Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Αίτηση στην ΑΗΚ & Σύνδεση Φ/Β
Net-Metering - Checklist
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / CHECKLIST
Έντυπο Ρ3217 ΑΗΚ

Συνηµµένο

Τεχνο-οικονοµική Μελέτη

Από EnergyIntel Services Ltd

Ηλεκτρολογικά Σχέδια της Εγκατάστασης

Από EnergyIntel Services Ltd

Αντίγραφο Πρόσφατων Λογαριασµών ΑΗΚ

Τελευταίοι 6 Λογαριασµοί (Αν δεν υπάρχουν, µπορούν να
διατεθούν από ΑΗΚ)

Αντίγραφο της Δήλωσης Συµµόρφωσης EC - CE

Από EnergyIntel Services Ltd

Αντίγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισµού

Από EnergyIntel Services Ltd

Ενυπόγραφη Δεσµευτική Δήλωση Εγκαταστάτη για Συµµόρφωση µε την Από EnergyIntel Services Ltd
Εγκύκλιο 3/2008
Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας *

Στο όνοµα του Αιτητή (αλλιώς να υποβληθεί Συγκατάθεση
Ιδιοκτήτη)

Συγκατάθεση Ιδιοκτητών για την Πραγµατοποίηση Εγκατάστασης Συνηµµένο – Παράρτηµα Ι ή ΙΙ ανάλογα
(Μόνο αν είναι περισσότεροι από ένας ιδιοκτήτες)
Βεβαίωση Μόνιµης Διαµονής

(Μόνο όσοι δεν έχουν Κυπρακή Υπηκ.

Τοπογραφικό Σχέδιο Οικοπέδου
Βεβαίωση Πολιτικού Μηχανικού (µέλος ΕΤΕΚ) ως προς την
ανθεκτικότητα/αντοχή της οροφής

Δύναται να την αναλάβει η EnergyIntel αφού
προσκοµιστούν τα απαραίτητα στοιχεία

Βεβαίωση Χρήσης Οικιστικής Μονάδας (Πιστοποιηµένο)

Συνηµµένο – Παράρτηµα ΙV

Κατ’ αρχήν έγκριση από το Ειδκό Ταµείο ΑΠΕ & ΕΞΕ

Μόνο όσοι είναι δικαιούχοι Χορηγίας

Στοιχεία Εργολήπτη

Από EnergyIntel Services Ltd

Άδεια Οικοδοµής
Σχέδια Κάτοψης Χώρου Εγκατάστασης ΦΒ & Inverter & Μετρητής
ΑΗΚ
Τέλος Υποβολής Αίτησης ΑΗΚ – 297,50 ευρώ

Πληρώνεται στην ΑΗΚ

Τέλος Προκαταβολής για Ετοιµασία Αίτησης – 150 ευρώ

Αφαιρείται από το ποσό της Προσφοράς όταν
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση

Σηµειώσεις: * Στο όνοµα του αιτητή, για το υποστατικό στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του συστήµατος ή νόµιµο αποδεικτικό
στοιχείο χρήσης του υποστατικού. Στην περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης του υποστατικού είναι διαφορετικός από τον αιτητή,
απαιτείται εξουσιοδότηση από τον/τους ιδιοκτήτη/τες της οικοδοµής στην οποία θα εγκατασταθεί το υπό αναφορά σύστηµα, µε
την οποία να παραχωρείται άδεια στον αιτητή να εγκαταστήσει το σύστηµα και να του επιτρέπεται ικανοποιητική πρόσβαση στον
συγκεκριµένο χώρο για σκοπούς συντήρησης, για τουλάχιστο 15 χρόνια (Παράρτηµα I ή ΙΙ). Σε περίπτωση που οι αιτητές
κατοικούν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες ή συνοικισµούς αυτοστέγασης, θα πρέπει να παρουσιάζεται σχετική εξουσιοδότηση από
την αρµόδια Επαρχιακή Διοίκηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η ετήσια παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φ/Β σύστηµα που θα εγκατασταθεί, δεν θα ξεπερνά το 110% της ετήσιας
κατανάλωσης ηλεκτρισµού της κατοικίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι τελευταίοι 6 λογαριασµοί θα πρέπει να
υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την ΑΗΚ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων, έχει καθοριστεί µε σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ και
είναι η ακόλουθη:
i. Για σύνδεση του Φ/Β συστήµατος µε το δίκτυο διανοµής όλοι οι ενδιαφερόµενοι, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στα κατά
τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά τα οποία
καταγράφονται στη προηγούµενη σελίδα.
ii. Κατά την υποβολή της αίτησης οι αιτητές θα καταβάλλουν το απαιτούµενο τέλος των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) πλέον
ΦΠΑ το οποίο αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης από τον ΔΣΔ, το κόστος του µετρητή και το κόστος ελέγχου και
σύνδεσης της εγκατάστασης µε το σύστηµα διανοµής.
iii. Ο ΔΣΔ (ΑΗΚ), εντός διαστήµατος επτά (7) εργάσιµων ηµερών, θα εκδίδει την απόφασή του για «έγκριση της αίτησης» ή
«αιτιολογηµένη απόρριψη της αίτησης» στη βάση των τεχνικών περιορισµών του δικτύου, τηρώντας σειρά προτεραιότητας
εξέτασης των αιτήσεων σύµφωνα µε την ηµεροµηνία παραλαβής της πλήρους συµπληρωµένης αίτησης.
iv. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί, θα επιστρέφεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (€200) πλέον ΦΠΑ, εντός είκοσι
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία απόρριψης. Το ποσό των πενήντα ευρώ (€50) που θα κατακρατείται, αντικατοπτρίζει το
κόστος διαχείρισης	
  της αίτησης από τον ΔΣΔ. 	
  
