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Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων της Κατηγορίας Δ  
προς τον ΔΣΔ 

Εικονικός Συμψηφισμός Μετρήσεων (VIRTUAL NET METERING) 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

1 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  

Για την καλύτερη διαστασιολόγιση των συστημάτων net-metering υπάρχει διαθέσιμο λογισμικό 
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας1 

(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).  

2 Αντίγραφο των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας των τελευταίων δώδεκα μηνών του 
εξυπηρετούμενου υποστατικού / κατοικίας (του/της οποίου/ας η κατανάλωση ηλεκτρισμού θα 
συμψηφίζεται με την παραγωγή του ΦΒ συστήματος). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι 
τελευταίοι λογαριασμοί θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την 
ΑΗΚ/Προμηθευτή.  

Ο αιτητής και το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδονται οι λογαριασμοί θα πρέπει να είναι 
το ίδιο άτομο ώστε να μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός των μετρήσεων.  

Στις περιπτώσεις όπου το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός είναι 
διαφορετικό από τον αιτητή, τότε θα πρέπει να διευθετείται, από τους ενδιαφερόμενους, αλλαγή 
(μεταφορά) του ονόματος του λογαριασμού στο όνομα του αιτητή.  

Το παρόν δικαιολογητικό δεν απαιτείται για νέες κατοικίες/υποστατικά.  

3 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 προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 7.1. 

4 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). 

5 Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής2 (μόνο για οικιακούς καταναλωτές που δεν έχουν Κυπριακή 
Υπηκοότητα). 

6 Αντίγραφο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή και δήλωση συμμόρφωσης (EC 
Declaration Conformity) με τις συναφείς ευρωπαϊκές οδηγίες της σήμανσης CE του εξοπλισμού 
που θα χρησιμοποιηθεί, ΦΒ πλαίσια, μετατροπείς τάσης (inverter) και βάσεις στήριξης.  

Οι προμηθευτές/εγκαταστάτες που εκπροσωπούν τους αιτητές θα υποβάλουν μια φορά σε 
κάθε περιφέρεια τον Τεχνικό Φάκελο με τα αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών του 

 
1 https://energy.gov.cy/secondary-menu/τομείς-πολιτικής/ανανεώσιμες-πηγές-ενέργειας/λογισμικό-διαστασιολόγησης.html  
2 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 στο όνομα του αιτητή ή βεβαίωση ότι για ένα χρόνο τουλάχιστον υπάρχει λογαριασμός και αφορά την εν λόγω 
οικιστική μονάδα. 



κατασκευαστή για κάθε σύστημα/μηχάνημα ή εξοπλισμό που πρόκειται να εγκαθιστούν 
(πλαίσια, μετατροπείς τάσης, βάσεις στήριξης, κτλ.).  

7 Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας της κατοικίας/κτιρίου στην οροφή της/του οποίας/ου θα 
τοποθετηθεί το σύστημα ή δίπλα από την/το οποία/ο θα τοποθετηθεί το σύστημα (ή νόμιμο 
αποδεικτικό στοιχείο χρήσης του υποστατικού).3 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 κατάθεσής του στο Τμήμα Κτηματολογίου, ενώ σε περίπτωση 
ανέγερσης οικιστικής μονάδας σε ιδιόκτητο τεμάχιο να υποβάλλεται η άδεια οικοδομής.  

8 Συγκατάθεση ιδιοκτητών4 της οικίας/υποστατικού για την πραγματοποίηση της εν λόγω 
εγκατάστασης στην οικία/υποστατικό (αφορά μόνο τις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες είναι 
περισσότεροι από ένας καθώς και τις περιπτώσεις που ο αιτητής δεν είναι ιδιοκτήτης της 
κατοικίας/κτιρίου αλλά διαμένει μόνιμα στην συγκεκριμένη κατοικία/κτίριο).  

9 Άδεια Οικοδομής του υποστατικού στην οροφή της/του οποίας/ου θα εγκατασταθεί το 
φωτοβολταϊκό σύστημα. Σε περίπτωση όπου το φωτοβολταϊκό σύστημα θα εγκατασταθεί στο 
έδαφος θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο της άδειας οικοδομής της κατοικίας/κτιρίου που 
βρίσκεται εντός του ιδίου τεμαχίου.5 

10 Άδεια οικοδομής για το φωτοβολταϊκό σύστημα. Αφορά περιπτώσεις εγκατάσταση 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. 

11 Πρόσφατο τοπογραφικό Σχέδιο του οικοπέδου/τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται το υφιστάμενο 
υποστατικό. 

12 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 Οικοδομική Αρχή. 

13 Πιστοποιητικό ικανότητας εγκαταστάτη που παρέχει η Υπηρεσία Ενέργειας, 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 μέχρι (Αρ. 2) του 20186 και τους σχετικούς κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του άρθρου 
44. 

14 Γενική Άδεια από τη ΡΑΕΚ (όπου απαιτείται). 

 
Σημειώσεις:  
 
Τα δικαιολογητικά στα σημεία 12 και 13 υποβάλλονται στον ΔΣΔ μαζί με την αίτηση για τον 
έλεγχο/επιθεώρηση της εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος αντί με την αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο.  
 

  

 
3 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, πιστοποιημένη από τον Κοινοτάρχη της περιοχής/ενορίας του ή από 
Πιστοποιούντα Υπάλληλο ότι είναι συγγενής πρώτου βαθμού και διαμένει μόνιμα στην συγκεκριμένη οικιστική μονάδα καθώς 
επίσης και Πιστοποιητικό Θανάτου.  
4 Σε περίπτωση που οι αιτητές κατοικούν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες ή συνοικισμούς αυτοστέγασης, θα πρέπει να 

παρουσιάζεται σχετική εξουσιοδότηση από την αρμόδια Επαρχιακή Διοίκηση.  
5 Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποστατικό και το ΦΒ σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ύδρευσης θα πρέπει να 

προσκομιστεί άδεια οικοδομής για την εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος. 
6 Ν.112(Ι)/2013, Ν.121(Ι)/2015,157(Ι)/2015 


