
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας - Φωτοβολταϊκά Συστήµατα µέχρι 10.4kWp
Συµψηφισµός Μετρήσεων Σχέδιο ΑΗΚ 'Σ.Μ.10'

∆ιασύνδεση και Παράλληλη Λειτουργία Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Συστήµατος Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας µε το ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης (ΧΤ) της ΑΗΚ, Συµψηφισµός Μετρήσεων(Net Metering),
ισχύος 5,00 KW
(Τεµ: , Φ: , Σ: , Περιοχή: ∆ΑΛΙ)

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου το οποίο ιδρύθηκε µε βάση το
άρθρο 3 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισµού Νόµου, Κεφ. 171, µε εγγεγραµµένη διεύθυνση στην οδό
Αµφιπόλεως 11, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία, (στο εξής αναφερόµενη ως "η ΑΗΚ"), ορισµός ο οποίος για
σκοπούς της παρούσας Σύµβασης περιλαµβάνει και οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία ή επιχείρηση ή
κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει η ΑΗΚ, αφενός

και

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ο∆ΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ
2540 ∆ΑΛΙ
στο εξής αναφερόµενος/η ως «ο Παραγωγός/Καταναλωτής», αφετέρου

Στο εξής αναφερόµενα ως "τα συµβαλλόµενα Μέρη"
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1.0 Προοίµιο

ΕΠΕΙ∆Η Η ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΗΚ) υπό την ιδιότητα της ως Προµηθευτής
Ηλεκτρικής Ενέργειας µε την παρούσα Σύµβαση, εκπροσωπείται νόµιµα από τους εξουσιοδοτηµένους από
το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο εκπροσώπους της, σύµφωνα µε τις σχετικές σε ισχύ Αποφάσεις του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου,

ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει αιτηθεί και έχει λάβει έγκριση από την ΑΗΚ, υπό την
ιδιότητά της ως ∆ιαχειριστής Συστήµατος ∆ιανοµής (∆Σ∆), για τη διασύνδεση και την παράλληλη
λειτουργία του Φωτοβολταϊκού του Συστήµατος µε το ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης, µε τη µέθοδο Συµψηφισµού
Μετρήσεων της καταναλισκοµένης και της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας ("Net Metering"),

Αρ.Εντύπου: 9211
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ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει αποδεχθεί και υπογράψει τη ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΡΩΝ) ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής
(ΑΗΚ) που συµπεριλαµβάνει, ως Παράρτηµα "Χ" τους Γενικούς Όρους Σύνδεσης και Λειτουργίας, ως
Παράρτηµα "Α" τους Ειδικούς, Τεχνικούς και Άλλους Όρους, και ως Παράρτηµα 1 τον ΤΕΧΝΙΚΟ Ο∆ΗΓΟ
του υπό αναφορά Σχεδίου Συµψηφισµού Μετρήσεων του ∆Σ∆(ΑΗΚ), σύµφωνα µε τους οποίους δύναται να
καταστεί δυνατή η διασύνδεση και η παράλληλη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού του Συστήµατος µε το
∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης του ∆Σ∆ (ΑΗΚ),

ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει καταβάλει στην ΑΗΚ το σχετικό αντίτιµο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η τόσο η ΑΗΚ όσο ο Παραγωγός/Καταναλωτής, λαµβάνουν υπόψη, αποδέχονται και
δεσµεύονται όπως συµµορφώνονται και ενεργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις και τις πρόνοιες του συνόλου
του Νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όπως τηρούν τα ακόλουθα:

1. Τους περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµους του 2003 έως 2017, Ν.122(Ι)/2003 µέχρι 2017, ως
επίσης και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς τροποποιητικούς Νόµους και σχετικούς Κανονισµούς,
∆ιατάγµατα, Αποφάσεις, Κανόνες και άλλες Νοµοθετικές Πράξεις που εκδίδονται από καιρό σε καιρό κατ'
εξουσιοδότηση των σχετικών Νόµων.

2. Τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού, τους Κανονισµούς Μεταβατικής Ρύθµισης της Αγοράς
Ηλεκτρισµού και τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους, όπως
εκάστοτε ισχύουν.

3. Τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Νόµους του 2013
έως 2015, Ν.112(Ι)/2013 µέχρι 2015, ως επίσης και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς τροποποιητικούς
Νόµους και σχετικούς Κανονισµούς, ∆ιατάγµατα, Αποφάσεις, Κανόνες και άλλες Νοµοθετικές Πράξεις που
εκδίδονται από καιρό σε καιρό κατ' εξουσιοδότηση των σχετικών Νόµων.

4. Τον Περί Ηλεκτρισµού Νόµο, Κεφ. 170, τον Περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισµού Νόµο, Κεφ. 171, ως επίσης
και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς τροποποιητικούς Νόµους και σχετικούς Κανονισµούς, ∆ιατάγµατα,
Αποφάσεις, Κανόνες και άλλες Νοµοθετικές Πράξεις που εκδίδονται από καιρό σε καιρό κατ'
εξουσιοδότηση των σχετικών Νόµων.

5. Την Απόφαση 908/2013 της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ηµεροµηνίας 27 Ιουνίου
2013, για ∆ιευρυµένη Εφαρµογή του Συστήµατος Συµψηφισµού Μετρήσεων της Εισαγόµενης από το
∆ίκτυο µε την Παραγόµενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήµατα (Net-Metering)
εγκατεστηµένα σε οικίες, και οποιασδήποτε σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης ή/και
αντικατάστασης της Απόφασης ή/και νέας σχετικής Απόφασης ή/και Ανακοίνωσης από τη ΡΑΕΚ.

6. Την Απόφαση 909/2013 της ΡΑΕΚ, ηµεροµηνίας 1ης Ιουλίου 2013, για τις χρεώσεις Επικουρικών
Υπηρεσιών, Χρήσης ∆ικτύου και άλλων Υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για τη ∆ιευρυµένη εφαρµογή του
Συστήµατος Συµψηφισµού Μετρήσεων της Εισαγόµενης από το ∆ίκτυο µε την Παραγόµενη Ηλεκτρική
Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήµατα (Net-Metering) εγκατεστηµένα σε οικίες και σε κτίρια που
αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών, και οποιασδήποτε σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης ή/και
αντικατάστασης της Απόφασης ή/και νέας Απόφασης ή/και Ανακοίνωσης από τη ΡΑΕΚ.

7. Την ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2018 της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ηµεροµηνίας 7
Σεπτεµβρίου 2018, σχετικά µε την Αναθεώρηση χρεώσεων για τα Σχέδια Αυτοπαραγωγής, Συµψηφισµού
Λογαριασµών (Net Billing) και Συµψηφισµού Μετρήσεων (Net Metering), και οποιασδήποτε σχετικής
τροποποίησης ή/και αναθεώρησης ή/και αντικατάστασης της Απόφασης ή/και νέας Απόφασης ή/και
Ανακοίνωσης από τη ΡΑΕΚ.
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8. Την Απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) κατά τη Συνεδρία της στις 28
Σεπτεµβρίου 2015, περί της περιόδου τελικής εκκαθάρισης του Πλεονάσµατος της ηλεκτρικής ενέργειας
των καταναλωτών που εµπίπτουν στα Σχέδια Συµψηφισµού Μετρήσεων (Net metering) Φωτοβολταϊκών
Συστηµάτων, και οποιασδήποτε σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης ή/και
αντικατάστασης/ανάκλησης της Απόφασης ή/και οποιασδήποτε νέας Απόφασης ή/και Ανακοίνωσης από τη
ΡΑΕΚ που να αφορά τους καταναλωτές που εµπίπτουν στα Σχέδια Συµψηφισµού Μετρήσεων (Net
Metering) Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων.

9. Το Σχέδιο Προώθησης των εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων «Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) για Όλους» του Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, υπό τον
τίτλο: «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας για ιδία Κατανάλωση, Μάιος 2018», Κατηγορία Α:
- A1. ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣΟΙΚΙΑΚΩΝΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
- Α2. ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
το οποίο εγκρίθηκε µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου (Α/Α 40 ηµεροµηνίας 30/05/2018) και
οποιασδήποτε σχετικής Ανακοίνωσης ή/και τροποποίησης ή/και αναθεώρησης ή/και αντικατάστασης ή/και
ανάκλησης του Σχεδίου ή/και οποιουδήποτε νέου σχετικού Σχεδίου από την Υπηρεσία Ενέργειας του
Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.

10. Την Ανακοίνωση του Υπουργείου (ΥΕΕΒΤ) ηµεροµηνίας 25 Ιουνίου 2018 σχετικά µε την έναρξη
λειτουργίας του πιο πάνω Σχεδίου, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών σηµαντικών πληροφοριών, όπως οι
κατηγορίες επενδύσεων του Σχεδίου και η υποβολή αιτήσεων, και οποιαδήποτε άλλη σχετική Ανακοίνωση
από το ΥΕΕΒΤ.

11. Οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση ή/και αναθεώρηση ή/και ανάκληση/κατάργηση του πιο πάνω
Σχεδίου ή/και οποιοδήποτε νέο σχετικό Σχέδιο ή/και τροποποιηµένο/ αναθεωρηµένο Σχέδιο εγκριθεί από το
Υπουργικό Συµβούλιο ή/και οποιαδήποτε σχετική Ανακοίνωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού (το Υπουργείο).

12. Οποιαδήποτε σχετική Απόφαση ή/και Ανακοίνωση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)
ή/και τροποποίηση ή/και αναθεώρηση του πιο πάνω Σχεδίου από τη ΡΑΕΚ.

13. Το Άρθρο 4(1) του ∆ιατάγµατος του Υπουργού Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού µε
αριθµό Κ.∆.Π. 218/2013 το οποίο εκδόθηκε στις 26/06/2013 δυνάµει των Άρθρων 93(5) και 94(3) των Περί
Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµων του 2003 έως 2017, µε βάση το οποίο καθορίζονται οι ευάλωτοι
και ευπαθείς καταναλωτές, και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης του
∆ιατάγµατος ή/και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ∆ιάταγµα ή/και Απόφαση ή/και Ανακοίνωση του Υπουργού
ή/και του Υπουργικού Συµβουλίου.

