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ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΔΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΑΙ
ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διευκρινίσεις επί της Ανακοίνωσης ημερομηνίας 4/7/2013, αναφορικά με το Σχέδιο A
για τις Κατηγορίες 1 & 2. (Συμψηφισμός μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο
με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα
(Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίες)
Σχετικές διευκρινήσεις και διευκολύνσεις που παρέχονται:
1. Προσφυγικές κατοικίες για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας! Θα
υποβάλλεται η σχετική άδεια χρήσης προς το δικαιούχο ή συμβόλαιο του
υποστατικού.
2. Νεόκτιστες κατοικίες για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας! Θα πρέπει
να υποβάλλεται το σχετικό πωλητήριο έγγραφο και η απόδειξη κατάθεσής του στο
Τμήμα Κτηματολογίου. Σε περίπτωση ανέγερσης οικιστικής μονάδας σε ιδιόκτητο
τεμάχιο να υποβάλλεται άδεια οικοδομής.
3. Ο αιτητής πρέπει να είναι ιδιοκτήτης της κατοικίας ή άτομο που έχει πρώτου
βαθμού συγγένεια (σύζυγος ή τέκνο ή γονέας) με τον ιδιοκτήτη και διαμένει
μόνιμα στη συγκεκριμένη κατοικία με τον ιδιοκτήτη! Τόσο για την συγγένεια
πρώτου βαθμού όσο και για την μόνιμη διαμονή του αιτητή με τον ιδιοκτήτη της
μονάδας, ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίσει ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ,
πιστοποιημένη από τον Κοινοτάρχη της περιοχής/ενορίας του ή από Πιστοποιούντα
Υπάλληλο.
4. Το αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της Αρχής Ηλεκτρισμού πρέπει να
είναι στο όνομα του αιτητή της οικιστικής μονάδας στην οποία θα γίνει η
εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος! Ο αιτητής και το πρόσωπο στο
όνομα του οποίου εκδόθηκε ο πρόσφατος λογαριασμός της ΑΗΚ θα πρέπει να είναι

το ίδιο άτομο ώστε να μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός των Μετρήσεων. Στις
περιπτώσεις όπου το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός της
ΑΗΚ είναι διαφορετικό από τον αιτητή, τότε θα πρέπει να διευθετείται, από τους
ενδιαφερόμενους, αλλαγή (μεταφορά) του ονόματος του λογαριασμού της ΑΗΚ στο
όνομα του αιτητή.
5. Τίτλος ιδιοκτησίας και λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος σε 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.
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