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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στους 
Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης έκδοση 1.1 

 
1. Στο κεφάλαιο Α 2.3.1 γίνεται αναφορά στο άρθρο 80 του Νόμου. Η αναφορά 

αυτή συγκεκριμενοποιήθηκε και γίνεται αναφορά στο άρθρο 80(3)(β). 

 

2. Στο κεφάλαιο Α 3.1.2 στο σημείο 6 αναφέρεται «ως ένας Παραγωγός, 

καθώς είναι κάτοχος μίας Άδειας σύμφωνα με το άρθρο 34 του Νόμου , ή 

του έχει παραχωρηθεί Εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου». Η 

τελευταία φράση αφαιρέθηκε, αφού στο Νόμο δεν δίνεται εξαίρεση για 

συμβατικούς παραγωγούς. Η τροποποίηση έχει ως εξής «ως ένας 

Παραγωγός, καθώς είναι κάτοχος μίας Άδειας σύμφωνα με το άρθρο 34 

του Νόμου».  

 

3. Στο κεφάλαιο Α 3.1.2 σημείο 5 όπου γίνεται αναφορά στο άρθρο 34 του 

Νόμου τροποποιήθηκε για να αναφέρεται και το άρθρο 35 του Νόμου καθώς 

τροποποιήθηκε η αναφορά στις Άδειες ώστε να περιλαμβάνει και τις 

εξαιρέσεις από Άδεια. 

 

4. Στο κεφάλαιο Α 3.1.2 σημείο 6 αφαιρέθηκε η φράση «ή του έχει 

παραχωρηθεί Εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου» αφού για 

συμβατικούς παραγωγούς δεν υπάρχει πρόνοια για εξαίρεση στο Νόμο. 

 

5. Στο κεφάλαιο Α 3.2.2 σημείο 1 η λέξη «εμπρόθεσμη» αντικαταστάθηκε από 

τη λέξη «πλήρη και ορθά». 

 

6. Στο κεφάλαιο Α 3.2.3 σημείο 1 η λέξη «εμπρόθεσμη» αντικαταστάθηκε από 

τη λέξη «πλήρως και ορθώς». 

 

7. Στο Παράρτημα Α1 το σημείο 5 «οποιοσδήποτε Προμηθευτής, ως κάτοχος 

της σχετικής Άδειας σύμφωνα με το άρθρο [     ] του Νόμου» τροποποιήθηκε 

ως «οποιοσδήποτε Προμηθευτής, ως κάτοχος της σχετικής Άδειας 

σύμφωνα με το άρθρο [     ] του Νόμου ή χορηγήθηκε Εξαίρεση σύμφωνα 

με το άρθρο [    ] του Νόμου» για να συνάδει με τις πρόνοιες του Κεφαλαίου 

Α 3.1.2 σημείο 5. 

 

8. Στο Κεφάλαιο Β και στην παράγραφο Ε 2.1.7, όπου γίνεται αναφορά στον 

«ετήσιο συντελεστής ισχύος των Μονάδων Παραγωγής του Κυπριακού 

Συστήματος» (CFg) αυτό τροποποιήθηκε σε «μηνιαίο συντελεστή φορτίου 

των Μονάδων Παραγωγής του Κυπριακού Συστήματος». 
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9. Στο Κεφάλαιο Β 2.1 εισήχθη ορισμός για τον όρο Ιδιότητα. 

 

10. Στο Κεφάλαιο Β 2.1 ο ορισμός για το Μετρητή Απορρόφησης Ενέργειας 

έχει τροποποιηθεί από «Μετρητής ο οποίος μετρά την Ενέργεια 

απορρόφησης από ένα Καταναλωτή ή μία Μονάδα Παραγωγής ή μία 

Μονάδα ΑΠΕ ή ένα Σύστημα Μετρητών» σε «είναι ένας Μετρητής ο 

οποίος μετρά την Ενέργεια απορρόφησης από ένα Καταναλωτή». 

 

11. Στο Κεφάλαιο Β 2.1 ο ορισμός για τη Μονάδα ΑΠΕ έχει τροποποιηθεί από 

«είναι μία μονάδα Μονάδα Παραγωγής από «ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας» όπως ορίζονται στο Νόμο» σε «μία μονάδα η οποία παράγει 

ηλεκτρισμό από «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» όπως ορίζονται στο Νόμο 

εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερη από ένα όριο (κατώφλι), το οποίο 

ορίζεται διοικητικά με απόφαση της ΡΑΕΚ», ώστε να υπάρχει πλήρης 

συνοχή μεταξύ των ορισμών.  

 

12. Στο Κεφάλαιο Β 2.1 ο ορισμός για την Περίοδο Καταμέτρησης έχει 

τροποποιηθεί από «είναι η περίοδος καταμέτρησης κάθε Κανονικού 

Μετρητή, και είναι πάντα μία ημίωρη περίοδος εντός της Ημέρας 

Κατανομής» σε «είναι η περίοδος καταμέτρησης κάθε Κανονικού 

Μετρητή».  

 

13. Στο Κεφάλαιο Β 2.1 ο ορισμός για την Περίοδο Μέτρησης «είναι η κυκλική 

περίοδος μέτρησης του κάθε Κανονικού Μετρητή. Ισούται με την Περίοδο 

Κατανομής για τις Μονάδες Παραγωγής και με την Περίοδο Εκκαθάρισης 

για τις Μονάδες ΑΠΕ με Κανονικό Μετρητή και για την Απορρόφηση 

Ενέργειας από τους Καταναλωτές» τροποποιήθηκε σε «είναι η κυκλική 

περίοδος μέτρησης του κάθε Κανονικού Μετρητή. Ισούται με την Περίοδο 

Εκκαθάρισης». 

