ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ME ΘΕΜΑ:
«ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ»
Δημοσιεύονται τα συγκεντρωτικά σχόλια τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια
Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης με θέμα «Ρυθμιστικό
Πλαίσιο για Χορήγηση Γενικής Άδειας», η οποία διήρκησε από τις 12
Νοεμβρίου 2021 μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου 2021.
Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα, σύμφωνα με τα
υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη Δημόσια
Διαβούλευση. Τονίζεται ότι στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα
τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στο
πλαίσιο πλήρους διαφάνειας.
Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν
σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στο πλαίσιο της
Δημόσιας Διαβούλευσης.
Έχουν συνολικά υποβληθεί δώδεκα (12) σχόλια από το Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), τα οποία έτυχαν επεξεργασίας από τη
ΡΑΕΚ και καταγράφονται στον Γενικό Πίνακα που ακολουθεί.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Παραστάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη Διαβούλευση μεταξύ 12 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου 2021 επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής
Απόφασης της ΡΑΕΚ με θέμα «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για Χορήγηση Γενικής Άδειας»
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Παράγραφος 1

Παράγραφος 1

Παράγραφος 2

Η Ρυθμιστική Απόφαση θα πρέπει με την ψήφιση του
νομοσχεδίου με τίτλο «Ο Περί Προώθησης και
Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας Νόμος του 2021» σε Νόμο να
αναθεωρηθεί ώστε να εφαρμόζονται οι πρόνοιες του
άρθρου «Οργάνωση και διάρκεια της διαδικασίας
αδειοδότησης» σε σχέση με το εθνικό σημείο επαφής
(one stop shop)

Να καθοριστεί πότε πρέπει να υποβάλλεται το
Έντυπο Κοινοποίησης, π.χ. πριν από την αγορά των
μονάδων παραγωγής, πριν από την έναρξη των
εργασιών κατασκευής των μονάδων παραγωγής,
μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους κοκ.

Να διευκρινιστεί τι θα εφαρμόζεται σε περίπτωση
που ο ΔΣΔ, για έργα δυναμικότητάς μεγαλύτερης
των 10,8kw και έως 50kW, κρίνει ότι δεν
διατηρούνται η σταθερότητα , αξιοπιστία και
ασφάλεια του διχτύου.
1

Σύμφωνα με το άρθρο 16(1) της Οδηγίας
Θα αξιολογηθεί κατά πόσο θα χρειάζεται
2018/2001 για τις ΑΠΕ
«Τα κράτη μέλη δημιουργούν ή ορίζουν ένα οποιαδήποτε τροποποίηση της Ρυθμιστικής
ή περισσότερα σημεία επαφής. Αυτά τα Απόφασης όταν ψηφιστεί ο εν λόγω Νόμος
σημεία επαφής, κατόπιν αιτήματος του
αιτούντος, παρέχουν καθοδήγηση και
διευκολύνουν το σύνολο της διοικητικής
διαδικασίας αδειοδότησης. Σε ολόκληρη τη
διαδικασία ο αιτών επικοινωνεί μόνο με ένα
σημείο επαφής. Η διαδικασία αδειοδότησης
καλύπτει τις σχετικές διοικητικές άδειες
εγκατάστασης,
ανανέωσης
και
εκμετάλλευσης
σταθμών
παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τα
πάγια στοιχεία που απαιτούνται για τη
σύνδεσή τους στο δίκτυο. Η διαδικασία
αδειοδότησης περιλαμβάνει όλες τις
διαδικασίες από τη βεβαίωση της
παραλαβής
της
αίτησης
έως
την
κοινοποίηση του αποτελέσματος της
διαδικασίας
που
αναφέρεται
στην
παράγραφο 2.»

Ο χρόνος υποβολής του Εντύπου
Κοινοποίησης θα πρέπει να καθορίζεται
ώστε να προστατεύεται ο επενδυτής από την
πιθανότητα η επένδυση να παραμείνει
ανενεργή.

