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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΕΕΒΤ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ 
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ» (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ) 

 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με το Σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (το 
Υπουργείο) που εγκρίθηκε με αριθμό Απόφασης 83.235 από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη 
Συνεδρία του στις 29/8/2017, το τροποποιημένο Σχέδιο του Υπουργείου που εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη Συνεδρία του στις 14/3/2018, καθώς και τις Ανακοινώσεις του 
Υπουργείου με ημερομηνίες 3 Οκτωβρίου 2017, 21 Μαρτίου 2018 και 4 Απριλίου 2018, σχετικά 
με το υπό αναφορά Σχέδιο με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας  με τελική κατάληξη την ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά 
Ηλεκτρισμού» (το Σχέδιο), γίνονται δεκτές αιτήσεις, στα πλαίσια του Σχεδίου αυτού, από τα 
Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων των κατά τόπους Περιφερειακών Γραφείων της ΑΗΚ υπό την 
ιδιότητα της ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, από τις 16/10/2017 μέχρι τις 30/04/2018 ή 
μέχρι διάθεσης της δυναμικότητας που περιγράφεται στο πιο κάτω πίνακα για την κάθε 
Τεχνολογία ΑΠΕ, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Όσον αφορά τα Συστήματα αξιοποίησης 
κυματικής ενέργειας η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί σε 
μεταγενέστερο στάδιο. 
 
Το Υπουργείο έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να επεκτείνει το Σχέδιο, αναλόγως του αριθμού 
αιτήσεων που θα υποβληθούν συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων που θα υποβληθούν 
για την γεωγραφική περιοχή του έργου Green+. Περισσότερες πληροφορίες για την πιο πάνω 
περιοχή θα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ.  

Η διαθέσιμη συνολική ισχύς που δύναται να εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου είναι 212,5 
MW. Η διαθέσιμη συνολική ισχύς και η μέγιστη δυναμικότητα ανά τεχνολογία φαίνονται στο πιο 
κάτω πίνακα.  

Φωτοβολταϊκά 
Συστήματα 
(MW) 

Αιολικά 
Συστήματα 
(MW) 

Συστήματα 
αξιοποίησης 
Βιομάζας 
(MW) 

Ηλιοθερμικά 
Συστήματα με 
αποθήκευση 
Ενέργειας 
(MW) 

Συστήματα 
αξιοποίησης 
κυματικής 
ενέργειας 
(MW) 

120 17,5 5 50 20 

Mέγιστη δυναμικότητα ανά σύστημα* 

8 17,5 5 50 20 
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*Η μέγιστη δυναμικότητα για κάθε αίτηση θα μπορεί να αυξηθεί σύμφωνα με τους εν ισχύ 
κανονισμούς από τον ΔΣΜΚ (δια μέσου των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής), μετά από 
εμπεριστατωμένη μελέτη για κάθε υποψήφια αίτηση.  

Για έργα με ισχύ έως και 8 MW οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων 
των Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), ενώ οι αιτήσεις που 
αφορούν έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 8MW, θα υποβάλλονται στον Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).  

Η κάθε αίτηση για όρους σύνδεσης για το κάθε έργο θα εξετάζεται ξεχωριστά από τον αρμόδιο 
Διαχειριστή. Οι απαιτήσεις του αρμόδιου Διαχειριστή δύναται να διαφοροποιούνται σύμφωνα με 
την ισχύ του έργου, την κατάσταση του δικτύου στην περιοχή που κατασκευάζεται το έργο και 
σύμφωνα με τη λειτουργία του συστήματος στο σύνολό του. 

Τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων για την κάθε μία από τις πιο πάνω τεχνολογίες 
περιγράφονται στην παράγραφο 8 του Σχεδίου και στην παράγραφο 9 της παρούσας 
Διαδικασίας.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ανάλογα έντυπα αιτήσεων και το πρότυπο 
εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης έργου από τις ιστοσελίδες www.mcit.gov.cy, 
www.eac.com.cy και www.dsm.org.cy ή σε έντυπη μορφή από τα περιφερειακά γραφεία της 
ΑΗΚ, από τα γραφεία του ΔΣΜΚ και τα γραφεία της Υπηρεσίας Ενέργειας.  

Το Υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη τη καθυστέρηση που προέκυψε μέχρι την έγκριση του 
Σχεδίου καθώς και τα σχόλια του ΔΣΔ (ΑΗΚ) στη συνάντηση που έγινε στις 11.9.2017 καθόρισε 
ως νέα ημερομηνία προτεραιότητας για την περιοχή GREEN+ τις 31 Ιανουαρίου 2018.  

Θα δίνεται προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεων, μέχρι 70MW για έργα τα οποία θα 
εγκατασταθούν στην Γεωγραφική περιοχή του έργου GREEN+, το οποίον εμπίπτει στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NER300. Η πιο πάνω πρόνοια θα ισχύει για όσες αιτήσεις θα 
υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018.  

Τα πιο πάνω συνολικά όρια, δύναται να διαφοροποιηθούν κατόπιν απόφασης και σχετικής 
ανακοίνωσης από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Επισημαίνεται ότι, οι αρμόδιοι Διαχειριστές θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν αιτήσεις για 
ένταξη στο Σχέδιο και μετά την συμπλήρωση της διαθέσιμης ισχύος ανά τεχνολογία και στο 
σύνολο της ισχύος που προβλέπει το Σχέδιο. Για την εξέταση δε των υποβληθέντων αιτήσεων 
θα ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους 7 και 8 του Σχεδίου και στις 
Παραγράφους 6.0, 7.0 και 8.0 της παρούσας Διαδικασίας. 
 
Με την συμπλήρωση της συνολικής ισχύος που προβλέπει ο πιο πάνω πίνακας από έργα που 
θα έχουν λάβει κατ' αρχήν έγκριση, οι αρμόδιοι Διαχειριστές θα ενημερώνουν άμεσα το 
Υπουργείο και τη ΡΑΕΚ. Όπως αναφέρεται πιο πάνω ο Υπουργός δύναται να τροποποιήσει και 
να ανακατανέμει τα προβλεπόμενα όρια ανά τεχνολογία και να διαφοροποιήσει τα συνολικά 
όρια του Σχεδίου. 
 
2.0 ΣΚΟΠΟΣ 
 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων που παράγουν ηλεκτρική 
ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για εμπορικούς σκοπούς με τελική κατάληξη 
την ένταξη των έργων αυτών στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, με σκοπό να επιτευχθούν 

http://www.mcit.gov.cy/
http://www.eac.com.cy/
http://www.dsm.org.cy/
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οι υποχρεωτικοί εθνικοί στόχοι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που προνοούνται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΚ. 
 
3.0 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

I.  Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2003 έως 2017 (Ν.122(Ι)/2003 μέχρι 
2017), ως επίσης και οποιοιδήποτε άλλοι σχετικοί τροποποιητικοί Νόμοι και Κανονισμοί 
που εκδίδονται σύμφωνα με τους προαναφερόμενους Νόμους.  

II.  Ο Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος 
του 2013 έως 2015 (Ν.112(Ι)/2013, μέχρι 2015), ως επίσης και οποιοιδήποτε άλλοι σχετικοί 
τροποποιητικοί Νόμοι και Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τον προαναφερόμενο 
Νόμο.  

III.  Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος του 2003 έως 2015 
(Ν.148(Ι)/2003).  

IV.  Οι εκάστοτε εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και/ή 
Κανονισμός Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπου εφαρμόζεται.  

V.  Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 78.656, ημερομηνίας 15/04/2015.  

VI.  Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 83.235 ημερομηνίας 29/8/2017 με την 
οποίαν το Υπουργικό Συμβούλιο έγκρινε το Σχέδιο με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή 
Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  με τελική κατάληξη την ένταξη των 
Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» (το Σχέδιο).  

VII.  Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 14/3/2018 σχετικά με την έγκριση της 
τροποποίησης του Σχεδίου 

 
VII. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ και τις εκάστοτε τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από 

το Υπουργικό Συμβούλιο καθώς και τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 28/2009/ΕΕ που 
αναφέρονται στους στόχους της.  

 

4.0 ΜΟΡΦΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

Στο Σχέδιο δεν παραχωρείται οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση. 