14. Την καταρχήν έγκριση της αίτησης του Παραγωγού/Καταναλωτή από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του
Ταµείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., για παροχή χορηγίας για την αγορά και εγκατάσταση ΦΒ Συστήµατος µε τη
µέθοδο Συµψηφισµού Μετρήσεων, και οποιασδήποτε τροποποίησης ή/και αναθεώρησης ή/και
αντικατάστασης ή/και ανάκλησης/ακύρωσης της έγκρισης από την Επιτροπή αυτή (κατηγορία των
ευάλωτων και ευπαθών καταναλωτών µε παροχή χορηγία).

15. Την Αίτηση του Παραγωγού/Καταναλωτή προς το ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ),
συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, την έγκριση της Αίτησης από το ∆Σ∆
(ΑΗΚ) και την υπογεγραµµένη, από τον Παραγωγό/Καταναλωτή, ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Όρων Σύνδεσης και Λειτουργίας) που συµπεριλαµβάνει, ως Παράρτηµα "Χ" τους Γενικούς
Όρους Σύνδεσης & Λειτουργίας, ως Παράρτηµα "Α" τους Ειδικούς, Τεχνικούς και άλλους Όρους, και ως
Παράρτηµα 1 τον ΤΕΧΝΙΚΟ Ο∆ΗΓΟ, σύµφωνα µε τα οποία δύναται να καταστεί δυνατή η ∆ιασύνδεση
και η παράλληλη Λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής του ∆Σ∆ (ΑΗΚ). Η
υπογεγραµµένη, από τον Παραγωγό/Καταναλωτή, Προσφορά (Όροι) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ∆Σ∆
(ΑΗΚ) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης Συµψηφισµού Μετρήσεων µεταξύ της Αρχής
Ηλεκτρισµού Κύπρου υπό την ιδιότητα της ως Προµηθευτή και του Παραγωγού/Καταναλωτή.
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16. Τον Τεχνικό Οδηγό Συµψηφισµού Μετρήσεων: Τεχνικές πρόνοιες, απαιτήσεις και όροι για τη
διασύνδεση και την παράλληλη λειτουργία ΦΒ Συστήµατος µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής ΧΤ του ∆Σ∆ (ΑΗΚ), µε
τη µέθοδο Συµψηφισµού Μετρήσεων της καταναλισκόµενης και της παραγόµενης ("Net Metering",Σχέδιο
ΑΗΚ "Σ.Μ.10") και οποιασδήποτε τροποποίησης ή και αναθεώρησης του Τεχνικού Οδηγού.
Ο Τεχνικός Οδηγός αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τόσο της Προσφοράς (Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας
του ∆Σ∆ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό/Καταναλωτή όσο και της παρούσας Σύµβασης Συµψηφισµού
Μετρήσεων µεταξύ της ΑΗΚ υπό την ιδιότητά της ως Προµηθευτή ή άλλου Προµηθευτή και του
Παραγωγού/Καταναλωτή. Σηµειώνεται ότι, σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης µεταξύ των Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανοµής και του Τεχνικού Οδηγού, οι Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής υπερισχύουν. Ο
Τεχνικός Οδηγός είναι αναρτηµένος στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΑΗΚ, κάτω από τις καρτέλες (tabs):
"Εξυπηρέτηση Συνεργατών" και "Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας".

17. Την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 3/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον τίτλο: 'Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών
Συστηµάτων σε σχέση µε τις οποίες δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης για εξασφάλιση Πολεοδοµικής
Άδειας' (σχετικές επιστολές Υπουργείου Εσωτερικών προς Πολεοδοµικές Αρχές µε ηµεροµηνίες
13/05/2008 και 14/12/2009), και οποιασδήποτε σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της Εγκυκλίου
ή/και νέας Εγκυκλίου ή/και ∆ιατάγµατος ή/και Νοµοθετικής Πράξης ή/και Απόφασης από το Υπουργείο
Εσωτερικών ή/και το Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ή/και το Υπουργικό
Συµβούλιο.

18. Το ∆ιάταγµα Κ.∆.Π. 123/2011 σύµφωνα µε το Άρθρο 22 του Περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας
Νόµου, ηµεροµηνίας 29 Μαρτίου 2011, του Υπουργού Εσωτερικών, και οποιασδήποτε σχετικής
τροποποίησης ή/και αναθ εώρησης του ∆ιατάγµατος ή/και νέου σχετικού ∆ιατάγµατος ή/και Απόφασης
ή/και Νοµοθετικής Πράξης από τον Υπουργό Εσωτερικών ή/και το Υπουργικό Συµβούλιο.

19. Το ∆ιάταγµα Κ.∆.Π. 281/2013, µε βάση το άρθρο 4Β, ηµεροµηνίας 26 Ιουλίου 2013, του Υπουργού
Εσωτερικών, το οποίο αναφέρεται ως το Περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Γενικό ∆ιάταγµα
Εξαίρεσης, και οποιασδήποτε σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης του ∆ιατάγµατος ή/και νέου
σχετικού ∆ιατάγµατος ή/και Απόφασης ή/και Νοµοθετικής Πράξης από τον Υπουργό Εσωτερικών ή/και το
Υπουργικό Συµβούλιο.

20. Οποιεσδήποτε σχετικές Αποφάσεις, ∆ιατάγµατα, Εγκυκλίους, Κανονισµούς, Κανόνες ή/και Νοµοθετικές
Πράξεις, και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο ή/και τον
Υπουργό Εσωτερικών ή/και τον Υπουργό Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.

21. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Κρατική Ενίσχυση Ν143/2009 - Κυπριακή ∆ηµοκρατία,
ηµεροµηνίας 2/7/2009, C(2009)5398.

22. Την Άδεια Οικοδοµής της νόµιµης υφιστάµενης οικοδοµής στην οροφή της οποίας ή στο έδαφος, εντός
του ιδίου τεµαχίου µε την οικοδοµή, ή για την κατηγορία των µη οικιακών καταναλωτών εντός όµορου
τεµαχίου, στο οποίο ευρίσκεται η υφιστάµενη οικοδοµή µε τον αντίστοιχο µετρητή της, θα/έχει
εγκατασταθεί το ΦΒ Σύστηµα µε τη µέθοδο Συµψηφισµού Μετρήσεων (Net Metering) Παραγωγής και
Κατανάλωσης. Η εγκατάσταση ΦΒ συστήµατος σε τεµάχιο όµορο του τεµαχίου που βρίσκεται το
υποστατικό µε τον αντίστοιχο µετρητή του, θα επιτρέπεται εφόσον το όµορο τεµάχιο δεν έχει άλλη
ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε αυτό. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό θα µπορεί να δοθεί µόνο σε ειδικές
περιπτώσεις για Γεωργικά Τεµάχια. Εάν εγκατασταθεί ΦΒ Σύστηµα σε τεµάχιο όµορο του τεµαχίου που
βρίσκεται το υποστατικό µε τον αντίστοιχο µετρητή του και στο µέλλον ανεγερθεί υποστατικό στο όµορο
τεµάχιο ή γίνει άλλη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τότε το ΦΒ Σύστηµα θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το
υποστατικό του διπλανού τεµαχίου και να συνδεθεί στο υποστατικό του ιδίου τεµαχίου µε το ΦΒ Σύστηµα.

23. Την άδεια για ανόρυξη φρέατος, την άδεια υδροληψίας ή/και την άδεια δεξαµενής που κατέχει ο
Παραγωγός/Καταναλωτής.

24. Τη Σύµβαση Επιδότησης/Παροχής Χορηγίας, που έχει/θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής µε τη
∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, και οποιασδήποτε σχετικής τροποποίησης ή/και
αναθεώρησης της Σύµβασης ή/και νέας Σύµβασης που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής µε την
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Επιτροπή αυτή (κατηγορία των ευάλωτων και ευπαθών καταναλωτών µε παροχή χορηγίας).

25. Την επιστολή γνωστοποίησης του Παραγωγού/Καταναλωτή για την ένταξη του στα Καθεστώτα
ενίσχυσης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (για δικαιούχους χορηγίας του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης).

ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

2.0 Ερµηνεία της Σύµβασης:

"ΑΗΚ" σηµαίνει τηv Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρoυ πoυ ιδρύεται βάσει τoυ άρθρoυ 3 του περί Ανάπτυξης
Ηλεκτρισµού Νόµου, Κεφ. 171, ως έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα και όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται
ή αντικαθίσταται και είναι νοµικό πρόσωπο µε διαρκή διαδοχή και κoιvή σφραγίδα και µε εξουσία vα
αποκτά, κατέχει και διαθέτει ιδιοκτησία, vα συvάπτει συµβάσεις, vα εvάγει και εvάγεται στo όνοµα της και
vα κάνει οτιδήποτε τo oπoίo είναι απαραίτητο για τους σκοπούς τoυ Νόµου αυτού.

"Αίτηση" σηµαίνει την αίτηση του Παραγωγού/Καταναλωτή προς τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής
(ΑΗΚ) για τη διασύνδεση και την παράλληλη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού του Συστήµατος µε το ∆ίκτυο
∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης, µε τη µέθοδο Συµψηφισµού Μετρήσεων της καταναλισκόµενης και της
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας ("Net Metering").

"Ανωτέρα Βία" έχει το νόηµα που αποδίδεται στην Παράγραφο 9.0.

"Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύµβασης" έχει το νόηµα που αποδίδεται στην Παράγραφο 10.4.

"∆ηµοκρατία" σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

"∆ιαχειριστής Συστήµατος ∆ιανοµής (∆Σ∆)" είναι η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ), ασκώντας το
ρόλο της αυτό, σύµφωνα µε τους περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµους του 2003 έως 2017,
Ν.122(Ι)/2003-2017, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.

"∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ)" όπως ορίζεται στους περί Ρύθµισης της
Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµους του 2003 έως 2017, Ν.122(Ι)/2003-2017, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.

"∆ίκτυο" ή "Σύστηµα" σηµαίνει το ∆ίκτυο ∆ιανοµής της ΑΗΚ.

"∆ίκτυο Σύνδεσης" είναι το µέρος του ∆ικτύου ∆ιανοµής µέχρι το Όριο Ιδιοκτησίας για τη σύνδεση του
Φωτοβολταϊκού Συστήµατος στο Σύστηµα ∆ιανοµής και αποτελείται από τα στοιχεία που περιγράφονται
στην Παράγραφο 6.2 του σχετικού Τεχνικού Οδηγού.

"Έγκριση της Αίτησης" σηµαίνει την έγκριση της Αίτησης, από τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής
(∆Σ∆), για τη σύνδεση και την παράλληλη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος στο ∆ίκτυο
∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης.

