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 Διανομή 

  ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
     

 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Φ.Π.Α. : 90000020C 
    

………………………… Αρ. Αίτησης ΔΣΔ (ΑΗΚ) : …………….. 
………………………… Αρ. Πρωτ. σας :       
…………………………    
…………………………    
    

 

  Ημερομηνία : …………….. 

 

Αγαπητοί Κύριοι, 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ (ΦΒ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΧΤ) ΤΗΣ ΑΗΚ ΜΕ 

ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Ε.Σ.Μ.20»  

 (Τεμ: ….., Φύλλο: ….., Σχέδιο: ….., Περιοχή: ……………, Επαρχία: ……………), (στο εξής θα 
αποκαλείται «τα υποστατικά»). 

Αναφέρομαι στην αίτησή σας που λήφθηκε στις …………… και επιθυμώ να σας πληροφορήσω 
ότι η διασύνδεση και η παράλληλη λειτουργία με το Δίκτυο Διανομής του Συστήματος Παραγωγής 

Ηλεκτρισμού σας από Φωτοβολταϊκά, Ισχύος ……. kWp, εγκρίνεται και δύναται να καταστεί 
δυνατή όπως πιο κάτω και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Σύνδεσης και Λειτουργίας 
Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ) που αναφέρονται ως το 
Παράρτημα «Χ», τους Ειδικούς, Τεχνικούς και Άλλους Όρους (ΣΧΕΔΙΟ ΔΣΔ (ΑΗΚ) 
«Ε.Σ.Μ.20») που αναφέρονται ως το Παράρτημα «Α» και τους όρους, τις απαιτήσεις, τις 
προϋποθέσεις και τις πρόνοιες του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Ε.Σ.Μ.20») που 
αναφέρεται ως το Παράρτημα 1 της Προσφοράς Σύνδεσης και Λειτουργίας του Διαχειριστή 
Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) προς τον Αιτητή (Παραγωγό/Καταναλωτή). Τα πιο πάνω 
Παραρτήματα (Παράρτημα «Χ», Παράρτημα «Α» και Παράρτημα 1) αποτελούν αναπόσπαστα 
μέρη της Προσφοράς αυτής και είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΗΚ, κάτω από 
το Μενού Πλοήγησης «Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες / Διανομή / Σύστημα Παραγωγής 
Ηλεκτρισμού για ίδια κατανάλωση / Virtual Net Metering».  

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προφοράς αποτελεί επίσης η Διαδικασία του ΔΣΔ (ΑΗΚ) 
που είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΗΚ κάτω από το ίδιο πιο πάνω Μενού, με 
τίτλο «Διαδικασία Σύνδεσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΑΗΚ 
με τη Μέθοδο Εικονικού Συμψηφισμού Μετρήσεων (Virtual Net Metering) σε οικιακούς και 
επαγγελματίες γεωργούς -Κατηγορία Δ», στο εξής η «Διαδικασία». 

Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα σας, το οποίον θα εγκατασταθεί σε τοποθεσία διαφορετική από το 
εξυπηρετούμενο υποστατικό σας, θα διασυνδεθεί και θα λειτουργεί παράλληλα με το Δίκτυο 
Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ), με σκοπό την κάλυψη ιδίων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια του 
υποστατικού σας, με τη μέθοδο εφαρμογής του Εικονικού Συμψηφισμού Μετρήσεων, σύμφωνα 
με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις απαιτήσεις και τις πρόνοιες του Σχεδίου Στήριξης του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (το «Υπουργείο») «Σχέδιο για Παραγωγή 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία Κατανάλωση» (το «Σχέδιο»), 
Δεκέμβριος 2021, το οποίον εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη Συνεδρία του στις 
21 Δεκεμβρίου 2021. 
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Παρεχόμενο ηλεκτρικό ρεύμα από Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρισμού Ισχύος …….kWp, 1-Φ/  

3-Φ, 230V/400V, 50Hz 

Μέθοδος Σύνδεσης: …………………………………………………………………………………. 

Απαιτούμενη συνεισφορά EUR  …………… 

EUR    …………. 

EUR  …………… 

Χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ @ 19,0% 

Ολικό Ποσό 

 

Τρόπος Πληρωμής: Πληρωμή Διαμιάς   

Ισχύς παρούσας προσφοράς μέχρι: ……………  

Σημείωση:  Αν κατά την ημερομηνία πληρωμής των όρων ισχύει διαφορετικός συντελεστής 
ΦΠΑ, το ολικό ποσό πληρωμής θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα. 