v. Με την παραλαβή της έγκρισης από τα γραφεία του ΔΣΔ, θα υπογράφεται επιτόπου το έντυπο Σύµβασης Συµψηφισµού
Μετρήσεων Παραγωγής/Κατανάλωσης µεταξύ της ΑΗΚ υπό την ιδιότητα της ως Προµηθευτή και του Καταναλωτή/Παραγωγού.
Σηµειώνεται ότι η πιο πάνω διαδικασία εποπτεύεται από την ΡΑΕΚ και δύναται να τροποποιηθεί µετά από σχετικές της
Αποφάσεις.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων, έχει καθοριστεί µε σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ και
είναι η ακόλουθη:
i. Για όλες τις υποκατηγορίες, οι αιτητές θα πρέπει εντός διαστήµατος τριών µηνών (60 εργάσιµων ηµερών) από την ηµεροµηνία
εξασφάλισης της έγκρισης από τον ΔΣΔ, να έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη σύνδεση του Φ/Β
συστήµατος στο δίκτυο διανοµής.
ii. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η σύνδεση του συστήµατος στο δίκτυο δεν έχει ολοκληρωθεί εντός των τριών
µηνών, τότε η έγκριση που έχει εξασφαλιστεί παύει να ισχύει και θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση, νοουµένου ότι υπάρχει
σχετικό Σχέδιο σε ισχύ και υπάρχει διαθέσιµη δυναµικότητα.
iii. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Φ/Β συστήµατος, θα πρέπει να υποβληθεί στον ΔΣΔ (ΑΗΚ) αίτηση για έλεγχο και
σύνδεση του συστήµατος στο Δίκτυο Διανοµής, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα έγγραφα που ζητούνται από τον ΔΣΔ.
iv. Ο έλεγχος και η σύνδεση του Φ/Β συστήµατος στο Δίκτυο Διανοµής από τον ΔΣΔ θα πραγµατοποιείται µέσα σε διάστηµα όχι
µεγαλύτερο των 25 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για σύνδεση. Σε περίπτωση που ο έλεγχος και
η σύνδεση οποιουδήποτε συστήµατος µε το Δίκτυο Διανοµής καθυστερήσει και η καθυστέρηση αυτή αποδεδειγµένα δεν οφείλεται
στον δικαιούχο, τότε θα δύναται να δοθεί ανάλογη παράταση από τον ΔΣΔ.
Σηµειώνεται ότι η πιο πάνω διαδικασία εποπτεύεται από την ΡΑΕΚ και δύναται να τροποποιηθεί µετά από σχετικές της
αποφάσεις.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 35 του Νόµου που προνοεί για την προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ
Ν112(i)/2013, κατά την κατανοµή του φορτίου, ο Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς ΔΣΜΚ δύναται, να µειώνει την ηλεκτρική
ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που διοχετεύεται στο σύστηµα, αν κρίνει ότι το απαιτούν οι συνθήκες ασφαλούς
λειτουργίας του συστήµατος και στην περίπτωση όπου ο ΔΣΜΚ λάβει σηµαντικά µέτρα για τον περιορισµό της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές, προκειµένου να εξασφαλιστούν η ασφάλεια και η αξιοπιστία του εθνικού
συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας και ο ενεργειακός εφοδιασµός, τότε ο ΔΣΜΚ υποβάλλει, στη ΡΑΕΚ, έκθεση για τα µέτρα αυτά,
αναφέροντας τα διορθωτικά µέτρα που προτίθεται να λάβει για την αποφυγή µη σκόπιµων περικοπών και η ΡΑΕΚ, µεριµνά ώστε
να λαµβάνονται τα δέοντα επιχειρησιακά µέτρα σχετικά µε το σύστηµα µεταφοράς και την αγορά προκειµένου να
ελαχιστοποιούνται τέτοιες περικοπές.
Προς τον σκοπό αυτό, ο αιτητής, εάν του ζητηθεί, θα πρέπει να µεριµνήσει και να εγκαταστήσει απαραίτητο εξοπλισµό σύµφωνα
µε τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα δοθούν από το ΔΣΔ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο ΔΣΜΚ ή/και στο ΔΣΔ.