"Έργα του Παραγωγού/Καταναλωτή" σηµαίνει τα έργα (κατασκευαστικά και άλλα) που αναλαµβάνει να
εκτελέσει ο Παραγωγός/Καταναλωτής δυνάµει της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΡΩΝ) Σύνδεσης και Λειτουργίας του
∆Σ∆ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό/Καταναλωτή, για την εγκαθίδρυση του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος και
τη σύνδεση του και την παράλληλη λειτουργία του µε το Σύστηµα ∆ιανοµής και τα οποία αφορούν το
Φωτοβολταϊκό Σύστηµα και τον Πίνακα Μετρητών και Ελέγχου του Παραγωγού/Καταναλωτή. Μετά την
κατασκευή τους τα έργα αυτά θα είναι στην ιδιοκτησία και ευθύνη του Παραγωγού/Καταναλωτή σύµφωνα
µε τις πρόνοιες για το Όριο Ιδιοκτησίας, όπως προνοείται στο σχετικό Τεχνικό Οδηγό.
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"Ηµεροµηνία Λειτουργίας" όπως ορίζεται στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής, όπως
τροποποιούνται εκάστοτε. Η Ηµεροµηνία Λειτουργίας καθορίζει, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανοµής, την ηµεροµηνία κατά την οποία µια µονάδα παραγωγής είναι διαθέσιµη για
κατανοµή.

"Ηµεροµηνία Σύνδεσης" όπως ορίζεται στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής, όπως τροποποιούνται
εκάστοτε.

"Ιδιοκτήτης Συστήµατος ∆ιανοµής (ΙΣ∆)" είναι η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ), ασκώντας το ρόλο
της αυτό σύµφωνα µε τους περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµους του 2003 έως 2017,
Ν.122(Ι)/2003-2017, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.

"Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς (ΙΣΜ)" είναι η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ) ασκώντας το
ρόλο της αυτό σύµφωνα µε τους περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµους του 2003 έως 2017,
Ν.122(Ι)/2003-2017, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.

"Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού" όπως ορίζεται στους περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµους
του 2003 έως 2017, Ν.122(Ι)/2003-2017, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.

"Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής" όπως ορίζεται στους περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού
Νόµους του 2003 έως 2017, Ν.122(Ι)/2003-2017, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.
Η ισχύουσα έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής είναι η 4.0.0 που εκδόθηκε τον Ιούλιο 2013 και
οι τροποποιήσεις της, δηλ. η Τροποποιητική Έκδοση 4.0.1 που εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2016 και η
Τροποποιητική Έκδοση 4.0.2 που εκδόθηκε τον Νοέµβριο 2017.

"Καταναλωτής" σηµαίνει πρόσωπο το οποίο προµηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια σε συγκεκριµένο
υποστατικό για κατανάλωση στο υποστατικό αυτό.

"Καταρχήν Έγκριση" σηµαίνει την καταρχήν έγκριση της αίτησης του Παραγωγού/Καταναλωτή, από την
Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ταµείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., για παροχή χορηγίας για την αγορά και εγκατάσταση
µικρού Φωτοβολταϊκού Συστήµατος µε τη µέθοδο Συµψηφισµού Μετρήσεων (Net Metering), ενωµένο µε
το ∆ίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, και οποιασδήποτε τροποποίησης ή/και αναθεώρησης ή/και αντικατάστασης
ή/και ανάκλησης/ακύρωσης της έγκρισης από την Επιτροπή αυτή (ισχύει για την κατηγορία των ευάλωτων
και ευπαθών καταναλωτών µε παραχώρηση χορηγίας).

"Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης του Συστήµατος" όπως ορίζεται στην Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανοµής, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.

"Κατάσταση Ανικανότητας" σηµαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα, σε σχέση µε τον
Παραγωγό/Καταναλωτή:
(α) αρµόδιο ∆ικαστήριο έχει εκδώσει διάταγµα εκκαθάρισης του Παραγωγού/ Καταναλωτή ή έχει εκδοθεί
ψήφισµα για την εκούσια εκκαθάριση του ή για οποιοδήποτε λόγο έχει τεθεί σε ρευστοποίηση.
(β) ο Παραγωγός/Καταναλωτής είναι ανίκανος να πληρώσει τα χρέη του ή έχει συγκαλέσει συνέλευση των
πιστωτών του (όχι όµως συνέλευση των χρηµατοδοτών του για παράταση της αποπληρωµής των οφειλών
του) µε σκοπό το συµβιβασµό ή το διακανονισµό ή έχει κάµει οποιαδήποτε εκχώρηση προς όφελος των
πιστωτών του ή
(γ) έχει διοριστεί παραλήπτης ή διευθυντής για σηµαντικό στοιχείο της περιουσίας του, χωρίς να αποσυρθεί
εντός περιόδου 40 ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε κατοχή αυτού.

"Μετρητική ∆ιάταξη" ορίζεται η ∆ιάταξη που περιλαµβάνει τον Ηλεκτρονικό Μετρητή αµφίδροµης
µέτρησης που θα καταγράφει την παραγόµενη από το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ηλεκτρική ενέργεια η οποία
θα εξέρχεται προς το ∆ίκτυο (Export reading) και την εισερχόµενη ηλεκτρική ενέργεια από το ∆ίκτυο προς
το υποστατικό του Παραγωγού/Καταναλωτή (Import reading), σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται/
περιγράφονται στην Παράγραφο 2.20 του σχετικού Τεχνικού Οδηγού, υπό τον τίτλο: "Μετρητές και
∆ωµάτιο/Πίνακας Μετρητών και Ελέγχου του Παραγωγού/Καταναλωτή".
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"Πίνακας Μετρητών και Ελέγχου του Παραγωγού/Καταναλωτή" ορίζεται ο Πίνακας που περιλαµβάνει
τους Μετρητές και τον εξοπλισµό στον οποίο θα διασυνδεθούν οι Μετρητές, τον Εξοπλισµό και τα
Συστήµατα Προστασίας, τους Αυτόµατους ∆ιακόπτες και τον Εξοπλισµό ∆ιακοπής, Απόζευξης, Γείωσης,
Ελέγχου και Προστασίας, τόσο του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος όσο και της Γραµµής Σύνδεσης, που θα
εγκατασταθεί από τον Παραγωγό/Καταναλωτή, ο οποίος συνδέεται απευθείας µε το ∆ίκτυο Σύνδεσης του
∆Σ∆ (ΑΗΚ). Ο Πίνακας Μετρητών και Ελέγχου του Παραγωγού/Καταναλωτή είναι στην αποκλειστική
ευθύνη του Παραγωγού/ Καταναλωτή.

"ΡΑΕΚ" σηµαίνει τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου που συστάθηκε δυνάµει του Άρθρου 4 των περί
Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµων του 2003 έως 2017, Ν.122(Ι)/2003-2017, όπως τροποποιούνται
εκάστοτε.

"Σηµείο Σύνδεσης" όπως ορίζεται στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής, όπως τροποποιούνται
εκάστοτε. Το Σηµείο Σύνδεσης βρίσκεται στο Όριο Ιδιοκτησίας.

"Συµβαλλόµενος" σηµαίνει συµβαλλόµενο στη Σύµβαση.

"Σύστηµα ∆ιανοµής" ή "∆ίκτυο ∆ιανοµής" είναι το σύστηµα, που δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε µέρος
του συστήµατος µεταφοράς, το οποίο αποτελείται, κύρια ή εξ ολοκλήρου από:
(α) ηλεκτρικές γραµµές των δικτύων µέσης και χαµηλής τάσης µεταξύ αυτόµατων διακοπτών κυκλώµατος ή
διακοπτών µέσης τάσης στους υποσταθµούς µεταφοράς που ανήκουν στον ∆ιαχειριστή Συστήµατος
∆ιανοµής και χρησιµοποιούνται για τη διανοµή ηλεκτρισµού από µονάδες παραγωγής ή άλλα σηµεία
εισόδου µέχρι το σηµείο παράδοσης σε πελάτες ή άλλους χρήστες, και
(β) οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισµό ο οποίος ανήκει ή είναι υπό τη διαχείριση του ∆ιαχειριστή
Συστήµατος ∆ιανοµής σε σχέση µε τη διανοµή ηλεκτρισµού.

"Σύστηµα Μεταφοράς" σηµαίνει σύστηµα µεταφοράς, όπως ορίζεται στους περί Ρύθµισης της Αγοράς
Ηλεκτρισµού Νόµους του 2003 έως 2017, Ν.122(Ι)/2003-2017, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.

"Συµψηφισµός Μετρήσεων" ορίζεται ως η µέθοδος που αφορά Καταναλωτές, που στις οροφές των
υποστατικών τους, (ή στο έδαφος εντός του ιδίου τεµαχίου µε το υποστατικό), έχει εγκατασταθεί µικρό
Φωτοβολταϊκό Σύστηµα για κάλυψη των αναγκών του υποστατικού.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, υπολογίζεται η διαφορά µεταξύ της εισαγόµενης από το ∆ίκτυο ηλεκτρικής
ενέργειας προς το υποστατικό του Παραγωγού/ Καταναλωτή, για την κάλυψη των αναγκών του
υποστατικού του και της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα η οποία
εγχέεται στο ∆ίκτυο, για κάθε περίοδο τιµολόγησης (δίµηνο ή µήνα ανάλογα µε την περίπτωση).
Οποιαδήποτε πλεονάσµατα θα µεταφέρονται στην επόµενη περίοδο τιµολόγησης, ενώ οποιαδήποτε
ελλείµµατα θα τιµολογούνται κανονικά από την ΑΗΚ, εντός της συγκεκριµένης περιόδου τιµολόγησης.
Στον τελευταίο λογαριασµό του έτους συµψηφισµού όπως καθορίζεται από καιρού εις καιρό, καθολικά, θα
γίνεται η τελική εκκαθάριση των πλεονασµάτων (εφόσον υπάρχουν). Για τις διµηνιαίες διατιµήσεις, όπου η
καταγραφή γίνεται κάθε δίµηνο, ως τελευταίος λογαριασµός του έτους συµψηφισµού θεωρείται ο
λογαριασµός του καταναλωτή για τον οποίο έγινε καταγραφή µέτρησης εντός Φεβρουαρίου ή Μαρτίου. Για
τις µηνιαίες διατιµήσεις, όπου η καταγραφή γίνεται κάθε µήνα, ως τελευταίος λογαριασµός του έτους
συµψηφισµού θεωρείται ο λογαριασµός του καταναλωτή για τον οποίο έγινε καταγραφή µέτρησης εντός
Μαρτίου. Τα πιο πάνω θα εφαρµόζονται εκτός και εάν εκδοθεί οποιαδήποτε σχετική απόφαση από τη
ΡΑΕΚ για διαφορετική ρύθµιση, βάσει των δεδοµένων του προηγούµενου έτους ώστε να επιλέγεται η
βέλτιστη περίοδος της τελικής εκκαθάρισης συµψηφισµού για την πλειοψηφία των παραγωγών -
καταναλωτών. Σε τέτοια περίπτωση, η οποιαδήποτε σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ θα έχει εφαρµογή για
όλους τους ιδιοκτήτες συστηµάτων µε το καθεστώς "net-metering". Τυχόν πλεονάσµατα δεν µπορούν να
µεταφερθούν από ένα έτος συµψηφισµού στο επόµενο.