Σημειώνεται ότι το απαιτούμενο τέλος που είχατε καταβάλει στην ΑΗΚ με την υποβολή της 
αίτησης σας δεν συμπεριλαμβάνεται στο πιο πάνω ποσό της Απαιτούμενης Συνεισφοράς της 
Προσφοράς του ΔΣΔ (ΑΗΚ). Το εν λόγω τέλος που είχατε καταβάλει αντικατοπτρίζει το κόστος 
διαχείρισης της αίτησης από τον ΔΣΔ, το κόστος του μετρητή που θα καταγράφει την εξαγόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια του Φωτοβολταϊκού Συστήματος σας προς το Δίκτυο και το κόστος του 
ελέγχου/επιθεώρησης και σύνδεσης της εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος σας με 
το Δίκτυο Διανομής 

Το κόστος του ελέγχου/επιθεώρησης της εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος σας 
που συμπεριλαμβάνεται στο απαιτούμενο τέλος που είχατε καταβάλει στην ΑΗΚ με την υποβολή 
της αίτησης σας, είναι με βάση τις κανονικές εργάσιμες ώρες και των εκάστοτε σε ισχύ ωριαίων 
εργατικών κόστων της ΑΗΚ. Οποιαδήποτε υπερωριακή εργασία για επίσπευση εργασίας, 
κατόπιν δικού σας αιτήματος, είναι χρεώσιμη και για την υπερωριακή αυτή εργασία θα εκδίδεται 
χρεωστικό τιμολόγιο στη βάση των εκάστοτε σε ισχύ υπερωριακών ωριαίων εργατικών κόστων 
της ΑΗΚ το οποίον πληρώνεται πριν την έναρξη της υπερωριακής εργασίας. Το ίδιο ισχύει και 
για οποιαδήποτε υπερωριακή εργασία ζητήσετε για επίσπευση της κατασκευής του Δικτύου 
Σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος σας με το Σύστημα Διανομής.  

Για την υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος σας και τη σύνδεση και την παράλληλη 
λειτουργία του με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης της ΑΗΚ,  θα πρέπει να ακολουθήσετε, να 
τηρήσετε και να εφαρμόσετε τα όσα αναφέρονται στη Διαδικασία και στον ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 
(Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Ε.Σ.Μ.20»): Τεχνικές πρόνοιες, απαιτήσεις και όροι για τη διασύνδεση και 
παράλληλη λειτουργία Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης, 
Εφαρμογή Εικονικού Συμψηφισμού Μετρήσεων (Virtual Net - Metering) της καταναλισκόμενης 
και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για μικρά Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι και 20kWp.  

Ισχύς, Αποδοχή και Διάρκεια Προσφοράς (Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ 
(ΑΗΚ) και καταβολή του Ποσού (Απαιτούμενη συνεισφορά) της Προσφοράς 

• Για να έχει ισχύ η παρούσα ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΟΡΟΙ) ΣΥΝΔΕΣΗΣ και παράλληλης 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Συστήματος Παραγωγής σας με το Δίκτυο Διανομής, θα πρέπει εντός 
30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Προσφοράς να αποδεχτείτε 
την ΠΡΟΣΦΟΡΑ, να μονογράψετε όλες τις σελίδες της Προσφοράς, να υπογράψετε τη 
«ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που ακολουθεί και να καταβάλετε διαμιάς, 
στην ΑΗΚ (ΔΣΔ), το πιο πάνω Ολικό Ποσό της Απαιτούμενης Συνεισφοράς της 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  Σε αντίθετη περίπτωση και χωρίς καμιά άλλη προειδοποίηση, η παρούσα 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς εσάς θα παύσει να ισχύει και η αίτηση σας θα ακυρωθεί 
και θα πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση σε περίπτωση που εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε 
για τη σύνδεση του Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρισμού σας με το Δίκτυο Διανομής, η 
οποία θα εξεταστεί εκ νέου από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) με βάση τα νέα δεδομένα του Δικτύου και 
των άλλων αιτήσεων για τη σύνδεση ΑΠΕ που θα ισχύουν κατά την εξέταση της νέας 
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αίτησης σας, και νοουμένου ότι θα υπάρχει σχετικό εγκριμένο Σχέδιο σε ισχύ και διαθέσιμη 
δυναμικότητα. 