 

5.0 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχος είναι κάθε επιχείρηση η οποία έχει εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες 
/πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα 1 και θα 
υποβάλει αίτηση στα πλαίσια του Σχεδίου.  
 
Με τον όρο επιχείρηση νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ή 
σύνολο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που αναπτύσσει οικονομική 
δραστηριότητα (όπως ορίζεται σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού). Δηλαδή η έννοια 
της επιχείρησης δεν περιορίζεται σε μία εταιρεία ή ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα άλλα δυνατό να περιλαμβάνει ένα όμιλο εταιρειών ή διάφορες 
οικονομικές μονάδες/φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν από κοινού ως μία ενιαία οικονομική 
οντότητα. 
 
6.0 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Για να μπορεί να υποβληθεί αίτηση μέσα στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου θα πρέπει το Έργο 
να έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες Άδειες, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και άλλα 
έγγραφα που καταγράφονται στο συνημμένο Πίνακα 1. Σημειώνεται ότι έγγραφα τα οποία 
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σύμφωνα με την Παράγραφο 8.β.ii) του Σχεδίου και την παράγραφο 7.2.2 της παρούσας 
Διαδικασίας, δίνουν προτεραιότητα στην εξέταση του Έργου, θα πρέπει να υποβληθούν στον 
αρμόδιο Διαχειριστή, ΔΣΔ (ΑΗΚ), μόλις αυτά είναι διαθέσιμα. 
 
Ο Αιτητής/Παραγωγός θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων των 
κατά τόπους Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), για την 
έκδοση Προκαταρκτικών Όρων, από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ το Σχέδιο. 
 
Με την υποβολή της αίτησης του, ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει, στο ΔΣΔ (ΑΗΚ), το ποσό 
των Εκατόν Πενήντα Ευρώ (€150) πλέον ΦΠΑ για τη διαχείριση της αίτησης του, για την 
εκπόνηση της Προκαταρκτικής Μελέτης και την Έκδοση Προκαταρκτικών Όρων. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και να συνοδεύονται από όλες τις 
απαραίτητες άδειες, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που καταγράφονται στο 
συνημμένο Πίνακα 1 σε διαφορετική περίπτωση δεν θα παραλαμβάνονται. Οι δικαιούχοι θα 
πρέπει μαζί με την αίτησή τους για ένταξη στο Σχέδιο να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση στον 
αρμόδιο Διαχειριστή για σύνδεση στο δίκτυο σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ Κανόνες 
Μεταφοράς και Διανομής και τις σχετικές Ρυθμιστικές Αποφάσεις.  
 
Επιπλέον οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι για τα προτεινόμενα έργα 
τους δεν έχει υποβληθεί αίτηση κάτω από οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση 
της χρήσης των ΑΠΕ. Σε τέτοια περίπτωση, οι αιτητές δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
στο παρόν Σχέδιο, εκτός εάν αποσύρουν τις αιτήσεις τους από το Σχέδιο καθεστώς Στήριξης 
στο οποίο είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. 
 
Ο ΔΣΔ (ΑΗΚ) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία, δικαιολογητικά ή 
διευκρινήσεις εφ' όσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. 
 
Οι αρμόδιοι Διαχειριστές θα ενημερώνουν τη ΡΑΕΚ και το Υπουργείο για όλες τις πλήρως 
συμπληρωμένες αιτήσεις που παραλαμβάνονται καθώς και για την ολοκλήρωση της εξέτασης 
των αιτήσεων σε δεκαπενθήμερη βάση. 
 
Νοείται ότι όλα τα έργα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις πρόνοιες και απαιτήσεις των 
εκάστοτε εν ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής καθώς και των Κανόνων Αγοράς 
Ηλεκτρισμού και των Κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπου 
εφαρμόζεται. 
 
7.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Η διαδικασία που ακολουθείται με βάση το Σχέδιο είναι η ακόλουθη:  
 
7.1    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
  
1.  Το Υπουργείο έχει προβεί στις 3 Οκτωβρίου 2017, 21 Μαρτίου 2018 και 4 Απριλίου 2018 

σε ανακοινώσεις πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο.  
 

Στις ανακοινώσεις καθορίζονται:  
 

i)  Η χρονική περίοδος ισχύος της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στον αρμόδιο 
Διαχειριστή,  

ii)    Η συνολική ισχύς που δύναται να εγκατασταθεί ανά τεχνολογία ΑΠΕ,  

iii)   Το πρότυπο της Εγγυητικής Πιστής Εκτέλεσης του Έργου.  

iv)  Τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων από τη στιγμή που τα έργα λάβουν την 
επιστολή κατ’ αρχήν επιλογής.  
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2.  Το Υπουργείο πέραν των προνοιών που αναφέρονται πιο πάνω, δύναται να περιλάβει 

επιπλέον πρόνοιες εφ’ όσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι πρόνοιες αυτές θα καθορίζονται 
σε συνεννόηση με τη ΡΑΕΚ και τους ΔΣΔ (ΑΗΚ) και ΔΣΜΚ.  

 
 
7.2    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  
 
1. Οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους, πλήρως συμπληρωμένη εντός της 

περιόδου ισχύος της πρόσκλησης προς τον ΔΣΔ (ΑΗΚ). Η αίτηση θα πρέπει να 
συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, Άδειες, Πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και 
άλλα στοιχεία που καταγράφονται στο συνημμένο Πίνακα 1.  
 
Με την υποβολή της αίτησης του, ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει, στο ΔΣΔ (ΑΗΚ), το 
ποσό των Εκατόν Πενήντα Ευρώ (€150) πλέον ΦΠΑ για τη διαχείριση της αίτησης του, για 
την εκπόνηση της Προκαταρκτικής Μελέτης και την Έκδοση Προκαταρκτικών Όρων. 

Μαζί με την αίτηση για την ένταξη στο Σχέδιο θα πρέπει να υποβάλλεται ταυτόχρονα η 
αίτηση για σύνδεση στο δίκτυο. Η αίτηση για σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, 
υποβάλλεται σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και 
Ρυθμιστικές Αποφάσεις.  

 
2. Ο ΔΣΔ (ΑΗΚ) θα εξετάσει, σύμφωνα με το Σχέδιο, τις δεόντως συμπληρωμένες αιτήσεις 

και θα τηρεί τα πιο κάτω κριτήρια προτεραιότητας: 
 
(1) Έργα τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει Άδεια οικοδομής 
(2) Έργα τα οποία έχουν εξασφαλίσει Πολεοδομική άδεια 
(3) Έργα για τα οποία δεν απαιτείται η διαδικασία Πολεοδομικής άδειας και έχουν 

υποβάλει αίτηση για Άδεια Οικοδομής. 
(4) Έργα τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας 
(5)  Έργα τα οποία έχουν ήδη αποταθεί για να λάβουν προκαταρτικές απόψεις από το 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
  

3. Ο ΔΣΔ (ΑΗΚ) θα ενημερώσει τον αιτητή με συστημένη επιστολή για την έκδοση 
προκαταρτικών όρων σύνδεσης ή την απόρριψη της αίτησης σύνδεσης, την οποία 
ταυτόχρονα θα κοινοποιήσει στη ΡΑΕΚ και το Υπουργείο. Η έκδοση των προκαταρτικών 
όρων σύνδεσης από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) σημαίνει αυτόματα την κατ’ αρχήν επιλογή του έργου 
για ένταξη στο Σχέδιο.  
 

4. Από την ημερομηνία έκδοσης των προκαταρτικών όρων, ο απητής θα έχει στη διάθεση 
του τριάντα (30) ημέρες προθεσμία για: 

 
(1) να αποδεχθεί τους πιο πάνω προκαταρτικούς όρους σύνδεσης και την κατ' αρχήν 

επιλογή, 
(2) να υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή για έκδοση των τελικών όρων 

σύνδεσης 
 
σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση του θα απορριφθεί, χωρίς άλλη προειδοποίηση. 
 