Δεν υιοθετείται. Ο χρόνος υποβολής του
Εντύπου Κοινοποίησης είναι στη διακριτική
ευχέρεια του ενδιαφερόμενου, νοουμένου
ότι η Γενική Άδεια εξασφαλιστεί πριν από τη
λειτουργία του έργου και λαμβάνοντας
υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 27(3)(γ)
του Νόμου, η Γενική Άδεια τίθεται σε ισχύ το
συντομότερο ένα μήνα μετά από την
ημερομηνία παραλαβής του εντύπου
κοινοποίησης από τη ΡΑΕΚ.

Δεν
υιοθετείται.
Οι
εγκαταστάσεις
δυναμικότητας μεγαλύτερης των 10,8kW και
έως 50kW, για τα οποία ο ΔΣΔ κρίνει ότι δεν
διατηρούνται η σταθερότητα, αξιοπιστία και
ασφάλεια του δικτύου εμπίπτουν στην
παράγραφο 1.
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Παράγραφος 3

Η διάρκεια ισχύος να περιοριστεί στα δέκα (10)
χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης.

Δεν υιοθετείται. Τα 30 έτη συνάδουν με τη
διάρκεια ισχύος των αδειών λειτουργίας
σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού δυνάμει
των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
(Έκδοση Αδειών) Κανονισμών.

Παράγραφος 4

Να αναφερθεί (με παραπομπή στις πρόνοιες του
Νόμου) πως θα αντιμετωπίζεται παράβαση του
άρθρου 27(1) του νόμου, δηλ. σε περίπτωση
λειτουργίας μονάδας παραγωγής που εμπίπτει στις
δραστηριότητες στα (α) –(ε) του άρθρου 27(1) του
Νόμου, χωρίς την υποβολή Έντυπου Κοινοποίησης
ή και σε περίπτωση μη εξασφάλισης της Γενικής
Άδειας.

Δεν υιοθετείται. Η μη εξασφάλιση
οποιασδήποτε άδειας απαιτείται δυνάμει του
Νόμου συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα
με το αρ. 134 του Νόμου και δεν χρειάζεται
οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα
Ρυθμιστική Απόφαση.

Παράγραφος 6

Τα στοιχεία/πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται
στο Μητρώο Γενικών Αδειών θα πρέπει να
καθορίζονται στην Ρυθμιστική Απόφαση.

Δεν υιοθετείται. Καθορίζονται στους περί
Ρύθμισης
της
Αγοράς
Ηλεκτρισμού
(Μητρώο Αδειών) Κανονισμούς του 2004.

Παράγραφος 7 και Παράγραφος 8

Η Ρυθμιστική Απόφαση θα πρέπει να περιέχει
πρόνοιες για τον τρόπο αντιμετώπισης των μονάδων
που στο παρελθόν είχαν, με βάση Αποφάσεων της
ΡΑΕΚ, εξαιρεθεί από την κατοχή άδειας ή την κατοχή
εξαίρεσης από άδεια της ΡΑΕΚ και βρίσκονται σε
λειτουργία.

Η Ρυθμιστική Απόφαση θα πρέπει να
καθορίζει τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών Διευκρινίστηκε με προσθήκη επιφύλαξης
αυτών των μονάδων, όπως λ.χ. την στην Παράγραφο 8.
κοινοποίηση της μονάδας στη ΡΑΕΚ, την
περίληψή της στο Μητρώο Γενικών Αδειών
κοκ.