• Η αποδεχθείσα και πληρωμένη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Όροι Σύνδεσης και Λειτουργίας), 
συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων Σύνδεσης και Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού 
Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Χ»), των Ειδικών, 
Τεχνικών και Άλλων Όρων (Παράρτημα «Α») και του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (Σχέδιο ΔΣΔ 
(ΑΗΚ) «Ε.Σ.Μ.20» που αναφέρεται ως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας Προσφοράς), θα 
ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θα παράγεται και θα εκχύεται στο Δίκτυο Διανομής 
ηλεκτρική ενέργεια από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος 
σας.  Στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ καλύπτονται τα θέματα σύνδεσης και παράλληλης λειτουργίας του 
Συστήματος Παραγωγής σας με το Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ). 
 

Μετά την αποδοχή της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και των Όρων Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ) 
και την καταβολή (πληρωμή) στην ΑΗΚ του πιο πάνω ποσού της Απαιτούμενης συνεισφοράς 
της Προσφοράς, πληροφορείστε ότι θα υπογράφεται και η Σύμβαση Εικονικού Συμψηφισμού 
Μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ του Προμηθευτή σας και εσάς ως 
Παραγωγού/Καταναλωτή. 
 
Πληροφορείστε επίσης ότι, εντός του τακτού διαστήματος των έξι (6) ημερολογιακών μηνών 
από την ημερομηνία της έγκρισης σας από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ), όπως περιγράφεται στο 
σημείο 2 του Παραρτήματος «X», θα πρέπει να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, τον επιτυχή 
έλεγχο και τη σύνδεση του ΦΒ Συστήματος σας στο Δίκτυο Διανομής. Σε αντίθετη περίπτωση η 
εγκριμένη αίτηση σας ακυρώνεται. Αν εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε, θα πρέπει να υποβάλετε 
νέα αίτηση, στην περίπτωση που υπάρχει σχετικό Σχέδιο σε ισχύ και διαθέσιμη δυναμικότητα. 
 
Εάν αποδέχεστε την παρούσα Προσφορά, παρακαλώ μονογράψετε όλες τις σελίδες της 
Προσφοράς και υπογράψετε τη «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που 
ακολουθεί και επιστρέψετε την υπογεγραμμένη Προσφορά στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου των Περιφερειακών μας Γραφείων, μαζί με την 
πληρωμή σας, όπως αναφέρεται πιο πάνω.   
 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΡΩΝ) 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣΔ (ΑΗΚ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Προσφοράς (Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του 
ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς εσάς, ως ο Παραγωγός/Καταναλωτής, αποτελούν τα πιο κάτω έγγραφα: 
 
i. Το Σχέδιο Προώθησης των εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων «Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για Όλους» του Υπουργείου  Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 

υπό τον τίτλο: «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας για ιδία Κατανάλωση, Δεκέμβριος 2021» και οποιασδήποτε σχετικής 

τροποποίησης ή/και αναθεώρησης ή/και αντικατάστασης του Σχεδίου ή/και Ανακοίνωσης 

ή/και οποιουδήποτε νέου σχετικού Σχεδίου από το ΥΕΕΒ.                      

 

ii. Ο Τεχνικός Οδηγός (Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Ε.Σ.Μ.20»):  Τεχνικές πρόνοιες,  απαιτήσεις και 

όροι για τη Διασύνδεση και την παράλληλη Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το 

Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης, Εφαρμογή Εικονικού Συμψηφισμού Μετρήσεων (Virtual 

Net Metering) της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για Μικρά 

Φωτοβολταїκά Συστήματα μέχρι και 20kWp,   ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

(Παράρτημα 1) της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Όρων) ΣΥΝΔΕΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΣΔ (ΑΗΚ) 

προς τον Παραγωγό/Καταναλωτή. Σημειώνεται ότι,  σε περίπτωση οποιασδήποτε 

αντίφασης μεταξύ των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και του Τεχνικού Οδηγού,  οι 

Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής υπερισχύουν. 
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iii. Οι Ειδικοί,  Τεχνικοί και Άλλοι Όροι (Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) «E.Σ.Μ.20»):  Διασύνδεση και 

Λειτουργία Μικρού Φωτοβολταϊκού Συστήματος, δυναμικότητας μέχρι και 20kWp, στο Δίκτυο 

Διανομής, με τη μέθοδο Εφαρμογής Εικονικού Συμψηφισμού Μετρήσεων της 

καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α») της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Όρων) ΣΥΝΔΕΣΗΣ και 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό/Καταναλωτή.  
 

iv. Οι Γενικοί Όροι Σύνδεσης και Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο 

Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ), Εικονικός Συμψηφισμός Μετρήσεων (Virual Net -Metering), Σχέδιο 

ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Ε.Σ.Μ.20», οι οποίοι αποτελούν Παράρτημα «Χ» της Προσφοράς (Όρων) 

Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό. 