Σημειώνεται ότι, η αποδοχή των Προκαταρκτικών Όρων θεωρείται ως υποβολή αίτησης, 
από τον Παραγωγό, για την εξασφάλιση της Προσφοράς (τελικών Όρων) Σύνδεσης και 
Λειτουργίας του Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ με το Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ). 
Αποδοχή της καταρχήν επιλογής για ένταξη στο Σχέδιο γίνεται με την αποδοχή των 
Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης από τον Παραγωγό (αιτητή). 
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5. Ο αιτητής θα έχει στη διάθεση του τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής των 
προκαταρτικών όρων και της υποβολής αίτησης για έκδοση τελικών όρων να υποβάλει 
στον αρμόδιο Διαχειριστή, εγγυητική πιστής εκτέλεσης με βάση το πρότυπο που έχει 
εκδώσει το Υπουργείο, το οποίον επισυνάπτεται ως Παράρτημα II. Σε αντίθετη περίπτωση 
η αίτηση του θα απορριφθεί, χωρίς άλλη προειδοποίηση. 
 

6. Ο αιτητής (Παραγωγός) θα πρέπει να προσκομίσει τα πιο κάτω έγγραφα στον 
Διαχειριστή Συστήματος Διανομής πριν από την έκδοση της τελικής Προσφοράς (τελικών 
Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του Συστήματος Παραγωγής του με το Δίκτυο Διανομής. 
Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση του Παραγωγού και η Προσφορά Σύνδεσης θα 
παραμείνει σε εκκρεμότητα μέχρι την προσκόμιση των εγγράφων: 

 
(i) Πολεοδομική Άδεια για το προτεινόμενο έργο, όπου απαιτείται με τη νομοθεσία 
(ii) Άδεια Οικοδομής για το Έργο 
(iii) Άδεια Οικοδομής του υποσταθμού Διανομής (όπου εφαρμόζεται) στον οποίον θα 

διασυνδεθεί το Σύστημα Παραγωγής ΑΠΕ του Παραγωγού με το Δίκτυο Διανομής.  
 
Επιπρόσθετα των πιο πάνω, ο χώρος και το κτίριο του υποσταθμού Διανομής 
(Υποσταθμός Διανομής Εισόδου του Παραγωγού καθώς και τα δικαιώματα διάβασης, 
τοποθέτησης και συντήρησης υπογείων καλωδίων θα πρέπει να εκμισθωθούν στην ΑΗΚ, 
έναντι μισθώματος δέκα ευρώ (€10) το χρόνο, καθόλη τη διάρκεια που το σύστημα 
Παραγωγής ΑΠΕ θα βρίσκεται σε λειτουργία και συνδεδεμένο με το Δίκτυο Διανομής του 
ΔΣΔ (ΑΗΚ). Η Συμφωνία εκμίσθωσης του υποσταθμού Διανομής μεταξύ της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου και του Παραγωγού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την 
έκδοση της τελικής Προσφοράς (τελικών) Όρων Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ) 
προς τον Παραγωγό. Το κτίριο του Υποσταθμού Διανομής Εισόδου του Παραγωγού 
(ΥΔΕΠ) θα κατασκευαστεί από τον Παραγωγό, με επίβλεψη από Αδειούχο Πολιτικό 
Μηχανικό, μέλους του ΕΤΕΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες, τις υποδείξεις, τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές του ΔΣΔ (ΑΗΚ).  

 
7. Μετά την προσκόμιση, από τον Παραγωγό, όλων των πιο πάνω εγγράφων, ο 

Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) θα ενημερώσει τον αιτητή (το συντομότερο 
δυνατό) με συστημένη επιστολή για την έκδοση των τελικών όρων σύνδεσης, την οποία 
ταυτόχρονα θα κοινοποιήσει στη ΡΑΕΚ και το Υπουργείο. 
 

8. Ο αιτητής θα έχει στην διάθεση του τριάντα (30) μέρες να αποδεχθεί τους τελικούς όρους 
σύνδεσης και να καταβάλει της μετρητοίς την απαιτούμενη Κεφαλαιουχική Συνεισφορά της 
δαπάνης για τη σύνδεση και την παράλληλη λειτουργία του Συστήματος Παραγωγής του 
με το Δίκτυο Διανομής. Σε αντίθετη περίπτωση η ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον 
Παραγωγό θα παύσει να ισχύει και η αίτηση του Παραγωγού θα απορριφθεί, χωρίς άλλη 
προειδοποίηση. 

 
9. Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και της επιθεώρησης και ελέγχου 

του Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) σύμφωνα με τους Κανόνες 
Μεταφοράς και Διανομής, πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕΚ αίτηση για χορήγηση Άδειας ή 
Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας του προτεινόμενου έργου.  

 
10. Ο αιτητής και ο Προμηθευτής (AHK) θα έχουν στην διάθεση τους τριάντα (30) μέρες για 

υπογραφή της Σύμβασης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, από την ημερομηνία 
εξασφάλισης από τη ΡΑΕΚ, της Άδειας ή Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ του προτεινόμενου έργου.  
 

11. Ο ΔΣΔ (ΑΗΚ) θα ενημερώσει τη ΡΑΕΚ και το Υπουργείο για την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της σύνδεσης του έργου με το δίκτυο και οτιδήποτε άλλο θεωρεί αναγκαίο.  
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Σημειώνεται ότι, υλοποίηση του έργου σημαίνει ότι, όλες οι εργασίες κατασκευής του έργου 
συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων υποδομών και της σύνδεσης στο δίκτυο, έχουν 
ολοκληρωθεί. 
 

8.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Όσοι από τους αιτητές επιλεγούν καταρχήν στα πλαίσια του υπόψη Σχεδίου, θα ενημερώνονται 
γραπτώς με την έκδοση Προκαταρκτικών Όρων από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ). 
 
Όλοι οι αιτητές που θα επιλεγούν καταρχήν (η ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ περιλαμβάνεται 
στους Προκαταρκτικούς Όρους του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό) θα πρέπει το 
αργότερο σε 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης των Προκαταρκτικών Όρων και της 
καταρχήν επιλογής τους για ένταξη στο Σχέδιο, να αποδεκτούν την Προκαταρκτική Προσφορά 
(Προκαταρκτικούς Όρους) Σύνδεσης και Λειτουργίας του Συστήματος Παραγωγής τους με το 
Δίκτυο Διανομής, ώστε να προχωρήσει η Διαδικασία για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τους 
τελικούς όρους σύνδεσης του έργου με το Δίκτυο. 
 
Όλες οι σελίδες της Προκαταρκτικής Προσφοράς (Προκαταρκτικών Όρων) Σύνδεσης και 
Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ) του Σχεδίου ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Π.Ο.Α.Α.Η», θα πρέπει να 
μονογράφουν από τον Παραγωγό/Αιτητή και να υπογραφτεί η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ του 
εγγράφου. Αναπόσπαστα μέρη τόσο της Προκαταρκτικής Προσφοράς όσο και της 
τελικής Προσφοράς (τελικών όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον 
Παραγωγό/Αιτητή αποτελούν τα πιο κάτω έγγραφα: 
 
(i) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ: Τεχνικές πρόνοιες, απαιτήσεις και όροι για τη διασύνδεση και την 

παράλληλη λειτουργία Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ με το Δίκτυο Διανομής του 
Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Σ.Α.Α.Η», ο οποίος 
αποτελεί Παράρτημα 1 τόσο της Προκαταρκτικής Προσφοράς (Προκαταρκτικών Όρων) 
όσο και της τελικής Προσφοράς του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό/Αιτητή. 
 

(ii) ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ: Διασύνδεση και παράλληλη Λειτουργία 
Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ, με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 150kWp μέχρι και 
8MWp, στο Δίκτυο Διανομής του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), Σχέδιο ΔΣΔ 
(ΑΗΚ) «Σ.Α.Α.Η», οι οποίοι αποτελούν Παράρτημα «Α» τόσο της Προκαταρκτικής 
Προσφοράς (προκαταρκτικών Όρων) όσο και της τελικής Προσφοράς (τελικών Όρων) 
του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό/Αιτητή. 

 
(iii) Γενικοί Όροι Σύνδεσης και Λειτουργίας του Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ με το 

Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ), οι οποίοι αποτελούν Παράρτημα «Χ» τόσο της 
Προκαταρκτικής Προσφοράς (Προκαταρκτικών Όρων) όσο και της τελικής Προσφοράς 
(τελικών Όρων) του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό/Αιτητή. 

