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ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σύνδεση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µε Συµψηφισµό Μετρήσεων (Net Metering)/ 
Εικονικό Συµψηφισµό Μετρήσεων (Virtual Net Metering)

Φωτοβολταϊκά Συστήµατα για κατοικίες Οικιακών Καταναλωτών

Φωτοβολταϊκά Συστήµατα για επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, γεωργικών και γαλακτοκοµικών προιόντων

Φωτοβολταϊκά Συστήµατα για δηµόσια σχολεία, νηπιαγωγεία και δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα

Κατηγορία Α1: 

Κατηγορία A3: 

Φωτοβολταϊκά Συστήµατα για µη Οικιακούς ΚαταναλωτέςΚατηγορία Α2: 

Κατηγορία A4: 

Κατηγορία Α5: Φωτοβολταϊκά Συστήµατα για φόρτιση ηλεκτρικού οχήµατος ή υβριδικού οχήµατος τύπου plug in

Κατηγορία Δ: Φωτοβολταϊκά Συστήµατα µε Εικονικό Συµψηφισµό Μετρήσεων

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) τα στοιχεία που έχω δώσει είναι ορθά λαµβάνοντας υπόψη τις συνέπειες του Νόµου περί ψευδών δηλώσεων, β) έλαβα και υπέγραψα 
το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης µε το οποίο η ΑΗΚ µε πληροφορεί για τα δικαιώµατα µου µε βάση τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισµού Προστασίας 
Δεδοµένων ΕΕ 2016/679 και της εκάστοτε εν ισχύ εθνικής Νοµοθεσίας, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Τεχνικά Στοιχεία για αντικατάσταση Μετατροπέα, Πλαισίων υφιστάµενου συστήµατος: Ισχύος:               kW                       Μονοφασικό ΤριφασικόΓ) 

Δ) Αριθµός Αίτησης Υφιστάµενης εγκατάστασης:



 

ΑΠΑITOYMENA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Μελέτη Διαστασιολόγησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται µε τα 
δικαιολογητικά/στοιχεία που έλαβε υπόψη του ο Μελετητής. Με την 
µελέτη διαστασιολόγησης θα πρέπει να τεκµηριώνεται ότι η 
αναµενόµενη συνολική ετήσια παραγωγή του φωτοβολταϊκού 
συστήµατος δεν θα υπερβαίνει το 90% της συνολικής ετήσιας 
κατανάλωσης του εξυπηρετούµενου υποστατικού. (Η µελέτη πρέπει 
να ετοιµάζεται και να υπογράφεται από διπλωµατούχο µηχανικό 
εγγεγραµµένο στο µητρώο του ΕΤΕΚ ή άλλου πιστοποιηµένου 
ισοδύναµου οργανισµού στην περίπτωση που ο µελετητής 
προέρχεται από άλλη χώρα, καθώς και από τον αιτητή ο οποίος θα 
πρέπει να λαµβάνει γνώση για τα αποτελέσµατα της µελέτης). Για 
την καλύτερη διαστασιολόγιση των συστηµάτων net-metering και 
net-billing υπάρχει διαθέσιµο λογισµικό στην ιστοσελίδα της Υπηρε- 
σίας Ενέργειας.  

Αντίγραφο των λογαριασµών των τελευταίων 12 µηνών της Αρχής 
Ηλεκτρισµού στο όνοµα του αιτητή που να αφορά το υποστατικό 
/οικία στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού 
Συστήµατος. Ο αιτητής και το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου 
εκδόθηκε ο πρόσφατος λογαριασµός της ΑΗΚ θα πρέπει να είναι το 
ίδιο άτοµο ώστε να µπορεί να γίνεται ο Συµψηφισµός των Μετρή- 
σεων. Στις περιπτώσεις όπου το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου 
εκδίδεται ο λογαριασµός της ΑΗΚ είναι διαφορετικό από τον αιτητή, 
τότε θα πρέπει να διευθετείται, από τους ενδιαφερόµενους, αλλαγή 
(µεταφορά) του ονόµατος του λογαριασµού της ΑΗΚ στο όνοµα του 
αιτητή. Το παρόν δικαιολογητικό δεν απαιτείται για νέες 
κατοικίες/υποστατικά.

