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Η ΡΑΕΚ δυνάμει των άρθρων 35, 24(1)(ιθ), 24(1)(κδ) των Περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018, της υπ’ αριθμό 920/2013 

Απόφασης της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 08/07/2013 με την οποία η ΑΗΚ υπό την 

ιδιότητα του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ορίστηκε από τη ΡΑΕΚ ως 

φορέας υλοποίησης της Κατηγορίας του Σχεδίου συμψηφισμού μετρήσεων (net 

metering). Σε συνέχεια της απόφασης της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 204/2020 

ημερομηνίας 23/06/2020 σύμφωνα με την οποία τα φωτοβολταϊκά συστήματα 

δυναμικότητας έως 10kW έχουν απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής 

αίτησης στη ΡΑΕΚ για εξασφάλιση Άδειας, ορίζεται  από τη ΡΑΕΚ η ΑΗΚ υπό 

την ιδιότητα του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ως φορέα υλοποίησης 

για όλες τις εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10KW που 

εμπίπτουν στις Κατηγορίες του Σχεδίου Συμψηφισμού μετρήσεων (net 

metering) και Συμψηφισμού λογαριασμών (net billing) με τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: 

 Την ετοιμασία καταλόγου ελέγχου (check list) για τον κατ’ αρχήν έλεγχο των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις πρόνοιες των εκάστοτε εν 

ισχύ Σχεδίων Συμψηφισμού μετρήσεων (net metering) και Συμψηφισμού 

λογαριασμών (net billing). 

 Κατά την προσέλευση των ενδιαφερόμενων στα κατά τόπους Περιφερειακά 

Γραφεία της ΑΗΚ (ΔΣΔ), θα συμπληρώνεται ο κατάλογος (check list) για τον 

έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και θα παραλαμβάνονται αιτήσεις 

οι οποίες εκ πρώτης όψεως συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, 

πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και το προβλεπόμενο τέλος. 

 Ο αιτητής κατά την υποβολή της αίτησης καταβάλλει τέλος διακοσίων 

πενήντα ευρώ (€ 250), πλέον ΦΠΑ (αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης 

της αίτησης, το κόστος του μετρητή, του ελέγχου και της σύνδεσης της 

εγκατάστασης). Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τροποποίηση της 

υφιστάμενης εγκατάστασης το τέλος  είναι εκατό πενήντα ευρώ (€150) πλέον 

ΦΠΑ, νοουμένου ότι δεν θα γίνει αντικατάσταση του μετρητή. Για νέα 



 
 

 3 

 

υποστατικά όπου ο έλεγχος του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται στον ίδιο 

χρόνο με την εγκατάσταση του νέου υποστατικού ή για υποστατικά που 

απαιτείται επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, τότε το τέλος 

αίτησης φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχεται στο ποσό των €150 πλέον 

ΦΠΑ. 

 Στην περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί, θα επιστρέφεται το ποσό των 

διακοσίων ευρώ (€200), πλέον ΦΠΑ ή το ποσό των εκατό ευρώ (€100) σε 

περίπτωση που η αίτηση αφορά τροποποίηση της υφιστάμενης 

εγκατάστασης ή νέου υποστατικού, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία απόρριψης. Το ποσό των πενήντα ευρώ (€50) πλέον ΦΠΑ που 

κατακρατείται αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης. 

 Οι αιτητές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος οφείλουν να έχουν 

ολοκληρώσει την εγκατάσταση των συστημάτων και να έχουν υποβάλει 

αίτηση για έλεγχο και σύνδεση του συστήματος στο δίκτυο διανομής. Σε 

αντίθετη περίπτωση η εγκεκριμένη αίτηση δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα 

χάνεται η σειρά προτεραιότητας.  

 Εντός διαστήματος επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης θα δίδεται από τον ΔΣΔ έγκριση ή απόρριψη της 

αίτησης. Σημειώνεται ότι μια αίτηση δύναται να απορριφθεί μόνο για λόγους 

τεχνικών περιορισμών του δικτύου ή της σύνδεσης και εφόσον οι λόγοι αυτοί 

αιτιολογηθούν πλήρως. 

 Ο αιτητής κατά την παραλαβή της έγκρισης θα υπογράφει τη Σύμβαση 

συμψηφισμού μετρήσεων/λογαριασμών με τον Προμηθευτή του. Η σύμβαση  

ισχύει μετά από τον επιτυχή έλεγχο και σύνδεση της εγκατάστασης. 

 Εντός του διαστήματος που προβλέπεται στο Σχέδιο θα διεξάγεται ο σχετικός 

έλεγχος από τον ΔΣΔ και θα πραγματοποιείται η σύνδεση του συστήματος 

με το δίκτυο.  

 Ο ΔΣΔ διατηρεί κεντρικό μητρώο αιτήσεων και εγκρίσεων/απορρίψεων. 
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 Ο ΔΣΔ υποβάλλει στη ΡΑΕΚ και στο ΥΕΕΒ Έκθεση Προόδου ανά μήνα στην 

οποία θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:  

o Αναλυτικός κατάλογος υποβληθέντων αιτήσεων ανά Κατηγορία με 

ημερομηνία υποβολής και εγκατεστημένης ισχύος, 

o Αναλυτικός κατάλογος εγκεκριμένων αιτήσεων ανά Κατηγορία με 

ημερομηνία υποβολής, ημερομηνία έγκρισης και εγκατεστημένης ισχύος, 

o Αναλυτικός κατάλογος εγκατεστημένων συστημάτων ανά Κατηγορία με 

ημερομηνία έγκρισης,  εγκατεστημένης ισχύος και ημερομηνία 

επιθεώρησης του συστήματος, 

o Αναλυτικός κατάλογος απορριφθέντων αιτήσεων με αιτιολογικό 

απόρριψης,  

o Συνολική δυναμικότητα εγκεκριμένων αιτήσεων ανά Κατηγορία, 

o Συνολική δυναμικότητα εγκατεστημένων συστημάτων ανά Κατηγορία,  

o Συνοπτική αναφορά τυχόν τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται. 

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από τα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της 

ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ). Ο ΔΣΔ 

οφείλει να διασφαλίσει ότι όλο το αρμόδιο προσωπικό τυγχάνει πλήρους 

ενημέρωσης και τηρείται ομοιόμορφη αντιμετώπιση των αιτήσεων από όλα τα 

Περιφερειακά Γραφεία. 

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με τις πρόνοιες των 

εκάστοτε εν ισχύ Σχεδίων Συμψηφισμού μετρήσεων και Συμψηφισμού 

λογαριασμών.  

Η ΡΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να τερματίσει τον ορισμό της 

ΑΗΚ υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ως φορέας 

υλοποίηση του Σχεδίου. 
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Τονίζεται ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται περιέχουν ευαίσθητες 

πληροφορίες και απαιτείται η διασφάλιση τους βάση του άρθρου 105 του 

Νόμου. Επιπρόσθετα θα πρέπει τα προσωπικά δεδομένα του κάθε αιτητή 

να διασφαλίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου. 

 