 
(iv) Η παρούσα Διαδικασία υπό τον τίτλο: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΕΕΒΤ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ 
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ)» 
 

Τα πιο πάνω τρία Παραρτήματα 1, «Α» και «Χ» καθώς και η Διαδικασία είναι αναρτημένα στην 
επίσημη ιστοσελίδα της ΑΗΚ κάτω από το Μενού Πληόγησης «ΑΗΚ, Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας» και «Εξυπηρέτηση Συνεργατών». 
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Η αποδοχή της Προκαταρκτικής Προσφοράς θεωρείται ως υποβολή αίτησης, από τον 
Παραγωγό, για την εξασφάλιση της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (τελικών Όρων) Σύνδεσης και 
Λειτουργίας του Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ με το Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ). 

Η υπογεγραμμένη Προκαταρκτική Προσφορά θα υποβάλλεται στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων 
(ΚΔΑΙ) των Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ).   
 
Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του Παραγωγού, για την ετοιμασία της τελικής 
Τεχνοοικονομικής Μελέτης και την έκδοση των Τελικών Όρων (Προσφοράς) Σύνδεσης και 
Λειτουργίας, θα πρέπει να καταβληθεί στο ΔΣΔ (ΑΗΚ), από τον Αιτητή/Παραγωγό, το 5%, 
πλέον ΦΠΑ, του Προκαταρκτικού κόστους που αναγράφεται στους Προκαταρκτικούς Όρους 
που έχουν εκδοθεί από το ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό.  Το ποσό αυτό θα υπολογίζεται 
ως προκαταβολή έναντι του ποσού των τελικών όρων και θα αφαιρεθεί από το τελικό πληρωτέο 
ποσό. 

Μαζί με την αποδοχή της Προκαταρκτικής Προσφοράς (αίτηση για την έκδοση τελικών 
όρων), θα υποβάλλονται και όλα τα απαιτούμενα Στοιχεία, Πιστοποιητικά και  
Δικαιολογητικά  που αναφέρονται στο συνημμένο έντυπο του Παραρτήματος Ι  (Έντυπο 
Απαιτούμενων Στοιχείων, Πιστοποιητικών, Δικαιολογητικών και άλλων Εγγράφων που πρέπει 
να προσκομιστούν από τον Παραγωγό με την αποδοχή της Προκαταρκτικής Προσφοράς για 
την έκδοση τελικών Όρων από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ)).  Η αίτηση θα 
παραλαμβάνεται μόνο εάν είναι πλήρως συμπληρωμένη και συνοδεύεται από όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. 
 
Μετά την αποδοχή της Προκαταρκτικής Προσφοράς (Προκαταρκτικών Όρων) εντός της πιο 
πάνω περιόδου των τριάντα (30) ημερών, ο αιτητής (Παραγωγός) θα πρέπει να υποβάλει στον 
ΔΣΔ (ΑΗΚ) Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης Έργου με βάσει το πρότυπο που έχει εκδώσει το 
Υπουργείο, το οποίον επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ. Η Εγγυητική θα πρέπει να υποβληθεί 
στον ΔΣΔ (ΑΗΚ) εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των 
Προκαταρκτικών Όρων. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση του Παραγωγού θα απορρίπτεται από 
τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) χωρίς άλλη προειδοποίηση. 
 
Μετά την έκδοση της Προσφοράς (Τελικών Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας από τον ΔΣΔ 
(ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό, ο Παραγωγός θα έχει στη διάθεση του τριάντα (30) μέρες για την 
αποδοχή των Τελικών Όρων Σύνδεσης και Λειτουργίας και καταβολής του απαιτούμενου ποσού 
(Κεφαλαιουχικής Συνεισφοράς) της Προσφοράς του ΔΣΔ (ΑΗΚ). Ο Παραγωγός, εντός του 
χρονοδιαγράμματος όπως αυτό αναφέρεται πιο κάτω, θα πρέπει να ολοκληρώσει τις 
κατασκευαστικές εργασίες του έργου, να εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης των 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του έργου από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ), να εξασφαλίσει Άδεια ή 
Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού από τη ΡΑΕΚ καθώς και τη 
σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή, να συνδέσει το 
σύστημα με το Δίκτυο Διανομής και να το θέσει σε πλήρη λειτουργία.  
 
 
9.0 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Το κάθε έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί, να συνδεθεί με το δίκτυο και να τεθεί σε πλήρη 
εμπορική λειτουργία, το αργότερο εντός:  
 
Α1.  8 μηνών για τα φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 150kW  

A2.  12 μηνών για τα φωτοβολταϊκά συστήματα μεγαλύτερα από 150kW  

Β.  16 μηνών για τα Αιολικά συστήματα και τα συστήματα Βιομάζας,  

Γ.  24 μηνών για τα Ηλιοθερμικά συστήματα  

Δ.  24 μηνών για συστήματα αξιοποίησης κυματικής ενέργειας  
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από την ημερομηνία αποδοχής των τελικών όρων σύνδεσης του ΔΣΔ (ΑΗΚ) και της καταβολής 
του απαιτούμενου ποσού της Κεφαλαιουχικής Συνεισφοράς που αναγράφεται στους τελικούς 
όρους σύνδεσης.  
 
Το Υπουργείο θα έχει το δικαίωμα να εξαργυρώσει την εγγυητική πιστής εκτέλεσης του έργου 
εις όφελος του Υπουργείου ή / και να ανακαλέσει αυτόματα το έργο σε περίπτωση που δεν 
τηρηθούν τα πιο πάνω χρονοδιαγράμματα μετά από την έγκαιρη υπόδειξη από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ). 
Ο αιτητής θα ενημερώνεται σχετικά με συστημένη επιστολή από το Υπουργείο, την οποία θα 
κοινοποιεί και στη ΡΑΕΚ.  
 
Νοείται ότι σε περίπτωση που η Πολεοδομική ή η Οικοδομική Αρχή απορρίψει την αίτηση για 
έκδοση σχετικής άδειας, οι τελικοί όροι Σύνδεσης θα απορρίπτονται από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ), θα 
ακυρώνεται η Σύμβαση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Υπουργείο θα επιστρέφει την 
εγγυητική πιστής εκτέλεσης του έργου στον αιτητή. 
 
Σημειώνεται ότι ο στόχος του Σχεδίου είναι όπως τα έργα τεθούν σε εμπορική λειτουργία το 
συντομότερο δυνατό ή μέχρι τις 31/12/2019. 
 
10.0 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Όλοι οι αιτητές που θα επιλεγούν, θα πρέπει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής 
των προκαταρτικών όρων και την υποβολή αίτησης έκδοσης τελικών όρων σύνδεσης να 
προσκομίσουν στον ΔΣΔ (ΑΗΚ), εγγύηση πιστής εκτέλεσης από τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα 
ύψους 34 ευρώ ανά εγκατεστημένο KW από ΑΠΕ της επένδυσης τους με ανώτατο ποσό τις 
100.000,00 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση του Παραγωγού/αιτητή θα απορριφθεί 
αμέσως και θα ενημερωθεί σχετικά ο αιτητής από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) με επιστολή. Η εγγύηση θα 
πρέπει να είναι στη μορφή του πρότυπου (επισυνάπτεται ως Παράρτημα II) που έχει 
δημοσιεύσει το Υπουργείο με Ανακοίνωση του. 
 
Όλες οι εγγυητικές πιστής εκτέλεσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης μέχρι την 6 Μαρτίου 
του 2020. Το Υπουργείο δύναται να απελευθερώσει τις εγγυητικές νωρίτερα σε περίπτωση που 
το έργο τεθεί σε Εμπορική λειτουργία ή στην περίπτωση που η Πολεοδομική ή η Οικοδομική 
Αρχή απορρίψει την αίτηση για έκδοση σχετικής άδειας. 
 
Η εγγύηση αυτή θα εξαργυρώνεται από το Υπουργείο εις όφελος του στη περίπτωση που ο 
αιτητής: 
 

• παραβιάσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας με δική του υπαιτιότητα, 
 

• αποτύχει να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου, τους Όρους 
(Προσφοράς) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ) και της σύμβασης αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που θα υπογραφεί μεταξύ του αιτητή (Παραγωγού) και της 
ΑΗΚ.  