Αντίγραφο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή και δήλωση 
συµµόρφωσης (EC Declaration Conformity) µε τις συναφείς 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες της σήµανσης CΕ του εξοπλισµού που θα 
χρησιµοποιηθεί, Φωτοβολταϊκά (ΦΒ) πλαίσια, µετατροπείς τάσης 
(inverters) και βάσεις στήριξης. Οι προµηθευτές/εγκαταστάτες που 
εκπροσωπούν τους αιτητές θα υποβάλουν µια φορά σε κάθε 
Περιφέρεια της ΑΗΚ τον Τεχνικό Φάκελο µε τα αντίγραφα των 
τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή για κάθε 
σύστηµα/µηχάνηµα ή εξοπλισµό που πρόκειται να εγκαθιστούν 
(πλαίσια, µετατροπείς τάσης, βάσεις στήριξης, κτλ.).

Υπεύθυνη δήλωση από τον αιτητή ότι επιθυµεί η αίτηση του να 
ενταχθεί στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (αφορά µόνο 
τους δικαιούχους Χορηγίας του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης).

Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας της κατοικίας/κτιρίου στην οροφή 
της οποίας θα τοποθετηθεί το σύστηµα ή δίπλα από την οποία θα 
τοποθετηθεί το σύστηµα (ή νόµιµο αποδεικτικό στοιχείο χρήσης του 
υποστατικού)α. (Στην περίπτωση προσφυγικών κατοικιών για τις 
οποίες δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας θα υποβάλλεται η σχετική 
άδεια χρήσης προς το δικαιούχο ή συµβόλαιο του υποστατικού. 
Επίσης, στην περίπτωση νεόκτιστων κατοικιών για τις οποίες δεν 
υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας θα πρέπει να υποβάλλεται το σχετικό 
πωλητήριο έγγραφο και η απόδειξη κατάθεσης του στο Τµήµα 
Κτηµατολογίου, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης οικιστικής µονάδας σε 
ιδιόκτητο τεµάχιο να υποβάλλεται η άδεια οικοδοµής).

Συγκατάθεση ιδιοκτητώνβ της οικίας/υποστατικού για την 
πραγµατοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης στην οικία/υποστατικό 
(αφορά µόνο τις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες είναι παραπάνω από 
ένας καθώς και τις περιπτώσεις που ο αιτητής δεν είναι ιδιοκτήτης 
της κατοικίας/κτιρίου αλλά διαµένει µόνιµα στην συγκεκριµένη 
κατοικία/κτίριο). Νοείται ότι δεν απαιτείται συγκατάθεση όλων των 
συνιδιοκτητών της γης επί της οποίας βρίσκεται η οικία/υποστατικό.

Άδεια Οικοδοµής της κατοικίας/κτιρίου στην οροφή της οποίας θα 
εγκατασταθεί το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα. Σε περίπτωση όπου το 
σύστηµα θα εγκατασταθεί στο έδαφος θα πρέπει να υποβληθεί 
αντίγραφο της άδειας οικοδοµής της κατοικίας/κτιρίου που βρίσκεται 
εντός του ιδίου τεµαχίουγ.

Βεβαίωση Μόνιµης Διαµονήςδ (µόνο για αιτητές που δεν έχουν 
Κυπριακή Υπηκοότητα).

Πρόσφατο τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου/τεµαχίου στο οποίο 
βρίσκεται το υφιστάµενο νόµιµο υποστατικό.

Βεβαίωση για ΦΒ Συστήµατα µέχρι 20kW-Έντυπο 11 που 
απαιτείται σύµφωνα µε το περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών 
Γενικό Διάταγµα Εξαίρεσης (Κ.Δ.Π. 281/2013) υπογεγραµµένη από 
αρµόδιο Πολιτικό µηχανικό εγγεγραµµένο στο ΕΤΕΚ και 
σφραγισµένη από την Αρµόδια Αρχή.