"Σχέδιο" σηµαίνει το Σχέδιο Προώθησης των Εγκαταστάσεων ΦΒ Συστηµάτων του Υπουργείου
Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, υπό τον τίτλο: "Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής
Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση, Μάιος 2018", Κατηγορία Α:
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"Φωτοβολταϊκό Σύστηµα (ΦΒ)" σηµαίνει το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα του Παραγωγού/ Καταναλωτή, το
οποίο περιλαµβάνει τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τους µετατροπείς Τάσης (inverters), τις βάσεις στήριξης, τις
εγκαταστάσεις, τον Εξοπλισµό και τα Συστήµατα Προστασίας, τους Αυτόµατους ∆ιακόπτες και τον
Εξοπλισµό ∆ιακοπής, Απόζευξης, Ελέγχου, Προστασίας και Γείωσης, την Αλεξικεραυνική Προστασία
(surge arresters), τη Μετρητική ∆ιάταξη (Μετρητής Συµψηφισµού Μετρήσεων), τον εξοπλισµό του
Συστήµατος Τηλεχειρισµού (Ripple Control) για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα µε εγκατεστηµένη Ισχύ
πέραν των 7,14kWp, και τα µηχανήµατα του Παραγωγού/ Καταναλωτή.
Το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα µετατρέπει την ηλιακή ενέργεια κατευθείαν σε ηλεκτρική ενέργεια, µέσω του
φωτοβολταϊκού φαινόµενου, η οποία µπορεί να διοχετευτεί κατευθείαν στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, ή/και να
χρησιµοποιηθεί απευθείας από τις εγκαταστάσεις του Παραγωγού/ Καταναλωτή.

2.1 Ολόκληρο το προοίµιο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης.

2.2 Η γλώσσα η οποία πρέπει να χρησιµοποιείται και στην οποία πρέπει να ερµηνεύεται η παρούσα
Σύµβαση είναι η Ελληνική.

2.3 Σε όλες τις περιπτώσεις, η Σύµβαση διέπεται από και πρέπει να ερµηνεύεται σύµφωνα µε το ∆ίκαιο και
τους Νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

2.4 Λέξεις στον ενικό περιλαµβάνουν και τον πληθυντικό και αντιστρόφως, όπου το κείµενο το απαιτεί.

2.5 Όλοι οι όροι της παρούσας Σύµβασης είναι ουσιώδεις.

2.6 Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Σύµβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους περί
Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµους του 2003 έως 2017,
Ν.122(Ι)/2003 µέχρι 2017, στους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας Νόµους του 2013 έως 2015, Ν.112(Ι)/2013 µέχρι 2015, ως επίσης και οποιουσδήποτε άλλους
σχετικούς Τροποποιητικούς Νόµους και Κανονισµούς που εκδίδονται από καιρό σε καιρό σύµφωνα µε τους
προαναφερόµενους Νόµους, στις εκάστοτε σχετικές Αποφάσεις και Ανακοινώσεις ή/και τροποποιήσεις
ή/και αναθεωρήσεις ή/και αντικαταστάσεις των Αποφάσεων ή/και των Ανακοινώσεων της ΡΑΕΚ ή/και της
Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ταµείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. ή/και της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου
Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού, σε Κανονιστικές
Πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των πιο πάνω Νόµων, στους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς
και ∆ιανοµής, στο ∆ιάταγµα του Υπουργού Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού µε αριθµό
Κ.∆.Π. 218/2013 το οποίο εκδόθηκε στις 26/06/2013, στην Εγκύκλιο 3/2008 και στα ∆ιατάγµατα Κ.∆.Π.
123/2011 και Κ.∆.Π. 281/2013 του Υπουργού Εσωτερικών και σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό
∆ιάταγµα/Απόφαση του Υπουργού Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ή/και του Υπουργού
Εσωτερικών, καθώς και σε οποιεσδήποτε σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου που εκδίδονται
από καιρό σε καιρό. Άλλες λέξεις, όροι και εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στο έγγραφο αυτό και δεν
ερµηνεύονται από τους πιο πάνω Νόµους ή τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής ή τους Κανόνες Αγοράς
Ηλεκτρισµού ή Κανονιστικές Πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των πιο πάνω Νόµων έχουν την
έννοια που τους αποδίδεται στο έγγραφο αυτό.

2.7 Η ακυρότητα οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύµβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα της
παρούσας Σύµβασης.

2.8 Παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσας Σύµβασης δηµιουργεί την υποχρέωση καταβολής Νοµίµων
αποζηµιώσεων.

2.9 Η παρούσα Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
Οποιαδήποτε όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε
προφορική συµφωνία.
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3.0 Αντικείµενο της Σύµβασης

3.1 Η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ), ως Αδειούχος Προµηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συµφωνεί
και αναλαµβάνει την υποχρέωση να εφαρµόσει τη µέθοδο του Συµψηφισµού Μετρήσεων στο υποστατικό
του Παραγωγού/Καταναλωτή, σύµφωνα µε τους όρους, τις απαιτήσεις, τις υποδείξεις, τις οδηγίες, τον
εκάστοτε σε ισχύ σχετικό Τεχνικό Οδηγό και τεχνικά υποµνήµατα και τις προδιαγραφές του ∆Σ∆ (ΑΗΚ),
καθώς επίσης και µε τους όρους και τις πρόνοιες της παρούσας Σύµβασης. Ο Παραγωγός/Καταναλωτής,
οµοίως µε τα πιο πάνω συµφωνεί και αναλαµβάνει την υποχρέωση να προµηθεύει την ΑΗΚ µε ηλεκτρική
ενέργεια, η οποία παράγεται από το Φωτοβολταϊκό του Σύστηµα που είναι εγκατεστηµένο στο υποστατικό
του, τα στοιχεία του οποίου φαίνονται στην πρώτη σελίδα της παρούσας Σύµβασης.

3.2 Η ηλεκτρική ενέργεια θα παρέχεται µε εναλλασσόµενο µονοφασικό/τριφασικό ρεύµα ονοµαστικής
τάσης 230/400V και ονοµαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50Hz), σύµφωνα µε
τα όρια τάσης και τα όρια συχνότητας που καθορίζονται στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής, και το
Φωτοβολταϊκό Σύστηµα θα ευρίσκεται σε παράλληλη λειτουργία µε το ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης του
Ιδιοκτήτη του Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ), µέσω κατάλληλου ∆ιασυνδετικού ∆ικτύου, που θα
προµηθεύσει ο Ιδιοκτήτης του Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ).

4.0 Συµµόρφωση µε τους Κανόνες, τη σχετική Νοµοθεσία και τους Όρους του ∆ιαχειριστή
Συστήµατος ∆ιανοµής

4.1 Οι Συµβαλλόµενοι οφείλουν να ενεργούν, να τηρούν και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις και τις
πρόνοιες του συνόλου του Νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Ειδικότερα, οφείλουν να συµµορφώνονται και να ενεργούν σύµφωνα µε τις πρόνοιες και τους όρους της
παρούσας Σύµβασης, καθώς επίσης και µε τους όρους, τις απαιτήσεις, τα εκάστοτε σε ισχύ τεχνικά
υποµνήµατα και Τεχνικούς Οδηγούς, τις υποδείξεις, τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του ∆ιαχειριστή
Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ).

4.2 Συµµόρφωση µε το Άρθρο 35 του Νόµου για την προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 35 του Νόµου για την προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης
των ΑΠΕ, κατά την κατανοµή του φορτίου, ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ)
δύναται, να µειώνει την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που διοχετεύεται στο
σύστηµα, αν κρίνει ότι το απαιτούν οι συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας του συστήµατος.
Προς τον σκοπό αυτό, ο αιτητής, εάν του ζητηθεί, θα πρέπει να µεριµνήσει και να εγκαταστήσει τον
απαραίτητο εξοπλισµό σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα δοθούν από το ∆Σ∆, ώστε να
παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο ∆ΣΜΚ ή/και στο ∆Σ∆. Νοείται ότι, το κόστος του πιο πάνω εξοπλισµού
θα καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ΦΒ συστήµατος.

4.3 Απαιτήσεις και Ρυθµίσεις Προστασίας του Μετατροπέα Τάσης (Inverter) και Ηλεκτρολογική
Εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος.
Οι απαιτήσεις και ρυθµίσεις Προστασίας του µετατροπέα Τάσης θα µπορούν να αναθεωρούνται, από το
∆Σ∆ (ΑΗΚ), οποιαδήποτε χρονική στιγµή στο µέλλον, ανάλογα µε τις ανάγκες του Συστήµατος ∆ιανοµής,
και ο Παραγωγός/Καταναλωτής οφείλει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του ∆Σ∆ (ΑΗΚ).
Επιπρόσθετα, εάν απαιτηθεί από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής, µετατροπή της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ή/και η εγκατάσταση οποιουδήποτε επιπρόσθετου
εξοπλισµού/συσκευής, ο Παραγωγός/Καταναλωτής οφείλει να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του
∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής.