 

• θα θέσει σε εμπορική λειτουργία το έργο μετά τις 28 Φεβρουαρίου του 2020 (εκτός από τις 
περιπτώσεις που η καθυστέρηση οφείλεται αποδεδειγμένα στον ΔΣΔ (AHK)).  

 
Με την εξαργύρωση της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης από το Υπουργείο, τερματίζεται αυτόματα 
και η Σύμβαση Αγοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ.  
 
Το ποσό της εγγύησης πιστής εκτέλεσης θα απελευθερωθεί με επιστολή του Υπουργείου, μόλις 
λάβει γνώση για την σύνδεση και ορθή λειτουργία του έργου από τον ΔΣΔ (AHK). 
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11.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 

(α)   Ο Αιτητής πρέπει να αποδεχτεί τους προκαταρτικούς όρους σύνδεσης, να υποβάλει 
αίτηση στον ΔΣΔ(ΑΗΚ) για έκδοση τελικών όρων σύνδεσης σύμφωνα με τους εκάστοτε εν 
ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και Ρυθμιστικές Αποφάσεις και να προσκομίσει 
την εγγυητική πιστής εκτέλεσης του έργου.  

 
(β)   Το κόστος για την επέκταση, ενίσχυση, και σύνδεση των εγκαταστάσεων του Έργου με το 

Δίκτυο, περιλαμβανομένου και του μετρητή, θα υπολογίζονται και επιμερίζονται στον 
Παραγωγό, βάσει της εκάστοτε εγκεκριμένης πολιτικής χρέωσης.  

 
(γ)   Οι εγκαταστάσεις του Έργου θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τους 

όρους, τις απαιτήσεις, τις πρόνοιες και τις προϋποθέσεις τόσο των σε ισχύ Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανομής όσο και της υπογεγραμμένης, από τον Παραγωγό, 
Προσφοράς (Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ)  και να τυγχάνουν 
εγκεκριμένης επιθεώρησης από το Τμήμα Επιθεωρητών Εγκαταστάσεων του ΔΣΔ (ΑΗΚ). 
Θα ισχύουν γενικά όλοι οι Κανονισμοί και οι νομοθεσίες για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.  

 
(δ)   Ο αιτητής (Παραγωγός) θα είναι υπεύθυνος, ο δε ΔΣΔ (ΑΗΚ) θα ελέγχει, ώστε να 

τηρούνται οι Τεχνικοί Όροι που θα περιλαμβάνονται στη Προσφορά (Όροι) Σύνδεσης και 
Λειτουργίας. Οι όροι αυτοί καθορίζουν την ποιότητα του παραγόμενου ρεύματος, το 
σύστημα προστασίας του Δικτύου και των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια του 
προσωπικού και του κοινού γενικά, σύμφωνα με τους Κανόνες Ασφαλείας που εφαρμόζει 
ο ΔΣΜΚ και ο ΔΣΔ(ΑΗΚ). 

 
 
12.0 ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΣΧΕΔΙΟ ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Σ.Α.Α.Η») ΤΟΥ ΔΣΔ (ΑΗΚ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ 

Η Προσφορά (Τελικοί Όροι) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό 
θα περιλαμβάνει τους Γενικούς Όρους Σύνδεσης και Λειτουργίας (Παράρτημα «Χ»), τους 
Ειδικούς, Τεχνικούς και Άλλους Όρους (Παράρτημα «Α») και ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΔΗΓΟ (Παράρτημα 
1) της Προσφοράς Σύνδεσης και Λειτουργίας, στους οποίους περιγράφονται οι τεχνικές 
πρόνοιες,  απαιτήσεις και όροι για τη διασύνδεση και την παράλληλη λειτουργία του Συστήματος 
Παραγωγής ΑΠΕ του Παραγωγού με το Δίκτυο Διανομής Μέσης Τάσης του Διαχειριστή 
Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ).  Τα τρία Παραρτήματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της 
ΑΗΚ, κάτω από την καρτέλα Πλοήγησης «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 

Ο ΔΣΔ (ΑΗΚ) μετά την αποδοχή της Προκαταρκτικής Προσφοράς από τον αιτητή, την 

παραλαβή όλων των απαραίτητων στοιχείων, δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και άλλων 

εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης  της εγγύησης πιστής εκτέλεσης του έργου, από τράπεζα ή 

πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την Παράγραφο 9 του Σχεδίου του Υπουργείου, θα προχωρήσει 

στην εκπόνηση τεχνο-οικονομικής Μελέτης, στη χωρομέτρηση εναέριας γραμμής Μέσης Τάσης 

όπου απαιτείται, στην εξασφάλιση όλων των νενομισμένων διατυπώσεων που απαιτεί ο Νόμος, 

συμπεριλαμβανομένων: 

 της εξασφάλισης Κυβερνητικών Εγκρίσεων 

 της λήψης Αδειών Διαβάσεων (συγκαταθέσεις από τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων 
τεμαχίων από όπου θα διέλθει το Δίκτυο Σύνδεσης του έργου). 

Μετά τη διεξαγωγή και εξασφάλιση όλων των πιο πάνω, ο ΔΣΔ (ΑΗΚ) θα προχωρήσει στην 

έκδοση της τελικής Προσφοράς (τελικών Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του Συστήματος 

Παραγωγής ΑΠΕ με το Δίκτυο Διανομής. Η Προσφορά (Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Σ.Α.Α.Η») του ΔΣΔ 

(ΑΗΚ) προς τον αιτητή θα συμπεριλαμβάνει ως Παράρτημα «Χ» τους Γενικούς Όρους 
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Σύνδεσης και Λειτουργίας, ως Παράρτημα «Α» τους Ειδικούς, Τεχνικούς και Άλλους Όρους, και 

ως Παράρτημα 1 τον ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΔΗΓΟ, σύμφωνα με τα οποία δύναται να καταστεί δυνατή η 

Διασύνδεση και η παράλληλη Λειτουργία του Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ με το Δίκτυο 

Διανομής του ΔΣΔ(ΑΗΚ). Τα τρία Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της 

Προσφοράς του ΔΣΔ(ΑΗΚ) προς τον αιτητή. 

 
13.0 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΣΔ (AHK) «Σ.Α.Α.Η») ΤΟΥ ΔΣΔ (AHK) ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΙΤΗΤΗ 

Ο αιτητής εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Προσφοράς από τον ΔΣΔ(ΑΗΚ), 

θα πρέπει να αποδεχτεί την ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΟΡΟΥΣ) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, να 

υπογράψει τη ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΔΣΔ(ΑΗΚ) και να καταβάλει της 

μετρητοίς την απαιτούμενη Κεφαλαιουχική Συνεισφορά της δαπάνης για τη διασύνδεση και 

παράλληλη λειτουργία του Συστήματος Παραγωγής του με το Δίκτυο Διανομής, καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο σχετικό αντίτιμο. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΔΣΔ (ΑΗΚ) 

προς τον Παραγωγό παύει να ισχύει και η αίτηση του Παραγωγού θα απορριφθεί, χωρίς άλλη 

προειδοποίηση.  

Όλες οι σελίδες της Προσφοράς (Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ(ΑΗΚ) καθώς και 

των Παραρτημάτων της (Παράρτημα «Χ»: Γενικοί Όροι Σύνδεσης και Λειτουργίας, Παράρτημα 

«Α»: Ειδικοί, Τεχνικοί και Άλλοι Όροι και Παράρτημα 1 (Τεχνικός Οδηγός: Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) 

«Σ.Α.Α.Η»)) θα πρέπει να μονογραφούν από τον Παραγωγό/Αιτητή και να υπογραφεί η 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ των πιο πάνω εγγράφων. 

Η αποδεχθείσα και πληρωμένη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΟΡΟΙ) ΣΥΝΔΕΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων Σύνδεσης και Λειτουργίας (Παράρτημα «Χ»), των 

Ειδικών, Τεχνικών και Άλλων Όρων (Παράρτημα «Α») και του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

(Παράρτημα 1) της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θα παράγεται ηλεκτρική 

ενέργεια από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ.  Στην 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ καλύπτονται τα θέματα σύνδεσης και παράλληλης λειτουργίας του Συστήματος 

Παραγωγής ΑΠΕ με το Δίκτυο Διανομής. 

