείρου ΔΠΠ-Η 04047385358 GR1801100400000004047385358
Αττικής ΔΠΑ 04047382504 GR5801100400000004047382504

Νήσων ΔΠΝ
Κρήτη 04047385002 GR2701100400000004047385002
Διασυνδεδεμένες Κυκλάδες και Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά 04047384112 GR9801100400000004047384112



Πως αποσυνδέομαι από 
την Πλατφόρμα7



7. Πως αποσυνδέομαι από την Πλατφόρμα

Επιλέγω “Αποσύνδεση”
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