 

v. Η Διαδικασία του ΔΣΔ (ΑΗΚ), υπό τον τίτλο: «Διαδικασία Σύνδεσης Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΑΗΚ με τη μέθοδο Εικονικού Συμψηφισμού 

Μετρήσεων (Virtual Net Metering) σε οικιακούς και επαγγελματίες γεωργούς – Κατηγορία Δ» 

(η Διαδικασία), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Προσφοράς (Όρων) Σύνδεσης και 

Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό/Καταναλωτή. 

 

Τα πιο πάνω τρία Παραρτήματα 1, «Α» και «Χ» καθώς και η πιο πάνω Διαδικασία είναι 
αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΗΚ κάτω από το Μενού Πλοήγησης «Ρυθμιζόμενες 
Δραστηριότητες / Διανομή / Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρισμού για ίδια κατανάλωση / Virtual Net 
Metering».  
 
Σύστημα Τηλεχειρισμού (Ripple Control) 

Ισχύει για τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ Ισχύος μεγαλύτερης 
των 7,14kWp. 

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.5.2 του  Τεχνικού Οδηγού (Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) 
«Ε.Σ.Μ.20»). 
 
Λειτουργία και Περιορισμός ή Διακοπή της Λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος  
 
Ισχύουν τα όσα αναφέρονται/περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3.0  του Τεχνικού Οδηγού (Σχέδιο  
ΔΣΔ (AHK) «Ε.Σ.Μ.20»), καθώς και στην Παράγραφο 12.0 της Διαδικασίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ). 
 
Στο Άρθρο Τ16.7.1.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής αναφέρεται ότι, κατά την 
Κατανομή Παραγωγής, οι Σταθμοί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα τυγχάνουν 
προνομιακής μεταχείρισης νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται δυσμενώς η ασφαλής και αξιόπιστη 
λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Προώθησης και 
Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2015, 
Ν.112(Ι)/2013 μέχρι 2015, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο Τ16.7.1.2 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, ο Διαχειριστής 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και/ή ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής έχουν 
δικαίωμα να μειώνουν απεριόριστα και ανά πάσα στιγμή την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται 
στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής και που παράγεται από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, αν κρίνουν ότι το απαιτούν οι συνθήκες λειτουργίας του Ηλεκτρικού 
Συστήματος, με σκοπό να διασφαλίζουν την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρικού 
Συστήματος. 
 
Διαδικασία για τη σύνδεση του Έργου με το Δίκτυο Διανομής 
 
(α)   Ο Αιτητής (Παραγωγός/Καταναλωτής) πρέπει να αποδεχτεί την παρούσα Προσφορά 

(Όρους) Σύνδεσης και Λειτουργίας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω.  
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(β)   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/Καταναλωτή, 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.  

 
(γ)   Ο Αιτητής (Παραγωγός/Καταναλωτής) θα είναι υπεύθυνος, ο δε ΔΣΔ (ΑΗΚ) θα ελέγχει, 

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

 
(δ)  Ο Αιτητής (Παραγωγός/Καταναλωτής) θα πρέπει να εξασφαλίσει Πιστοποιητικό 

Επιθεώρησης των Ηλεκτρολογικών του Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
Κανόνων Μεταφοράς/Διανομής και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 
10 του περί Ηλεκτρισμού Νόμου. Σύμφωνα με το Άρθρο Τ12.4.5 των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανομής, για Παραγωγούς/Καταναλωτές που συνδέονται στο Σύστημα 
Διανομής, η επιθεώρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γίνεται από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ). 

 
Έλεγχος/Επιθεώρηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος Εικονικού Συμψηφισμού Μετρήσεων 
 
Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Συστήματος Παραγωγής σας και διεξάγετε τις 
απαραίτητες Δοκιμές Ελέγχου και Παραλαβής Εξοπλισμού (Commissioning Tests), θα πρέπει 
να υποβάλετε στον ΔΣΔ (ΑΗΚ) τα ολοκληρωμένα Σχέδια της εγκατάστασης του Συστήματος 
Παραγωγής σας, τα σχετικά εγχειρίδια λειτουργίας (manuals) των κατασκευαστών για κάθε 
σύστημα, συσκευή, μηχάνημα και εξοπλισμό που θα έχει εγκατασταθεί, τις σχετικές 
Βεβαιώσεις/Υπεύθυνες Δηλώσεις από τον Πολιτικό Μηχανικό και τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
Μελετητή σας, καθώς και συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα σχετικά Έντυπα και τον Πίνακα 
Κατασκευαστικών και Λειτουργικών Παραμέτρων, για το νενομισμένο έλεγχο της ηλεκτρικής 
εγκατάστασής σας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς 
και Διανομής, τους Ειδικούς, Τεχνικούς και Άλλους Όρους (Παράρτημα «Α») και τον ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΟΔΗΓΟ (Παράρτημα 1) της παρούσας προσφοράς. 
 
Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.7 του Τεχνικού Οδηγού (Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) 
«Ε.Σ.Μ.20»). 
 
Σύνδεση και παράλληλη Λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο 
Διανομής 
 
Το Σύστημα Παραγωγής σας θα τεθεί σε λειτουργία με την προϋπόθεση ότι θα βρίσκεται σε 
πλήρη ισχύ η Άδεια Οικοδομής για την εγκατάσταση/κατασκευή του Συστήματος Παραγωγής 
σας από ΑΠΕ (όπου εφαρμόζεται) και ότι θα τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις σας, οι Όροι, οι 
Απαιτήσεις, οι προϋποθέσεις και οι Πρόνοιες που αναφέρονται στην παρούσα Προσφορά 
(Όροι) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ) για τη διασύνδεση και την παράλληλη 
λειτουργία του Συστήματος Παραγωγής σας με το Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ). Θα πρέπει 
επίσης να τηρούνται οι απαιτήσεις, οι διατάξεις και οι πρόνοιες του συνόλου του Νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και του Σχεδίου Προώθησης των 
Εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με τίτλο «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση, Δεκέμβριος 2021» (το 
Σχέδιο), το οποίον εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21/12/2021 και οποιασδήποτε 
τροποποίησης ή/και αναθεώρησης ή/και ανάκλησης/ακύρωσης του Σχεδίου ή/και οποιουδήποτε 
νέου σχετικού Σχεδίου που θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ή/και οποιασδήποτε 
σχετικής με το Σχέδιο Ανακοίνωσης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή και 
οποιασδήποτε σχετικής Απόφασης ή/και Ανακοίνωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
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Κύπρου (ΡΑΕΚ). 
 

Για τη Σύνδεση και παράλληλη Λειτουργία του Συστήματος Παραγωγής σας με το Δίκτυο 
Διανομής, θα πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
Παράγραφο 6.8 του Τεχνικού Οδηγού (Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Ε.Σ.Μ.20»), ο οποίος είναι 
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ και αποτελεί Παράρτημα 1 και αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας Προσφοράς. 

 

 

Με εκτίμηση 

 

 

………………………….……    

Διευθυντής Διανομής     
Περιφερειακού Γραφείου    
 
 
Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Προσφοράς (Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας, Σχέδιο ΔΣΔ 

(ΑΗΚ) «Ε.Σ.Μ.20»), αποτελούν τα πιο πάνω Παραρτήματα (1, «Α» και «Χ») και η πιο πάνω 

Διαδικασία, οι όροι, οι απαιτήσεις, οι προϋποθέσεις και οι πρόνοιες των οποίων ισχύουν για όσο 

χρονικό διάστημα θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του 

Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά). Τα Παραρτήματα αυτά και η 

Διαδικασία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση «Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες / Διανομή / Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρισμού για ίδια 

κατανάλωση / Virtual Net Metering». 

 
 



ΠΜ/ΔΓ Προσφορά Σύνδεσης Ε.Σ.Μ.20 – 9/02/2022 Page 7/7 

 

 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΡΩΝ) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΔΣΔ (ΑΗΚ) 
 
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι συμφωνούμε και αποδεχόμαστε την παρούσα ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

 

………………………………………… 
(Υπογραφή/Σφραγίδα) 

 

      
Ημερομηνία 

 

      
Ονοματεπώνυμο 

 

      
Εταιρεία 

 

      
Αρ. Ταυτότητας 

 

      
Αρ. Εγγραφής Εταιρείας 

Στην παρουσία των ακόλουθων δύο μαρτύρων: 

 

1.        
 (Ονοματεπώνυμο) 

………………………..…… 
(Υπογραφή) 

      
(Αρ. Δελτ. Ταυτ.) 

 

2.       
 (Ονοματεπώνυμο) 

 

………………………..…… 
(Υπογραφή) 

 

      
(Αρ. Δελτ. Ταυτ.) 

 