 
14.0 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ ΜΕ 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Για τη σύνδεση του Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ με το Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ), ο 
Παραγωγός οφείλει: 

α) αφού ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Συστήματος Παραγωγής του, να διεκπεραιώσει 
τις Δοκιμές Ελέγχου και Παραλαβής Εξοπλισμού (Commissioning Tests) σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (Σχέδιο 
ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Σ.Α.Α.Η»),  

β) να προσκομίσει στον ΔΣΔ (ΑΗΚ) Υπεύθυνη Δήλωση από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
Μελετητή του και Βεβαίωση από τον Πολιτικό Μηχανικό του, εγγεγραμμένους στο ΕΤΕΚ, 
που να πιστοποιούν τα όσα σχετικά αναφέρονται στην Παράγραφο 2.25.2 του Τεχνικού 
Οδηγού, υπό τον τίτλο: «Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Συστήματος Παραγωγής 
ΑΠΕ», 

γ) να προσκομίσει στον ΔΣΔ (ΑΗΚ) πλήρη κατασκευαστικά σχέδια του Συστήματος 
Παραγωγής του, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εγχειριδίων λειτουργίας 
(manuals) των κατασκευαστών για κάθε σύστημα, μηχάνημα και εξοπλισμό που θα έχει 
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εγκαταστήσει,  

δ) να προσκομίσει στο ΔΣΔ (ΑΗΚ) κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα 
σχετικά Έντυπα και τον Πίνακα Κατασκευαστικών και Λειτουργικών Παραμέτρων, σε 
σχέση με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του  Συστήματος Παραγωγής του, σύμφωνα 
με τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 2.26.4 του Τεχνικού Οδηγού, υπό τον τίτλο: 
«Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση του Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ του 
Παραγωγού», και 

ε) να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εξασφάλισης έγκρισης των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Εκδόσεων 4.0.0, 4.0.1 και 4.0.2 των 
Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ. 

Ο Παραγωγός πρέπει να εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης των Ηλεκτρολογικών του 
Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς/Διανομής.  Σύμφωνα με 
το Άρθρο Τ12.4.5 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, για Παραγωγούς που συνδέονται 
στο Σύστημα Διανομής, η επιθεώρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γίνεται από τον 
ΔΣΔ (ΑΗΚ). 

Για τον καθορισμό ημερομηνίας ελέγχου/επιθεώρησης του Συστήματος Παραγωγής του, 
ο Παραγωγός θα πρέπει να έχει διεκπεραιώσει τα όσα αναφέρονται στις Παραγράφους 
2.25 και 2.26 και να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις 
Παραγράφους 6.7 και 6.8 του Τεχνικού Οδηγού (Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Σ.Α.Α.Η»). 

Πριν τον καθορισμό της ημερομηνίας ελέγχου του Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρισμού από 
ΑΠΕ,  ο Παραγωγός θα πρέπει επίσης να έχει ολοκληρώσει τα αναγκαία Συστήματα και τις 
Ρυθμίσεις Προστασίας, τα Συστήματα Τηλε-ελέγχου,  Τηλεμέτρησης και Αποστολής Δεδομένων,  
το Σύστημα Καταγραφής Ποιότητας Ισχύος (Power Quality Recorder),  το Σύστημα 
Τηλεχειρισμού (Ripple Control),  τη τηλεπικοινωνιακή σύνδεση με το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου 
Διανομής μέσω του Συστήματος Τηλε-ελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ-SCADA) του 
ΔΣΔ (ΑΗΚ), καθώς και τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις με το Σύστημα Καταγραφής Μετρήσεων 
και το ειδικό λογισμικό ανάλυσης ποιότητας ισχύος του ΔΣΔ (ΑΗΚ),  και να έχει συμπεριλάβει τα 
απαιτούμενα σήματα (π.χ. μετρήσεις ενέργειας και ισχύος, σήματα Τηλε-ελέγχου και Αποστολής 
Δεδομένων και σήματα Καταγραφής Ποιότητας Ισχύος),  σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται/περιγράφονται στις Παραγράφους 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.20, 2.22, 2.23 και 
7.0 του Τεχνικού Οδηγού του Σχεδίου «Σ.Α.Α.Η» του ΔΣΔ (ΑΗΚ). 
 
Μετά την εξασφάλιση του Πιστοποιητικού Επιθεώρησης των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, 
ο Παραγωγός προβαίνει στην εξασφάλιση Άδειας ή Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας 
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που εκδίδεται από τη ΡΑΕΚ και μετά στην 
υπογραφή της Σύμβασης/Συμφωνίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ με την 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (Προμήθεια) ή με άλλο Προμηθευτή. 
 
Η υπογεγραμμένη από τον Παραγωγό ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΟΡΟΙ) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
του ΔΣΔ (AHK) (ΑΗΚ), για τη διασύνδεση και την παράλληλη λειτουργία του Συστήματος 
Παραγωγής ΑΠΕ με το Δίκτυο Διανομής, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. 
 
Το Σύστημα  Παραγωγής ΑΠΕ θα τίθεται σε λειτουργία με την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται σε 
πλήρη ισχύ η Άδεια ή η Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής 
Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που θα έχει εξασφαλίσει ο Παραγωγός από τη ΡΑΕΚ, η 
Πολεοδομική Άδεια και η Άδεια Οικοδομής εγκατάστασης / κατασκευής του Σταθμού 
Παραγωγής του, και ότι θα τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις του Παραγωγού, οι Όροι, οι 
Απαιτήσεις και οι Πρόνοιες που αναφέρονται στην Προσφορά (Όροι) Σύνδεσης και 
Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ) για τη διασύνδεση και την παράλληλη λειτουργία του Συστήματος 
Παραγωγής ΑΠΕ με το Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ) καθώς και στη Σύμβαση Αγοράς  
Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα πρέπει να έχει υπογραφεί μεταξύ του Παραγωγού και της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου (Προμήθεια) ή μεταξύ του Παραγωγού και άλλου Προμηθευτή. Θα 
πρέπει επίσης να τηρούνται οι απαιτήσεις, οι διατάξεις και οι πρόνοιες του συνόλου του 
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Νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και του Σχεδίου του 
Υπουργείου, το οποίον εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 29 Αυγούστου 2017 και 
τροποποιήθηκε με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 14 Μαρτίου 2018, και 
οποιασδήποτε τροποποίησης ή/και αναθεώρησης ή/και ανάκλησης/ακύρωσης του Σχεδίου ή/και 
οποιουδήποτε νέου ή/και τροποποιημένου σχετικού Σχεδίου εγκριμένου ή που θα εγκριθεί από 
το Υπουργικό Συμβούλιο ή/και οποιασδήποτε σχετικής με το Σχέδιο Ανακοίνωσης του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή/και οποιασδήποτε σχετικής 
Απόφασης ή/και Ανακοίνωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). 
 
Για τη Σύνδεση και παράλληλη Λειτουργία του Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ με το 
Δίκτυο Διανομής, θα πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην Παράγραφο 6.8 του Τεχνικού Οδηγού. 
 
Ο Παραγωγός οφείλει τόσο πριν όσο και μετά τη λειτουργία του Συστήματος Παραγωγής του, 

να τηρεί: 

•  Όλες τις σχετικές πρόνοιες των Περί Ηλεκτρισμού Νόμων, των Κανόνων Μεταφοράς και 
Διανομής, των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων, των Περί Προώθησης και 
Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων και των Κανόνων 
Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως εκάστοτε βρίσκονται σε ισχύ. 

•  Όλες τις υποχρεώσεις του που αφορούν τους όρους, τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και 
τις πρόνοιες της σύνδεσης και της παράλληλης λειτουργίας του Συστήματος Παραγωγής 
του με το Δίκτυο Διανομής, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, 
τα σχετικά Πρότυπα, την Προσφορά (Όρους) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ), το 
Σχέδιο του ΥΕΕΒΤ που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τις Συνεδρίες του στις 
29/8/2017 και 14/3/2018 με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  με τελική κατάληξη την ένταξη των Έργων στην 
Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» (το Σχέδιο), την Άδεια ή την Εξαίρεση από Άδεια 
Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που θα/έχει εξασφαλίσει από τη 
ΡΑΕΚ, τον εκάστοτε σε ισχύ σχετικό ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΔΗΓΟ του ΔΣΔ (ΑΗΚ) και τη Σύμβαση 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα/έχει υπογράψει με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 
(Προμήθεια) ή με άλλο Προμηθευτή. 