4.4 ∆ικαίωµα ∆Σ∆ (ΑΗΚ) να διενεργεί έλεγχο ή δοκιµή στο Φωτοβολταϊκό Σύστηµα.
Ο ∆Σ∆ (ΑΗΚ) θα έχει δικαίωµα να διενεργεί οποιονδήποτε έλεγχο ή δοκιµή θεωρεί αναγκαία, στο
µετατροπέα Τάσης (inverter), στα Φωτοβολταϊκά πλαίσια και στον ηλεκτρικό εξοπλισµό ή/και σύστηµα του
Παραγωγού/Καταναλωτή, πριν ή µετά τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος µε το ∆ίκτυο του
∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ), καθόλη τη διάρκεια που το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα θα
λειτουργεί και θα διοχετεύει ηλεκτρική ενέργεια στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης.
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4.5 Συµµόρφωση µε τα Άρθρα ∆1.6.1.4 και ∆1.6.1.5 της Έκδοσης 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και
∆ιανοµής:
"∆1.6.1.4 Το σύνολο του εξοπλισµού µίας εγκατάστασης που συνδέεται στο Σύστηµα ∆ιανοµής οφείλει να
είναι κατάλληλο για χρήση στη Συχνότητα λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιανοµής και στις στάθµες
Τάσης και ισχύος Βραχυκύκλωσης του Συστήµατος ∆ιανοµής, όπως καθορίζεται στο ∆1.6.5 για το Σηµείο
Σύνδεσης".
"∆1.6.1.5 Για τους Χρήστες που συνδέονται στη Χαµηλή Τάση, οι εγκαταστάσεις πρέπει να
συµµορφώνονται µε τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 10 του Περί Ηλεκτρισµού
Νόµου και oποιουσδήποτε κανόνες και κανονισµούς εκδίδει ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος ∆ιανοµής σε τακτά
χρονικά διαστήµατα. Οι Χρήστες που συµµορφώνονται µε αυτούς τους κανόνες και τους κανονισµούς,
θεωρείται ότι συµµορφώνονται µε τους όρους των Κανόνων ∆ιανοµής που αφορούν το σχεδιασµό και την
ασφάλεια".

4.6 Λειτουργία και Περιορισµός ή ∆ιακοπή της Λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος.
4.6.1 Η λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα διενεργείται
σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής, τα σχετικά Πρότυπα,
την υπογεγραµµένη από τον Παραγωγό/ Καταναλωτή Προσφορά (Όροι) Σύνδεσης και Λειτουργίας του
∆Σ∆ (ΑΗΚ) για τη διασύνδεση και την παράλληλη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος µε το
∆ίκτυο ∆ιανοµής και τον σε ισχύ σχετικό Τεχνικό Οδηγό ή/και Τεχνικά υποµνήµατα του ∆Σ∆.
4.6.2 Το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα θα λειτουργεί και θα διοχετεύει ηλεκτρική ενέργεια στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής
και δεν θα διακόπτεται ολοκληρωτικά ή/και να περιορίζεται η παραγωγή του από το ∆ΣΜΚ ή/και το ∆Σ∆,
και θα εφαρµόζεται ο Συµψηφισµός Μετρήσεων, εφόσον:
(α) οι εγκαταστάσεις του Συστήµατος Μεταφοράς και ∆ιανοµής λειτουργούν οµαλά, χωρίς να υφίσταται
κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω βλάβης ή τεχνικής ανωµαλίας ή συντήρησης, ή προγραµµατισµένης
διακοπής για εργασία στο ∆ίκτυο Μεταφοράς ή ∆ιανοµής για λόγους άλλους από τη συντήρηση του
∆ικτύου, π.χ. επέκταση, ενδυνάµωση, αναβάθµιση, ανακατασκευή του ∆ικτύου, η άρση της οποίας
επιβάλλει τον περιορισµό ή την προσωρινή διακοπή της παραγωγής από το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα.
(β) επιτρέπεται από την ευστάθεια και οµαλή λειτουργία του Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας στη
∆ηµοκρατία.
4.6.3 Ο ∆ΣΜΚ ή/και ο ∆Σ∆ διατηρούν το δικαίωµα να περιορίζουν ή/και να διακόπτουν ολοκληρωτικά τη
λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος, χωρίς να οφείλουν καµία αποζηµίωση στον
Παραγωγό/Καταναλωτή, στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(i) Για λειτουργικούς σκοπούς, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής και τις
πρόνοιες των Παραγράφων 4.6.1 και 4.6.2 πιο πάνω.
(ii) Σε περίπτωση που ο Παραγωγός/Καταναλωτής δεν συµµορφώνεται µε τις εντολές του ∆Σ∆ (ή του
∆ΣMK, όπου εφαρµόζεται) ώστε να ικανοποιεί τους όρους του σχετικού σε ισχύ Τεχνικού Οδηγού
καθώς επίσης και τις απαιτήσεις των εκάστοτε σε ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής. Σε τέτοια
περίπτωση, ο περιορισµός της λειτουργίας ή η διακοπή της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος
θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παραγωγού/ Καταναλωτή.
Η επανασύνδεση/ επαναφορά της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος από το ∆ΣΜΚ/ ∆Σ∆ για τις
περιπτώσεις (i) και (ii) πιο πάνω θα γίνει, αντίστοιχα, όταν αρθούν τα πιο πάνω λειτουργικά προβλήµατα, ή
όταν ο Παραγωγός/Καταναλωτής συµµορφωθεί πλήρως µε τις εντολές του ∆ΣΜΚ/ ∆Σ∆.

4.7 Κάθε τεχνικό ή άλλο ζήτηµα, που δεν ρυθµίζεται ρητά από την παρούσα Σύµβαση, θα διέπεται από τους
όρους και τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής που θα είναι σε ισχύ από καιρό σε καιρό.

4.8 Συµφωνείται και γίνεται κατανοητό ότι σε περίπτωση ασυµφωνίας ή διαφωνίας µεταξύ των όρων και
προνοιών της Σύµβασης αυτής µε τους όρους και τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής, που
θα είναι σε ισχύ από καιρό σε καιρό, οι τελευταίοι θα υπερισχύουν, εκτός αν ρητά προνοείται διαφορετικά
στην παρούσα Σύµβαση.

4.9 Βασική προϋπόθεση για τη σύναψη και υπογραφή της παρούσας Σύµβασης είναι ο
Παραγωγός/Καταναλωτής:
(i) για την Κατηγορία των δικαιούχων Χορηγίας (Ευάλωτων και Ευπαθών Καταναλωτών), να έχει
εξασφαλίσει την καταρχήν έγκριση παροχής χορηγίας από τη Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ταµείου ΑΠΕ και
ΕΞ.Ε.,
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(ii) να έχει υποβάλει Αίτηση, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, προς το
∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) για τη σύνδεση και την παράλληλη λειτουργία του
Φωτοβολταϊκού του Συστήµατος µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης µε τη µέθοδο Συµψηφισµού
Μετρήσεων (Net Metering) Παραγωγής και Κατανάλωσης
(iii) να έχει καταβάλει στο ∆Σ∆ (ΑΗΚ) το σχετικό αντίτιµο,
(iv) να έχει την έγκριση της Αίτησης, από το ∆Σ∆ (ΑΗΚ), για τη διασύνδεση και την παράλληλη λειτουργία
του Φωτοβολταϊκού του Συστήµατος µε το ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης, καθώς επίσης και να έχει αποδεχθεί και
υπογράψει τη ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Όρων Σύνδεσης και Λειτουργίας) του ∆Σ∆
(ΑΗΚ) που συµπεριλαµβάνει, ως Παράρτηµα "Χ" τους Γενικούς Όρους Σύνδεσης και Λειτουργίας, ως
Παράρτηµα "Α" τους Ειδικούς, Τεχνικούς και Άλλους Όρους και ως Παράρτηµα 1 τον ΤΕΧΝΙΚΟ Ο∆ΗΓΟ
της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύµφωνα µε τους οποίους δύναται να να καταστεί δυνατή η ∆ιασύνδεση και η
παράλληλη Λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής.

4.10Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος, ο
Παραγωγός/Καταναλωτής συµφωνεί και αναλαµβάνει όπως υποβάλει στην ΑΗΚ, υπό την ιδιότητα της
ως ∆Σ∆, αίτηση για έλεγχο και επιθεώρηση της εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού του Συστήµατος και τη
σύνδεση του στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, συνοδευόµενη από πλήρη κατασκευαστικά σχέδια του Φωτοβολταϊκού
του Συστήµατος, τα σχετικά εγχειρίδια λειτουργίας (manuals) των κατασκευαστών για κάθε σύστηµα,
µηχάνηµα, εξοπλισµό, Φωτοβολταϊκό πλαίσιο, µετατροπέα Τάσης και βάση στήριξης που θα έχει
εγκαταστήσει, τις σχετικές Βεβαιώσεις/Υπεύθυνες ∆ηλώσεις από τον Πολιτικό Μηχανικό του και τον
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Μελετητή του, καθώς και κατάλληλα συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα τα
σχετικά Έντυπα (Έντυπο Η.Μ.Υ. 58.18-1, Έντυπο ΑΗΚ Αρ. Ε-∆∆-514 και Έντυπο ΑΗΚ Αρ. Ε-∆∆-516),
τον Πίνακα και τη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 2.22.5 του
σχετικούΤεχνικού Οδηγού).

4.11 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής θα πρέπει εντός διαστήµατος τριών µηνών (60 εργάσιµων ηµερών) από
την ηµεροµηνία εξασφάλισης της έγκρισης από το ∆Σ∆ (ΑΗΚ), να ολοκληρώσει την εγκατάσταση,
τον έλεγχο και τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού του Συστήµατος στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής. Σε περίπτωση που η
εγκατάσταση, ο έλεγχος και η σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής δεν
ολοκληρωθούν εντός των τριών µηνών, τότε η έγκριση που έχει εξασφαλίσει ο Παραγωγός/Καταναλωτής
από το ∆Σ∆ (ΑΗΚ) ακυρώνεται και εάν ο Παραγωγός/Καταναλωτής εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να
ενταχθεί σε Σχέδιο Συµψηφισµού Μετρήσεων, σε περίπτωση που υπάρχει σχετικό Σχέδιο σε ισχύ και
διαθέσιµη δυναµικότητα, θα πρέπει να υποβάλει νέα Αίτηση και το σχετικό αντίτιµο προς το ∆Σ∆ (ΑΗΚ).