Πιστοποιητικό ικανότητας εγκαταστάτη που παρέχει η αρµόδια 

αρχή στους εγγεγραµµένους στην κατηγορία Γ: Εγκαταστάτες 
ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων του Μητρώου εγκαταστατών 
µικρής κλίµακας συστηµάτων ΑΠΕ σύµφωνα µε τους περί 
Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας Νόµους του 2013 έως 2018ε και τους σχετικούς 
κανονισµούς που εκδίδονται βάσει του άρθρου 44.

Άδεια Οικοδοµής για το φωτοβολατϊκό σύστηµα. Αφορά περιπτώσεις 
για εγκαταστάσεις ΦΒ σε τεµάχιο γης όπου δεν υφίσταται νόµιµα 
υφιστάµενη οικοδοµή και όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
Διατάγµατος Κ.Δ.Π. 281/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Γενική Άδεια από τη ΡΑΕΚ (όπου απαιτείται)

Για επαγγελµατίες γεωργούς βεβαίωση από το αρµόδιο φορέα/Τµήµα 
Γεωργίας ότι εµπίπτουν στις Κατηγορίες του Μητρώου Αγροτών που 
αναφέρονται στην Παρ. 7.1 του Σχεδίου ή ότι ικανοποιούνται οι 
προυποθέσεις που αναφέρονται στην Παρ. 7.1.

Σηµειώσεις:

Όσον αφορά την Κατηγορία Α.2, δεν εφαρµόζεται το σηµείο 8. 

Για τους αιτητές οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και ζητούν 
επέκταση (ή µείωση) της εγκατεστηµένης ισχύς, δεν εφαρµόζονται 
τα σηµεία 3 (εκτός για το νέο εξοπλισµό), 5, 6, 7, 8 και 10.

Τα δικαιολογητικά στα σηµεία 10 και 11 υποβάλλονται στον ΔΣΔ 
µαζί µε την αίτηση για τον έλεγχο/επιθεώρηση της εγκατάστασης του 
ΦΒ Συστήµατος.

α  Στην περίπτωση που ο τίτλος ιδιοκτησίας και ο λογαριασµός          
ηλεκτρικού ρεύµατος είναι στο όνοµα αποβιώσαντα και αιτείται  
συγγενής πρώτου βαθµού που διαµένει µόνιµα στην συγκεκριµένη        
οικιστική µονάδα αλλά δεν έχει Διαχειριστήριο έγγραφο ο αιτητής  
θα πρέπει να προσκοµίσει ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, πιστοποιη- 
µένη από τον Κοινοτάρχη της περιοχής/ενορίας του ή από Πιστο- 
ποιούντα Υπάλληλο ότι είναι συγγενής πρώτου βαθµού και δια- 
µένει µόνιµα στην συγκεκριµένη οικιστική µονάδα καθώς επίσης και 
Πιστοποιητικό Θανάτου.

β Σε περίπτωση που οι αιτητές κατοικούν σε τουρκοκυπριακές κα- 
τοικίες ή συνοικισµούς αυτοστέγασης, θα πρέπει να παρουσιάζε- 
ται σχετική εξουσιοδότηση από την αρµόδια Επαρχιακή Διοίκηση.

γ  Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποστατικό και το Φ/Β σύστηµα   
θα χρησιµοποιηθεί για σκοπούς ύδρευσης θα πρέπει να προσκοµι- 
στεί άδεια οικοδοµής για την εγκατάσταση του ΦΒ συστήµατος.

δ Αφορά µόνο αιτητές που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα και οι    
οποίοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση Μόνιµης Διαµονής από 
το Υπουργείο Εσωτερικών - Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και     
Μετανάστευσης ή έξι (6) τουλάχιστον πρόσφατους λογαριασµούς της 
ΑΗΚ στο όνοµα του αιτητή ή βεβαίωση ότι για ένα χρόνο 
τουλάχιστον υπάρχει λογαριασµός στην ΑΗΚ και αφορά την εν λόγω 
οικιστική µονάδα.