 
15.0 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Οι αιτητές που θα επιλεγούν, αφού έχουν εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες Άδειες, 
πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που καταγράφονται στο συνημμένο Πίνακα 1 
και στο συνημμένο Παράρτημα I, και αφού αποδεχτούν και πληρώσουν τους Όρους Σύνδεσης 
και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ), εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό Επιθεώρησης των 
Ηλεκτρολογικών τους Εγκαταστάσεων, και εξασφαλίσουν Άδεια ή Εξαίρεση από Άδεια 
Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που εκδίδεται από τη ΡΑΕΚ, θα 
δύνανται να συμβληθούν με την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για αγορά της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην εκάστοτε Τιμή Αγοράς ΑΠΕ, όπως αυτή 
καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ. 
 
Η συνολική τιμή πώλησης (ΣΤΠ - ευρώ/kWh) που θα λαμβάνει ο Αιτητής, καθ' όλη τη διάρκεια 
ισχύος της Σύμβασης που θα υπογράψει μαζί με την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή, θα ισούται με 
την εκάστοτε Τιμή Αγοράς ΑΠΕ, όπως αυτή καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ. Η ΣΤΠ θα καταβάλλεται 
στον Αιτητή από την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή με τον οποίο θα υπογράψει τη Σύμβαση. 
 
Η Σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του αιτητή (Παραγωγού) και της ΑΗΚ Προμήθεια για 
αγορά της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας, θα τερματιστεί αυτόματα και χωρίς καμία άλλη 
ενέργεια από μέρους των Συμβαλλομένων, δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία που θα 
τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ), δυνάμει του Νόμου 
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122(Ι)/2003. Από την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης και μετά, δεν θα παρέχεται στον 
αιτητή η Τιμή Αγοράς ΑΠΕ και το έργο/ σύστημα θα πρέπει να λειτουργήσει στο πλαίσιο της 
ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.  
 
Οι αιτητές θα έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν νωρίτερα την σύμβαση με την ΑΗΚ Προμήθεια, 
εφ’ όσον επιθυμούν να ενταχθούν στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού ή να 
ενταχθούν άμεσα στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) με την έναρξη ισχύος των 
αναθεωρημένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Σε τέτοια περίπτωση, οι αιτητές υποχρεούνται 
να ενημερώσουν έγκαιρα α) την ΑΗΚ, β) τη ΡΑΕΚ και γ) τον αρμόδιο Διαχειριστή.  
 
Για τα έργα ισχύος μικρότερης του 1MW, σε περίπτωση που μετά την πάροδο των 12 μηνών 
από την ημερομηνία που θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ), 
δεν έχουν ακόμη δραστηριοποιηθεί φορείς αθροιστικών υπηρεσιών και άλλοι προμηθευτές 
πέραν της ΑΗΚ-Προμήθεια, η σύμβαση με την ΑΗΚ θα μπορεί να επεκταθεί, μετά από σχετική 
έγκριση από τη ΡΑΕΚ, μέχρι και την δραστηριοποίηση φορέα αθροιστικών υπηρεσιών ή άλλου 
προμηθευτή.  
 
Σε περίπτωση που η υλοποίηση του έργου ολοκληρωθεί αφού τεθούν σε ισχύ οι 
αναθεωρημένοι ΚΑΗ, το έργο θα πρέπει να λειτουργήσει απ’ ευθείας στο πλαίσιο της 
ανταγωνιστικής αγοράς σύμφωνα με τους αναθεωρημένους ΚΑΗ και το νέο μοντέλο λειτουργίας 
της αγοράς ηλεκτρισμού. 
 
16.0 ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΗΚ  

Η ΑΗΚ Προμήθεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Αγοράς της Παραγόμενης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας που θα υπογράψει με τον Αιτητή, αναλαμβάνει να αγοράζει το σύνολο της 
παραγωγής του Έργου που θα καταγράφεται από τον Μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας του Έργου 
και θα διοχετεύεται στο δίκτυο Μεταφοράς/Διανομής, νοουμένου ότι θα ικανοποιούνται οι 
τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι, οι απαιτήσεις, οι πρόνοιες και οι προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην υπογεγραμμένη από τον Παραγωγό, Προσφορά (Όροι) Σύνδεσης και 
Λειτουργίας του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ (AHK)), καθώς και άλλα 
χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής, σύμφωνα με τους 
εκάστοτε εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. Η μέτρηση θα γίνεται στο σημείο σύνδεσης 
με το Δίκτυο από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ).  
 
Σημαντική Επισήμανση  
Μετά την λήξη της σύμβασης τους με την ΑΗΚ Προμήθεια τα συστήματα ΑΠΕ με ονομαστική 
ισχύ μικρότερη από 1 MW, μπορούν να συμμετέχουν στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού 
μέσω των Φορέων Αθροιστικών Υπηρεσιών (Aggregators). Οι Δικαιούχοι οι οποίοι θα διαθέτουν 
σύστημα ΑΠΕ με ισχύ μεγαλύτερη του 1 MW, θα πρέπει οι ίδιοι να μεριμνήσουν προς 
διευθέτηση της συμμετοχής τους στην ανταγωνιστική αγορά. 
 

17.0 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από τα Κέντρα 
Διαχείρισης Αιτήσεων των κατά τόπους Περιφερειακών Γραφείων του ΔΣΔ (AHK) και σε 
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΑΗΚ www.eac.com.cy, κάτω από την καρτέλα 
πλοήγησης «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και «Εξυπηρέτηση Συνεργατών». 
 

 
18.0 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Σύμφωνα με τις σχετικές Ανακοινώσεις του Υπουργείου, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16 
Οκτωβρίου 2017 μέχρι και τις 30 Απριλίου 2018. Όσον αφορά τα Συστήματα αξιοποίησης 
κυματικής ενέργειας η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί σε 
μεταγενέστερο στάδιο.  

http://www.eac.com.cy/
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Το Υπουργείο έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να επεκτείνει το Σχέδιο, αναλόγως του 
αριθμού αιτήσεων που θα υποβληθούν συμπεριλαμβανόμενων και των αιτήσεων που θα 
υποβληθούν για την γεωγραφική περιοχή του έργου Green+. Περισσότερες πληροφορίες 
για την πιο πάνω περιοχή θα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ. 
 
Το Σχέδιο δύναται να τροποποιηθεί, να ανασταλεί ή και να αντικατασταθεί με άλλο 
Σχέδιο.
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ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΑΗΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Κατάλογος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών  

1 Αντίγραφο της Άδειας ή Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που 
εκδόθηκε στον Παραγωγό από τη ΡΑΕΚ, η οποία βρίσκεται σε ισχύ για το προτεινόμενο με την αίτηση έργο 

 

2 Τοποθεσία εγκατάστασης Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ, δήλωση του αριθμού Τεμαχίου, Τμήματος και 
Φύλλου Σχεδίου, επισυνάπτοντας: 

Τοπογραφικά/Κτηματικά Σχέδια με τη σφραγίδα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στα οποία να είναι 
σημειωμένα όλα τα τεμάχια εντός των οποίων θα εγκατασταθεί το Σύστημα Παραγωγής ΑΠΕ, η διάταξη του 
Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ και το κτίριο Ελέγχου του Παραγωγού (ΚΕΠ) 

 

3 (i)  Αντίγραφο Τίτλου/ων Ιδιοκτησίας για όλα τα τεμάχια εντός των οποίων θα υλοποιηθεί το Έργο. Σε 
περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι διαφορετικός από τον αιτητή, θα πρέπει να προσκομίζεται η γραπτή του 
συγκατάθεση ή επικυρωμένο ενοικιαστήριο έγγραφο.  