4.12 Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της Κατηγορίας Α.2, είναι
- επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
- επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων που παρατίθενται
στο παράρτηµα 1 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΚ),
- επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή και παραγωγή προϊόντων που αποτελούν
αποµίµηση ή υποκατάστατο του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµός 1898/87,
και έχουν επισυνάψει υπεύθυνη γραπτή βεβαίωση, ότι θα υποβάλουν αίτηση για χρηµατοδότηση σε
Καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 η προαναφερόµενη περίοδος
των τριών µηνών (60 εργάσιµων ηµερών) για ολοκλήρωση της εγκατάστασης, του ελέγχου και της
σύνδεσης του Φ/Β συστήµατος στο δίκτυο διανοµής θα ξεκινά από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης από την
Μονάδα Εφαρµογής του πιο πάνω προγράµµατος για την επιτυχία ή όχι των αιτητών ένταξης τους στο πιο
πάνω πρόγραµµα. Από την ηµεροµηνία που θα γίνει η πιο πάνω γνωστοποίηση, οι αιτητές θα πρέπει να
υλοποιήσουν την εγκατάσταση τους, τον έλεγχο και τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος τους στο
∆ίκτυο ∆ιανοµής εντός τριών µηνών (60 εργάσιµων ηµερών), σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται πιο πάνω,
σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση τους θα ακυρώνεται.

4.13 Ο έλεγχος/επιθεώρηση και η σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής από το
∆Σ∆ (ΑΗΚ) θα πραγµατοποιείται µέσα σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 25 εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για έλεγχο/σύνδεση, συµπεριλαµβανοµένων και των όσων αναφέρονται
στην Παράγραφο 4.10 πιο πάνω. Σε περίπτωση που ο έλεγχος και η σύνδεση του Φωτοβολταϊκού
Συστήµατος µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής καθυστερήσει και η καθυστέρηση αυτή αποδεδειγµένα δεν οφείλεται
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στον Παραγωγό/Καταναλωτή, τότε θα δύναται να δοθεί ανάλογη παράταση από το ∆Σ∆ (ΑΗΚ).

4.14 Η διαδικασία διασύνδεσης και παράλληλης λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µε το
∆ίκτυο ∆ιανοµής εποπτεύεται από τη ΡΑΕΚ και δύναται να τροποποιηθεί µετά από σχετικές της Αποφάσεις.

5.0 ∆ιάρκεια Σύµβασης και Έναρξη Συµψηφισµού Μετρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας

5.1 Η παρούσα Σύµβαση, και µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων αυτής και της εκάστοτε ισχύουσας
Νοµοθεσίας, έχει διάρκεια ισχύος δεκαπέντε (15) χρόνια για την κατηγορία Α1 των Οικιακών
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων και δέκα (10) χρόνια για την κατηγορία Α2 των µη οικιακών Φωτοβολταϊκών
Συστηµάτων µε τη µέθοδο Συµψηφισµού Μετρήσεων (Net Metering) και ισχύει από την ηµεροµηνία
υπογραφής της Σύµβασης από τα Συµβαλλόµενα Μέρη (Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου και τον
Παραγωγό/Καταναλωτή). Η Σύµβαση θα µπορεί να ανανεώνεται µετά τη λήξη της, σύµφωνα µε το
εκάστοτε ισχύον νοµικό πλαίσιο. Μετά την εφαρµογή των νέων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού ο κάθε
καταναλωτής/παραγωγός δύναται να τερµατίσει τη Σύµβαση Συµψηφισµού µε τον εκάστοτε προµηθευτή
του και να συµβληθεί µε άλλο προµηθευτή εάν επιθυµεί. Σηµειώνεται ότι η όλη διαδικασία εποπτεύεται
από τη ΡΑΕΚ και δύναται να τροποποιηθεί µετά από σχετικές της Αποφάσεις, σε συνεννόηση µε το
Υπουργείο.Ο Συµψηφισµός Μετρήσεων θα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία σύνδεσης του
Φωτοβολταϊκού Συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε το ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης του Ιδιοκτήτη
Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ), µετά τον επιτυχή έλεγχο της εγκατάστασης από το ∆Σ∆ (ΑΗΚ) και την
έναρξη της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όλες οι
υποχρεώσεις του Παραγωγού/ Καταναλωτή, οι όροι, οι απαιτήσεις και οι πρόνοιες που αναφέρονται στη
παρούσα Σύµβαση και για την περίπτωση παροχής χορηγίας θα βρίσκεται σε πλήρη ισχύ η Σύµβαση
Επιδότησης/ Παροχής Χορηγίας που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής µε τη ∆ιαχειριστική
Επιτροπή του Ταµείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Σε περίπτωση άρσης ή αφαίρεσης ή αναστολής της ισχύος της εν
λόγω Σύµβασης Επιδότησης/Παροχής Χορηγίας , η ισχύς της παρούσας Σύµβασης θα αίρεται αυτοδικαίως,
επιφυλασσόµενων των υποχρεώσεων για εκπλήρωση δεσµεύσεων ή αποκατάσταση Παραβάσεων που θα
έχει οποιοσδήποτε Συµβαλλόµενος προς τον άλλο ή της τήρησης διατάξεων της Σύµβασης που δεσµεύουν
τους Συµβαλλόµενους και µετά τον τερµατισµό.

6.0 Χρεώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας για σκοπούς Συµψηφισµού

6.1 Τα συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν ότι ο συµψηφισµός και η σχετική χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας
θα γίνεται από την ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά της ως Προµηθευτή, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και
θα συνάδει πλήρως µε το περιεχόµενο του ορισµού 'Συµψηφισµός Μετρήσεων' (δες σχετικό ορισµό).
Υπενθυµίζεται ότι στον τελευταίο λογαριασµό κάθε έτους συµψηφισµού όπως καθορίζεται από καιρού εις
καιρό, καθολικά, θα γίνεται η τελική εκκαθάριση και τυχόν πλεονάσµατα δεν µπορούν να µεταφερθούν από
ένα έτος συµψηφισµού στο επόµενο, και το χρηµατικό ποσό στο οποίο αντιστοιχεί το πλεόνασµα αυτό, θα
παραµένει στον εκάστοτε Προµηθευτή του δικαιούχου καταναλωτή έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα στον
Προµηθευτή να καλύπτει τυχόν κινδύνους στους οποίους εκτίθεται από τη διαχείριση των εν λόγω
συστηµάτων.

Συµψηφισµός κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από θερµοσυσσωρευτές.
Στην περίπτωση των οικιακών καταναλωτών, ο συµψηφισµός δύναται να περιλαµβάνει και την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας από θερµοσυσσωρευτές που λειτουργούν στην κατοικία µε βάση τη διατίµηση
εκτός αιχµής νοουµένου ότι οι αιτητές δηλώσουν δεσµευτικά και αµετάκλητα ότι επιθυµούν στον
συµψηφισµό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας να περιλαµβάνεται και η κατανάλωση των
θερµοσυσσωρευτών. Ο συµψηφισµός κατανάλωσης θερµοσυσσωρευτών θα γίνεται µια φορά το χρόνο
µε την τελική εκκαθάριση, δηλαδή στον τελευταίο λογαριασµό κάθε έτους συµψηφισµού (δες σχετικό
ορισµό).
Τυχόν πλεονάσµατα ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος θα
µεταφέρονται στο λογαριασµό των θερµοσυσσωρευτών και θα αφαιρούνται από την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας των θερµοσυσσωρευτών. Σε περίπτωση που προκύψουν πλεονάσµατα µετά τον
συµψηφισµό µε τον λογαριασµό των θερµοσυσσωρευτών, τα εν λόγω πλεονάσµατα θα µεταφέρονται στον
επόµενο λογαριασµό κατανάλωσης των θερµοσυσσωρευτών. Το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα θα διασυνδέεται
µε την κύρια εγκατάσταση της κατοικίας και όχι µε την εγκατάσταση των θερµοσυσσωρευτών. Το
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Φωτοβολταϊκό σύστηµα θα διασυνδέεται µε την κύρια εγκατάσταση της κατοικίας και όχι µε την
εγκατάσταση των θερµοσυσσωρευτών.

7.0 Μετρήσεις

7.1 Η ΑΗΚ, υπό την ιδιότητα του ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής, συµφωνεί και αναλαµβάνει να
εγκαταστήσει Μετρητή Συµψηφισµού µετρήσεων (Net Metering) της εισαγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας
από το ∆ίκτυο προς το υποστατικό του Παραγωγού/Καταναλωτή και της εξερχόµενης προς το ∆ίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα του Παραγωγού/Καταναλωτή που
είναι εγκατεστηµένο στο υποστατικό του. Ο Μετρητής αυτός, θα αντικαταστήσει τον υφιστάµενο µετρητή
(Μετρητή Εισαγωγής - Import Meter) που καταγράφει την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται κανονικά από
την ΑΗΚ. Ο νέος Μετρητής θα εγκατασταθεί στην θέση του υφιστάµενου Μετρητή που θα αφαιρεθεί ή σε
νέα θέση που θα εγκριθεί από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής ΠΛΗΣΙΟΝ του υφιστάµενου Μετρητή.
Ο νέος Μετρητής Συµψηφισµού Μετρήσεων (Net Meter) θα είναι µετρητής αµφίδροµης µέτρησης, µε
δυνατότητα δύο ενδείξεων (δύο registers). Μίαν ένδειξη για την εισαγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από το
∆ίκτυο προς το υποστατικό και µίαν ένδειξη για την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό
Σύστηµα η οποία εγχέεται στο ∆ίκτυο. Η διαφορά µεταξύ των δύο ενδείξεων αντιστοιχεί µε τη Μέτρηση
Συµψηφισµού.

7.2 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής συµφωνεί και αναλαµβάνει όπως επικοινωνήσει µε το Τµήµα Επιθεωρητών
Εγκαταστάσεων του ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής, για να συµφωνηθεί η τελική θέση του Μετρητή
Συµψηφισµού Μετρήσεων (Net Metering) και του άλλου εξοπλισµού ελέγχου/προστασίας. Όλα τα
συνεπαγόµενα έξοδα στην ηλεκτρική εγκατάσταση του Παραγωγού/Καταναλωτή, επιβαρύνουν τον ίδιο.

7.3 Όλες οι µετρήσεις θα διεκπεραιώνονται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ), σύµφωνα µε
τις πρόνοιες της παρούσας Σύµβασης, και των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής. Οι µετρήσεις αυτές θα
αποτελούν τη βάση για τον υπολογισµό του χρηµατικού ποσού που θα χρεώνεται ο
Παραγωγός/Καταναλωτής από τον Προµηθευτή (ΑΗΚ).