ε  Ν.112(Ι)/2013, Ν.121(Ι)/2015, 157(Ι)/2015
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Υπογραφή: Ηµεροµηνία:

Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδοµένων

Ο/Η ___________________________________________________________________

µε αρ. Δελτίου Ταυτότητας ____________________ (ή αρ. Διαβατηρίου ____________________  όταν δεν υπάρχει 
ταυτότητα χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης) δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριµένη, ρητή και µε πλήρη επίγνωση 
συγκατάθεση µου στην ΑΗΚ όπως συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα Δεδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά 
Δεδοµένα) που µε αφορούν, σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων ΕΕ 2016/679 και την εκάστοτε εν 
ισχύ εθνική Νοµοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.  

Έχω ενηµερωθεί ότι: 
-   η ΑΗΚ θα συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή Προσωπικά Δεδοµένα που µε       
    αφορούν, για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται, ανάλογα µε την περίπτωση
-   τα δεδοµένα αυτά µπορεί να είναι: ονοµατεπώνυµο, αριθµός ταυτότητας και/ή διαβατηρίου και/ή αριθµός αλλοδαπού    
    πολίτη, τηλέφωνο, τηλεοµοιότυπο, ταχυδροµική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση υποστατικού,            
    Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο ή αγοραπωλητήριο έγγραφο,  ηλεκτρολογικά σχέδια,          
    αριθµό Φ.Π.Α., βιογραφικά σηµειώµατα (CV), οικονοµικές καταστάσεις, έγγραφο µε τα στοιχεία του ΙΒΑΝ, αριθµό       
    ταυτότητας δικαιούχου ειδικής διατίµησης 08, κ.α.
-   τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδοµένα θα χρησιµοποιούνται µόνο για τους ακόλουθους σκοπούς, ανάλογα µε την          
    περίπτωση, όπως µελέτη και επεξεργασία αιτήµατος, παροχή υπηρεσιών/αγαθών, κατάρτιση προφίλ,  αξιολόγηση       
    προσφορών, σύναψη συµβάσεων, επίτευξη του στόχου της συνεργασίας, εξέταση αίτησης πρόσληψης, εργοδότηση,       
    ενηµέρωση, έρευνα και στατιστική ανάλυση
-   η παροχή Προσωπικών Δεδοµένων που µε αφορούν στην ΑΗΚ, αποτελεί νοµική ή συµβατική υποχρέωση ή      
    απαίτηση για τη σύναψη σύµβασης και/ή την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης και τυχόν άρνηση µου, µπορεί να οδηγήσει  
    στην απόρριψη του αιτήµατος µου
-   η ΑΗΚ µπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδοµένα µου, µόνο εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργάτες της για νόµιµους  
    σκοπούς και/ή σε αρµόδιες αρχές για συµµόρφωση µε το Νόµο.

Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώµατα σε σχέση µε τα Προσωπικά Δεδοµένα που µε αφορούν: 
-   ενηµέρωσης
-   πρόσβασης 
-   διόρθωσης ή τροποποίησης
-   διαγραφής (Δικαίωµα στη λήθη)
-   περιορισµού επεξεργασίας
-   γνωστοποίησης
-   φορητότητας δεδοµένων
-   εναντίωσης στην επεξεργασία 
-   στην µη αυτοµατοποιηµένη ατοµική λήψη αποφάσεων από µέρους της ΑΗΚ
-   καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
-   ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής µου ανά πάσα στιγµή.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης µου δεν θίγει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση µου πριν την 
ανάκλησή της. Σε περίπτωση που η ΑΗΚ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδοµένων έχει έννοµο συµφέρον 
διατήρησης των Προσωπικών Δεδοµένων που µε αφορούν, το αίτηµα µου για ανάκληση και/ή διαγραφή τους µπορεί να µην 
γίνει αποδεκτό. 

Έχω επίσης ενηµερωθεί ότι: 
-   η Πολιτική Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου είναι διαθέσιµη στον 
    ιστότοπο www.eac.com.cy και ότι
-   µπορώ να απευθύνω οποιοδήποτε αίτηµα/ερώτηµα στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδοµένων στις πιο κάτω   
    διευθύνσεις: Υπεύθυνη Προστασίας Δεδοµένων ΑΗΚ, Τ.Θ. 24506, 1399 Λευκωσία ή dataprotection@eac.com.cy.