(ii) Επικυρωμένη Σύμβαση Μίσθωσης / Ενοικιαστηρίου Εγγράφου του/των τεμαχίου/ων, σε περίπτωση που το/τα 
τεμάχιο/α δεν είναι στην ιδιοκτησία του αιτητή 

 

4 Για Φυσικό πρόσωπο:  Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας 

Για Νομικό πρόσωπο:   

I) Πρόσφατο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης Εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο 
Παραλήπτη, Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (έστω και αν είναι νεοσύστατη).  

II) Πρόσφατο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Μετόχων της Εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο 
Παραλήπτη. 

III) Πρόσφατο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών της Εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο 
Παραλήπτη. 

 

5 Υπογεγραμμένη δήλωση ότι για το εν λόγω έργο δεν έχει υποβληθεί αίτηση κάτω από οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο 
Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ. 

 

Η αίτηση θα παραλαμβάνεται μόνο εάν είναι πλήρως συμπληρωμένη και συνοδεύεται από όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. 
Σημείωση: 
1.  Ο ΔΣΔ (AHK), αναλόγως της περίπτωσης, δύναται να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες και 

στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του συνολικού κόστους του έργου όταν αυτό ολοκληρωθεί.  

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1 ΠΙΝΑΚΑΣ  1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΜΕ 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ                                          
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  KAI 
ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Α. Κατάλογος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομιστούν από τον 
Παραγωγό με την αποδοχή της Προκαταρκτικής Προσφοράς για την έκδοση της τελικής 
Προσφοράς (τελικών Όρων) από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ)  

 

1 Αποδοχή της Προκαταρκτικής Προσφοράς (Προκαταρκτικών Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας 
Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ με το Δίκτυο Διανομής.  
Όλες οι σελίδες της Προκαταρκτικής Προσφοράς θα πρέπει να μονογραφούν και να υπογραφεί η 
«ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 

2 Χωροταξικός Σχεδιασμός του προτεινόμενου έργου.  Χωροταξικό σχέδιο (κάτοψη και πλάγια όψη) 
της ανάπτυξης. 

 

3 Ευκρινείς φωτογραφίες του προτεινόμενου χώρου εγκατάστασης (τουλάχιστον μια από κάθε 
πλευρά στην οποία να σημειώνεται ο προσανατολισμός). 

 

4 Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ( EC Declaration Conformity) με τις συναφείς Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες από τον κατασκευαστή και τη σήμανση CE,  για τον εξοπλισμό,  τα συστήματα και τα 
μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και επιπρόσθετα για τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια,  τους 
μετατροπείς Τάσης (inverters) και τις βάσεις στήριξης στην περίπτωση Φωτοβολταϊκού 
Συστήματος. 

 

5 Αντίγραφο εντύπου/βιβλιαρίου τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή για κάθε 
σύστημα/μηχάνημα ή εξοπλισμό που πρόκειται να εγκατασταθεί και αφορά την υπό αίτηση 
επένδυση. 

 

6 Ηλεκτρολογικά σχέδια εγκατάστασης και σύνδεσης των διαφόρων τμημάτων του Συστήματος 
Παραγωγής ΑΠΕ. 
(Τα σχέδια πρέπει να ετοιμάζονται από τον κατασκευαστή/εγκαταστάτη του Συστήματος 
Παραγωγής ΑΠΕ και να είναι υπογεγραμμένα από αρμόδιο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, μέλους του 
ΕΤΕΚ). 

 

Β. Κατάλογος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν πριν την έκδοση της 
τελικής Προσφοράς (τελικών Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του Συστήματος Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας με το Δίκτυο Διανομής 

1 Πολεοδομική Άδεια εγκατάστασης/κατασκευής του Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ  

2 Άδεια Οικοδομής εγκατάστασης/κατασκευής του Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ  
 

3 
Άδεια Οικοδομής του υποσταθμού Διανομής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (όπου εφαρμόζεται) για τη 
σύνδεση του Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ με το Δίκτυο Διανομής 

 

4 Συμφωνία εκμίσθωσης υποσταθμού Διανομής (όπου εφαρμόζεται) μεταξύ ΑΗΚ και Παραγωγού 
 

 
Η αίτηση θα παραλαμβάνεται μόνο εάν είναι πλήρως συμπληρωμένη και συνοδεύεται από όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. 
 
Ο ΔΣΔ (AHK), αναλόγως της περίπτωσης, δύναται να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες, δικαιολογητικά 
και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του συνολικού κόστους του έργου όταν αυτό ολοκληρωθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
                                                           

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
                                                     

Ημερομηνία λήξης : 06 Μαρτίου 2020 

 
 

Προς: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
 
Θέμα: Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
με τελική κατάληξη την ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά 
Ηλεκτρισμού 
 
 
 

Αξιότιμε Κύριε, 
 
 
                                   Εγγυητική Επιστολή Αριθμός ------------------- 
 
 
Επειδή οι κύριοι …………………………………………………………………………… με αριθμό 
ταυτότητας/εγγραφής εταιρείας …………………… (από εδώ και στο εξής καλουμένων "ο 
Αιτητής") έχουν επιλεγεί για κατασκευή Αιολικού Πάρκου/Φωτοβολταϊκού Πάρκου/ Ηλιοθερμικού 
Πάρκου / Συστήματος παραγωγής ηλεκτρισμού με αξιοποίηση βιομάζας / Συστήματος 
αξιοποίησης κυματικής ενέργειας, ισχύος ……..….… (από εδώ και στο εξής της πρότασης 
αυτής καλούμενο το ‘Έργο”) στα πλαίσια του Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική 
Αγορά Ηλεκτρισμού (από εδώ και στο εξής της πρότασης αυτής καλούμενο “το Σχέδιο”), το 
οποίο θα κατασκευάσει ο Αιτητής για το σκοπό αυτό μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια 
που αναφέρονται στο Σχέδιο και στην επιστολή καταρχήν επιλογής που έχει λάβει ο αιτητής 
από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, 
ανάλογα με την περίπτωση και επειδή οι Όροι του Σχεδίου προνοούν την παροχή εγγύησης για 
την πιστή εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών που θα οδηγήσουν στη σύνδεση του έργου 
με το Δίκτυο, 
 
εμείς, το πιο κάτω υπογράφον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Αιτητή, 
παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Σχέδιο ή 
οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού, με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του Αιτητή και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούμεθα να σας 
πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών) στην πρώτη 
γραπτή απαίτησή σας, οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από εσάς μέχρι ποσού € 
………………………, (και ολογράφως) 
………………………………………………………………………………………..……… ευρώ και 
…………………………………………………. σεντ , έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Αιτητής 
έχει παραβιάσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ή έχει αποτύχει να ολοκληρώσει το 
έργο σύμφωνα με του όρους του Σχεδίου και της σύμβασης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ που θα υπογραφεί μεταξύ του αιτητή και της ΑΗΚ ή το έργο έχει τεθεί σε εμπορική 
λειτουργία μετά τις 28/02/2020. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικών απαιτήσεων το ποσό της 
εγγύησης θα μειώνεται ανάλογα με τα ποσά που θα πληρώνονται. 
Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό να γίνει 
στο Σχέδιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτό, δεν θα μας απαλλάξει από την 
ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος 
παραιτούμεθα απόλυτα από το δικαίωμα μας να συγκατατεθούμε ή να λάβουμε ειδοποίηση ή 
γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισμό. 
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Η Εγγύηση αυτή θα μπορεί να απελευθερωθεί πλήρως με την έναρξη της εμπορικής 
λειτουργίας του έργου. (Με βάση την ημερομηνία έκδοσης της Εμπορικής Λειτουργίας που 
εκδίδεται από τη ΡΑΕΚ).  
 
Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης που 
αναγράφεται ανωτέρω και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή, εάν η ημερομηνία αυτή είναι τραπεζική 
αργία, μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της αμέσως προηγούμενης ημέρας που δεν είναι 
τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας. Μετά την 
παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης, και νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί 
από εμάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε 
έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους 
νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών 
Δικαστηρίων. 
 
 
 

                                                                           Διατελούμε, 
 
 
 

(Επικολλήστε εδώ Χαρτόσημα) 
 

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα] 
                                                                                                (υπογραφή και σφραγίδα) 

} 
Ημερομηνία: …………………………………. 