ΥΕΕΒ
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ΥΕΕΒ
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ΥΕΕΒ

Παράρτημα Ι

Δεν υιοθετείται. Γενική Άδεια χορηγείται σε
Δεν θα πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ
Αυτόνομη ηλεκτρογεννήτρια ισχύος μέχρι 50kW και
αυτόνομα συστήματα απεριόριστης ισχύος
παραγωγής από ΑΠΕ και συμβατικής
όχι 100 kW.
και για σταθμούς παραγωγής από ΑΠΕ και
παραγωγής.
για σταθμούς παραγωγής από συμβατικά
καύσιμα.
Υιοθετείται. Διαγράφηκε η φράση.
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Παράρτημα Ι

Στην παράγραφό «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» γίνεται αναφορά σε
«επισυναπτόμενα δικαιολογητικά». Δεν υπάρχει
αναφορά για υποβολή δικαιολογητικών στην
Ρυθμιστική Απόφαση. Σε περίπτωση που θα
υποβάλλονται επιπρόσθετα δικαιολογητικά, πέραν
από το Έντυπο Κοινοποίησης, θα πρέπει να
καθοριστούν.

Παράρτημα ΙΙ

Σημείο (Bullet Point) 5: Τα στοιχεία να
υποβάλλονται και στο Υπουργείο για
Ο ΔΣΜΚ υποβάλλει στη ΡΑΕΚ και στο ΥΕΕΒ
σκοπούς ετοιμασίας του Ενεργειακού
μηνιαία έκθεση με συγκεντρωτικά στοιχεία (…)
Ισοζυγίου (Energy Balance) ως η απαίτηση
της νομοθεσίας.
2

Δεν
υιοθετείται.
Τα
στοιχεία
που
υποβάλλονται από τον ΔΣΔ αφορούν το
πλαίσιο χορήγησης Γενικής Άδειας. Δεν
μπορούν να επιβληθούν με την παρούσα
Ρυθμιστική Απόφαση άλλες υποχρεώσεις

στον ΔΣΔ πέραν από αυτές που απαιτούνται
για τη χορήγηση Γενικής Άδειας.
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ΥΕΕΒ

Παράρτημα IV

Στη 2η και 3η γραμμή του Πίνακα αντίστοιχα:
Αυτόνομη ηλεκτρογεννήτρια ισχύος μέχρι 50kW και
Βλ. πιο πάνω σχετικό σχόλιο.
όχι μέχρι 100 kW
Αυτόνομη ηλεκτρογεννήτρια ισχύος 50kW και πάνω.

Δεν υιοθετείται. Βλ. σχόλιο αρ. 8. Ετήσιο
τέλος θα καταβάλλεται από αυτόνομες
ηλεκτρογεννήτριες ισχύος άνω των 100kW
ώστε να συνάδει με το υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο.
Υιοθετείται. Διορθώθηκε ως 0.68344/kW
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ΥΕΕΒ

Παράρτημα IV

Ετήσιο τέλος €0.68/kW αντί 68,344 σεντς ανά kW

Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται θα
πρέπει να συνάδουν με τις μονάδες που
αναφέρονται στον τίτλο της στήλης του εν
λόγω Πίνακα.

Σημειώσεις:







Στη στήλη [2] αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου που έχει υποβάλει το αντίστοιχο σχόλιο, ένσταση ή/και παράστασης.
Στη στήλη [3] αναγράφεται ο αριθμός του Κεφαλαίου και το Θέμα του εγγράφου στο οποίο αναφέρεται το σχόλιο, ένσταση ή/και παράστασης.
Στη στήλη [4] αναγράφεται ο αριθμός της σελίδας/παραγράφου του εγγράφου στην οποία αναφέρεται το σχόλιο, ένσταση ή/και παράστασης.
Στη στήλη [5] παρατίθεται αναλυτική περιγραφή του σχολίου, ένστασης ή/και παράστασης.
Στη στήλη [6] παρατίθεται αναλυτική τεκμηρίωση/αιτιολόγηση του αντίστοιχου σχολίου, ένστασης ή/και παράστασης.
Στη στήλη [7[ παρατίθεται θέση της ΡΑΕΚ επί του αντίστοιχου σχολίου, ένστασης ή/και παράστασης.
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