7.4 Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) θα έχει δικαίωµα απεριόριστης, ελεύθερης και ασφαλούς
άδειας εισόδου και παραµονής εντός της περιουσίας του Παραγωγού/Καταναλωτή για σκοπούς καταγραφής
των ενδείξεων του Μετρητή Συµψηφισµού Μετρήσεων και της εγκατάστασης και/ή έλεγχου και/ή
διόρθωσης και/ή αφαίρεσης και/ή αντικατάστασης του Μετρητή και των ασφαλειών/MCB του.

7.5 Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ), θα προβαίνει σε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο του Μετρητή
κατά την κρίση του ή όταν του ζητηθεί από τον Παραγωγό/Καταναλωτή. Εφόσον ο έλεγχος ζητηθεί από τον
Παραγωγό/Καταναλωτή και δεν διαπιστωθεί οποιοδήποτε σφάλµα ή µη κανονική λειτουργία του Μετρητή,
τότε οι δαπάνες του ελέγχου θα επιβαρύνουν τον Παραγωγό/Καταναλωτή, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των
Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής.

7.6 Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί σφάλµα στις ενδείξεις του Μετρητή µεγαλύτερο των προκαθορισµένων
ορίων σφάλµατος του Μετρητή, ο λογαριασµός θα αναπροσαρµόζεται αναδροµικά κατά το ποσοστό που το
σφάλµα αυτό υπερβαίνει τα προαναφερθέντα όρια, όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο Τ13.19.6 της
Έκδοσης 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής.

7.7 Αν ο Μετρητής σταµατήσει να δίνει ενδείξεις, τα µετρούµενα από αυτόν µεγέθη θα προσδιορίζονται για
το διάστηµα αυτό κατ' εκτίµηση. Τόσο ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) όσο και ο
Παραγωγός/Καταναλωτής υποχρεούνται κατά το µέρος που ο καθένας απ' αυτούς ευθύνεται, να
αποκαταστήσουν την κανονική και ακριβή µέτρηση µέσα στο κατά το δυνατό µικρότερο χρονικό διάστηµα.

7.8 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής οφείλει να προβεί στις πιο κάτω ενέργειες:
(i) να εφοδιάσει το ∆Σ∆ (AHK) µε όλα τα στοιχεία/χαρακτηριστικά του εξοπλισµού στον οποίο θα
διασυνδεθεί ο µετρητής καθώς και όλου του εξοπλισµού και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του
Φωτοβολταϊκού του Συστήµατος.
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(ii) να διασφαλίσει από το αρχικό στάδιο των εργασιών, σε συνεργασία µε το ∆Σ∆, την κατάλληλη
σφράγιση των χώρων όπου θα συνδεθεί/εγκατασταθεί ο Μετρητής ώστε να µην είναι δυνατή οποιαδήποτε
παρέµβαση σε αυτόν.

8.0 Σύστηµα Συµψηφισµού Μετρήσεων και Λογαριασµοί

8.1 Η παραγόµενη από το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ηλεκτρική ενέργεια, η οποία εξάγεται στο ∆ίκτυο, θα
συµψηφίζεται µε την εισαγόµενη από το ∆ίκτυο ηλεκτρική ενέργεια, µετά από καταµέτρηση, σύµφωνα µε
την ισχύουσα Νοµοθεσία, ανά διµηνία ή ανά µήνα ανάλογα µε την κατηγορία/διατίµηση του καταναλωτή.
Ο συµψηφισµός ηλεκτρικής ενέργειας και η σχετική τιµολόγηση θα γίνονται από την ΑΗΚ (υπό την
ιδιότητα της ως προµηθευτή), όπως περιγράφεται στην πιο πάνω παράγραφο 6.0 και σύµφωνα µε την
ΑΠΟΦΑΣΗ της ΡΑΕΚ 908/2013: "∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥΜΕΤΡΗΣΕΩΝ της Εισαγόµενης από το ∆ίκτυο µε την Παραγόµενη Ηλεκτρική Ενέργεια
από Φωτοβολταϊκά Συστήµατα (Net Metering) Εγκατεστηµένα σε Οικίες" και οποιασδήποτε σχετικής
τροποποίησης ή/και αναθεώρησης ή/και αντικατάστασης της πιο πάνω Απόφασης ή/και νέας σχετικής
Απόφασης ή/και Ανακοίνωσης από τη ΡΑΕΚ.

Ο Παραγωγός/Καταναλωτής θα καταβάλλει στον προµηθευτή του τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις όπως
αυτές καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ, σύµφωνα µε την ΑΠΟΦΑΣΗ της ΡΑΕΚ 909/2013: "ΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥΜΕΤΡΗΣΕΩΝ" καθώς και οποιασδήποτε σχετικής τροποποίησης
ή/και αναθεώρησης ή/και αντικατάστασης της πιο πάνω Απόφασης ή/και νέας σχετικής Απόφασης ή/και
Ανακοίνωσης από τη ΡΑΕΚ.

8.2 Εάν και εφόσον ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει αντιρρήσεις και/ή επιφυλάξεις αναφορικά µε τις
µετρήσεις και/ή το συµψηφισµό µετρήσεων, και/ή όσον αφορά την ακρίβεια του λογαριασµού ηλεκτρικού
ρεύµατος, τις γνωστοποιεί στην ΑΗΚ και η ΑΗΚ αναλαµβάνει να διερευνήσει την περίπτωση σφάλµατος.
Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί σφάλµα, ο Παραγωγός/Καταναλωτής αναλαµβάνει και δεσµεύεται να
καταβάλει τα έξοδα διερεύνησης της ΑΗΚ. Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί σφάλµα, για το οποίο
ευθύνεται η ΑΗΚ, τότε η ΑΗΚ συµφωνεί και αναλαµβάνει να πιστώσει το λογαριασµό του Παραγωγού/
Καταναλωτή µε το ορθό ποσό. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι προκύπτει διαφορά εις βάρος της
ΑΗΚ, ο Παραγωγός/Καταναλωτής οφείλει να την επιστρέψει στην ΑΗΚ. Το συµβαλλόµενο µέρος σε
βάρος του οποίου προκύπτει διαφορά οφείλει να την επιστρέψει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος έντοκα, µε
το νόµιµο τόκο της υπερηµερίας από την ηµέρα της πληρωµής µέχρι την ηµέρα επιστροφής της διαφοράς.

8.3 ∆ιευκρινίζεται ότι η κατηγορία Α1 του Σχεδίου αφορά οικιακούς καταναλωτές που είναι ενταγµένοι στη
διατίµηση 01 της ΑΗΚ. Όσοι καταναλωτές είναι ενταγµένοι στη διατίµηση 02 και ενδιαφέρονται να
ενταχθούν στο Σχέδιο Συµψηφισµού Μετρήσεων, θα πρέπει να µεταφερθούν στη διατίµηση 01. Η
κατηγορία Α2 (µη οικιακοί καταναλωτές) αφορά καταναλωτές ενταγµένους στις διατιµήσεις 10 ή 20.
Το Σχέδιο Συµψηφισµού Μετρήσεων δεν εφαρµόζεται για τους µη οικιακούς καταναλωτές που είναι
ενταγµένοι στις διατιµήσεις Μέσης Τάσης. Οι καταναλωτές αυτοί µπορούν να εγκαταστήσουν
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα µε τη µέθοδο του Συµψηφισµού Λογαριασµών (κατηγορία Β του "Σχεδίου για
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση").

9.0 Ανωτέρα Βία

9.1 Οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων Μερών που προκύπτουν από την παρούσα Σύµβαση,
αναστέλλονται σε περίπτωση που συµβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εµποδίζουν την εκτέλεση
των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ο κεραυνός, ο σεισµός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο
πόλεµος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η σοβαρή ανωµαλία στη λειτουργία των εγκαταστάσεων των
συµβαλλοµένων, η οποία δεν οφείλεται σε πταίσµα αυτών, καθώς και κάθε απρόβλεπτο γεγονός που δεν
µπορεί να αποτραπεί µε µέτρα άκρας επιµέλειας και σύνεσης.
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9.2 Σε περίπτωση που συµβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συµβαλλόµενο Μέρος που αδυνατεί να
εκπληρώσει τις από τη Σύµβαση οριζόµενες υποχρεώσεις του, ανακοινώνει αµέσως την αδυναµία του αυτή
στο άλλο µέρος και λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέσο για την άρση της. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η
ανωτέρα βία ή οι συνέπειες της.

9.3 Η παρούσα Σύµβαση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί το περιστατικό ανωτέρας βίας και εφόσον
βρίσκεται σε πλήρη ισχύ η Σύµβαση Επιδότησης που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής µε τη
∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε στην περίπτωση παροχής χορηγίας στον
Παραγωγό/Καταναλωτή από την Επιτροπή αυτή, εκτός και εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τη ΡΑΕΚ ή τη
∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

9.4 Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά µόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος
αποζηµίωσης των συµβαλλοµένων Μερών. Η µη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση εκπλήρωσης από κάποιο
υπεργολάβο ή προµηθευτή των υποχρεώσεων του προς τον Παραγωγό/Καταναλωτή δεν θεωρείται
περιστατικό ανωτέρας βίας.

10.0 Παράβαση της Σύµβασης

10.1 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προµηθευτής ή/και ο ∆Σ∆ (ΑΗΚ) παρατηρήσει παράβαση
οποιασδήποτε πρόνοιας της παρούσας Σύµβασης ή/και της υπογεγραµµένης, από τον
Παραγωγό/Καταναλωτή, Προσφοράς (Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας, δύναται να ειδοποιήσει τον
Παραγωγό/ Καταναλωτή µόλις αυτό είναι εύλογα δυνατό, ούτως ώστε να λάβει διορθωτικά µέτρα εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών, από την ηµέρα της ειδοποίησης.

10.2 Εάν ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει παραβεί οποιαδήποτε πρόνοια της παρούσας Σύµβασης, οφείλει
να ειδοποιήσει τον Προµηθευτή ή/και το ∆Σ∆ (ΑΗΚ) ανάλογα, παρέχοντας ικανοποιητικές πληροφορίες και
λεπτοµέρειες.

10.3 Οι Συµβαλλόµενοι οφείλουν, να διαβουλευτούν µε καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση επιδιώκοντας
κοινά αποδεκτό τρόπο θεραπείας και αποκατάστασης της Παράβασης και εξασφάλισής της µη επανάληψής
της. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς διαβούλευσης, οι Συµβαλλόµενοι συµφωνούν όπως αποταθούν στη ΡΑΕΚ,
µε βάση την παράγραφο 15.0 της παρούσας Σύµβασης, υπό τον τίτλο: "Επίλυση ∆ιαφορών".

10.4 Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύµβασης
Τα ακόλουθα γεγονότα, χωρίς αυτό να εξαντλεί όλα τα ενδεχόµενα για τα οποία πράξεις ή παραλείψεις του
Παραγωγού/Καταναλωτή δυνατόν να συνιστούν ουσιώδη Παράβαση της Σύµβασης εκ µέρους του, θα
συνιστούν Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύµβασης:
(α) Εάν ο Παραγωγός/Καταναλωτής αποτύχει να αποκαταστήσει εντός της τεθείσας χρονικής περιόδου των
δεκαπέντε ηµερών, οποιαδήποτε Παράβαση εκ µέρους του, η οποία δυνατόν να προκαλέσει αρνητική
επίδραση στο Σύστηµα Μεταφοράς και ∆ιανοµής ή παραβιάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του από τη
Σύµβαση,
(β) εάν ο Παραγωγός/Καταναλωτής βρεθεί σε Κατάσταση Ανικανότητας.

11.0 Καταγγελία της Σύµβασης

11.1 Κάθε συµβαλλόµενο Μέρος, δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση σε περίπτωση µη
εκπλήρωσης ή πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του άλλου Μέρους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στη Σύµβαση, όλων των εν λόγω υποχρεώσεων θεωρουµένων εξίσου ουσιωδών. Λόγος καταγγελίας της
παρούσας Σύµβασης είναι και η µη εκπλήρωση ή πληµµελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από τη Προσφορά (Όροι) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ∆Σ∆ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό/ Καταναλωτή για
τη Σύνδεση και την παράλληλη Λειτουργία του Φωτοβολταϊκού του Συστήµατος µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής,
συµπεριλαµβανοµένου και του Τεχνικού Οδηγού της Προσφοράς, για την συγκεκριµένη εγκατάσταση.
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11.2 Η καταγγελία γίνεται µε έγγραφο που επιδίδεται µε δικαστικό επιδότη ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
προβλέπει η ισχύουσα Νοµοθεσία και επιφέρει τις συνέπειες της µετά τη δέκατη ηµέρα από την ηµεροµηνία
της επίδοσης και πάντως όχι µετά την παρέλευση τριάντα ηµερών από την ανωτέρω ηµεροµηνία. Αν µέσα
στην παραπάνω προθεσµία βεβαιωθεί εγγράφως η άρση των λόγων, η καταγγελία καθίσταται ανενεργός.

11.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύµβασης, καθένα από τα συµβαλλόµενα Μέρη, υποχρεούται
να καταβάλει στο άλλο τα ποσά για παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, τους τόκους και κάθε άλλο ποσό
οφειλόµενο σε άλλη αιτία και να επανορθώσει οποιαδήποτε άλλη ζηµιά.

12.0 Τερµατισµός Σύµβασης

12.1 Κάθε Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να τερµατίσει την παρούσα Σύµβαση σε περίπτωση
Παράβασης οποιουδήποτε ουσιώδους όρου, από το άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος, η οποία παράβαση µπορεί
να θεωρηθεί ως Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύµβασης. Το πιο πάνω δικαίωµα τερµατισµού της
παρούσας Σύµβασης, ισχύει σύµφωνα µε την Παράγραφο 10.0 υπό τον τίτλο "Παράβαση της Σύµβασης".

12.2 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει δικαίωµα να τερµατίσει την παρούσα Σύµβαση, αφού δώσει τρεις (3)
µήνες προηγουµένως γραπτή ειδοποίηση στην ΑΗΚ (∆Σ∆), και αφού αποζηµιώσει την ΑΗΚ ανάλογα.

13.0 Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του Παραγωγού/Καταναλωτή

13.1 Απαγορεύεται η εκχώρηση και κάθε µεταβίβαση των από τη Σύµβαση απορρεόντων δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων του Παραγωγού/Καταναλωτή, χωρίς προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Προµηθευτή
(ΑΗΚ) και σχετικής ενηµέρωσης του ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής και της ΡΑΕΚ, καθώς και της
Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ταµείου του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών, εφόσον έχει εγκριθεί/υπογραφεί
Συµφωνία Παροχής Χορηγίας/Σύµβαση Επιδότησης. Η παράβαση του παρόντος άρθρου θεµελιώνει
δικαίωµα καταγγελίας της Σύµβασης και της διακοπής του Συµψηφισµού Μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας
από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ).

13.2 Τα συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν ότι καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύµβασης, εφόσον
λάβουν από το άλλο συµβαλλόµενο Μέρος έγγραφη αίτηση, θα παρέχουν έγγραφη δήλωση σε αυτό ότι η
παρούσα Σύµβαση δεν έχει τροποποιηθεί και ισχύει πλήρως (ή ότι έχει τροποποιηθεί και ποια είναι η
τροποποίηση) και ότι δεν έχει γίνει παράβαση της (ή ότι έχει γίνει, περιγράφοντας και τη φύση των
παραβάσεων).

14.0 Αποζηµιώσεις

14.1 Κάθε συµβαλλόµενο Μέρος θα απέχει από οποιαδήποτε ζηµιογόνα πράξη και θα αποζηµιώνει το άλλο
συµβαλλόµενο Μέρος για τις άµεσες ζηµίες ή απώλειες που θα υποστεί και το βαθµό που οι ζηµίες αυτές
προκλήθηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε αποζηµίωση, από δόλο ή αµέλεια του.
Ειδικότερα ο Παραγωγός/Καταναλωτής θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε πρόβληµα ή ζηµιά προκαλέσει
ο ίδιος (περιλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων του) στο Σύστηµα Μεταφοράς και/ή
∆ιανοµής ή σε καταναλωτή ή σε άλλους. Ο Παραγωγός/Καταναλωτής θα επιβαρύνεται µε το κόστος για
επανόρθωση της ζηµιάς κάθε περιστατικού.

14.2 Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζηµίωση να αποζηµιώσει το άλλο Μέρος, θα µειώνεται αναλογικά στο
βαθµό που ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε αποζηµίωση έχει συνεισφέρει στην πρόκληση
της ζηµιάς, στον τραυµατισµό ή στην περιουσιακή ζηµιά. Περαιτέρω κανένα µέρος δεν θα αποζηµιωθεί
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Σύµβασης για ζηµία, αστική ευθύνη, τραυµατισµό και καταστροφή
που προέκυψε µόνο από δική του αµέλεια ή δόλο.

14.3 Κάθε Συµβαλλόµενος φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια προκαλέσει υπάλληλος του ή
εκπρόσωπος του ή εργολάβος του ή σύµβουλος του ή άλλο πρόσωπο για το οποίο ο Συµβαλλόµενος είναι
υπεύθυνος.
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14.4 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την προστασία όλου του εξοπλισµού και των
εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων των Έργων του Παραγωγού/ Καταναλωτή υπό την Ιδιοκτησία του
Παραγωγού/Καταναλωτή (του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος και του Πίνακα Μετρητών και Ελέγχου του
Παραγωγού/Καταναλωτή), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθµη και ασφαλής λειτουργία των και η
αποφυγή ζηµιών σε αυτές. Κάθε µία από τις υποπαραγράφους αυτής της Παραγράφου 14.0 θα ισχύει και
για τη διάρκεια που η Σύµβαση βρίσκεται σε ισχύ και µετά τη λήξη της.

15.0 Επίλυση ∆ιαφορών

15.1 Ο Προµηθευτής (ΑΗΚ) και ο Παραγωγός/Καταναλωτής συµφωνούν ότι καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος
της παρούσας Σύµβασης, θα συνεργάζονται αρµονικά και µε πνεύµα καλής πίστης µε αποκλειστικό στόχο
την υλοποίηση της παρούσας Σύµβασης.

15.2Με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης διάταξης του Νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την Αγορά
Ηλεκτρικής Ενέργειας στη ∆ηµοκρατία και ειδικότερα των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού, για την επίλυση
οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης, έκαστο
συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας του µε φιλικές διαπραγµατεύσεις. Εάν
δεν καθίσταται δυνατό να επιλυθεί φιλικά, η διαφορά θα παραπέµπεται σε διαιτησία στη Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), σύµφωνα µε τις εξουσίες και αρµοδιότητες που της παρέχουν οι περί Ρύθµισης
της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµοι του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, ως επίσης και οποιοιδήποτε άλλοι
Τροποποιητικοί Νόµοι και Κανονισµοί που εκδίδονται από καιρό σε καιρό σύµφωνα µε τους
προαναφερόµενους Νόµους, κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων Μερών. Εάν η διευθέτηση µε
διαιτησία δεν γίνει αποδεκτή, τότε συµφωνείται ρητά ότι αρµόδια για τη διευθέτηση είναι τα ∆ικαστήρια της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

15.3 Τα συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν επίσης ότι για όσο διάστηµα βρίσκονται σε φιλικό διακανονισµό
και/ή διαιτησία, δεν αναστέλλεται η ισχύς της παρούσας Σύµβασης.

16.0 ∆ιέπον ∆ίκαιο

16.1 Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από το ∆ίκαιο/Νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

17.0 Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης

17.1 ∆ηλώνω ότι 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 ∆εδοµένων ΕΕ 2016/679
και της εκάστοτε εν ισχύ εθνικής Νοµοθεσίας, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Ηµεροµηνία Υπογραφής Σύµβασης ....................................
Οι Συµβαλλόµενοι

ΑΗΚ ............................................................ ........................................... ......................
(Ονοµατεπώνυµο) (Υπογραφή/Σφραγίδα) (Αρ. ΑΗΚ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ/ ............................................................ ........................................... ......................
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ (Ονοµατεπώνυµο) (Υπογραφή/Σφραγίδα) (Α∆Τ)

Στην παρουσία των ακόλουθων δύο µαρτύρων:

1. ........................................................ ........................................... ......................
(Ονοµατεπώνυµο) (Υπογραφή/Σφραγίδα) (Αρ.ΑΗΚ/Α∆Τ)

2. ......................................................... ........................................... ......................
(Ονοµατεπώνυµο) (Υπογραφή/Σφραγίδα) (Αρ.ΑΗΚ/Α∆Τ)
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