 

14. Στο Κεφάλαιο Β 4.1.1 στον πίνακα Δεικτών και Εκθέτων ο ορισμός για το 

q Q  έχει τροποποιηθεί από «Σύνολο των ημερολογιακών εξαμήνων 

(Ιανουάριος-Ιούνιος, Ιούλιος-Δεκέμβριος)» σε «Σύνολο των περιόδων 

συμβιβασμού, όπου για τους εξαμηνιαίους υπολογισμούς συμβιβασμού 

αναφέρεται σε ημερολογιακά εξάμηνα (Ιανουάριος-Ιούνιος, Ιούλιος-

Δεκέμβριος) και για την έκτακτη εκτέλεση των υπολογισμών συμβιβασμού 

σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο για την οποία εκτελείτε ο υπολογισμός 

συμβιβασμού» για να συμφωνεί με τις αλλαγές στο Θ 6.2.2. 

 

15. Στο Κεφάλαιο Β 4.4 «Μεταβίβαση Μετρητή Απορρόφησης Ενέργειας» 

τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 4.4.1 και 4.4.3, αφαιρέθηκαν οι 4.4.2 και 

4.4.4 και προστέθηκε μια παράγραφος στο τέλος για να συνάδει με την 
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Διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή που υποβλήθηκε από τον ΔΣΔ και 

εγκρίθηκε από τη ΡΑΕΚ. 

 

16. Στο Κεφάλαιο E 3.1.2 Γνωστοποίησης Διμερών Συμβολαίων θα 

υποβάλλεται μέχρι τις 12:00 (αντί τις 18:00) τρεις Εργάσιμες ημέρες πριν 

την έναρξη του ημερολογιακού μήνα παράδοσης. 

 

17. Στην παράγραφο Ε 3.1.9, όπου ορίζεται η καθαρή θέση παράδοσης και 

αναφέρεται «Για κάθε Περίοδο Συναλλαγών m, η Καθαρή Θέση 

Παράδοσης (ΚΘΠ) του Συμμετέχοντα» διευκρινίστηκε ότι η ΚΘΠ αφορά 

την κάθε ιδιότητα του Συμμετέχοντα με την τροποποίηση ως «Για κάθε 

Περίοδο Συναλλαγών m, η Καθαρή Θέση Παράδοσης (ΚΘΠ) ανά 

Ιδιότητα (Παραγωγός, Παραγωγός ΑΠΕ ή Προμηθευτής) p, του 

Συμμετέχοντα». Ανάλογη αλλαγή έχει γίνει και στο Κεφάλαιο Β στους 

ορισμούς. Επιπλέον τροποποιήθηκε ο ορισμός της ποσότητας αγοράς και 

πώλησης ενέργειας ώστε να διευκρινίζεται ότι οι Παραγωγοί και Παραγωγοί 

ΑΠΕ μπορούν μόνο να πωλήσουν ενέργεια και οι Προμηθευτές μόνο να 

αγοράσουν ενέργεια. 

 

18. Στο Κεφάλαιο Ζ 4.4.2, στον υπολογισμό του Συντελεστή Χρηματικής Ποινής, 

αφαιρέθηκε το σημείο 3 όπου αναφερόταν «Είναι πάντα ίσος με 1 για τον 

Ύστατο Προμηθευτή» καθώς η ΑΗΚ (Ύστατος Προμηθευτής) δεν είναι 

συμμετέχοντας στη Μεταβατική Ρύθμιση.  

 

19. Στο Κεφάλαιο Ζ 4.6.6 η φράση «ο ΔΣΜΚ εκτελεί πάλι όλους τους 

υπολογισμούς Κάλυψης Εγγύησης για όλους τους Συμμετέχοντες για τον 

προηγούμενο μήνα» τροποποιήθηκε σε «ο ΔΣΜΚ εκτελεί πάλι όλους τους 

υπολογισμούς Κάλυψης Εγγύησης για όλους τους Συμμετέχοντες για 

τους προηγούμενους έξι μήνες από τον μήνα m+1 (δηλαδή σε κυλιόμενη 

βάση)». 

 

20. Στο Κεφάλαιο Ζ 4.9.1 η φράση «Κάθε Συμμετέχων οφείλει να παρέχει μία 

Δήλωση Κάλυψης Εγγύησης στον ΔΣΜΚ, η οποία να περιλαμβάνει την 

Κάλυψη Εγγύησης  για όλες τις εκκαθαρίσεις» τροποποιήθηκε σε «Ο ΔΣΜΚ 

υποβάλλει στον Συμμετέχοντα μια Δήλωση Κάλυψης Εγγύησης η οποία 

περιλαμβάνει την Κάλυψη Εγγύησης  για όλες τις εκκαθαρίσεις.» 

 

21. Στο Κεφάλαιο Η 6.2.1 ο ορισμός για το 𝑇𝐷𝐵𝑂𝑚 (Απορρόφηση Ενέργειας 

Ορίου Μεταφοράς – Διανομής) και 𝑇𝐷𝐵𝐿𝑚 (Φορτίο Ορίου Μεταφοράς – 

Διανομής (ΜΔ)) «για κάθε Περίοδο Κατανομής t της Ημέρας Κατανομής d» 

έχει τροποποιηθεί σε «για κάθε  Περίοδο Μέτρησης m». 
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22. Στο Θ 6.2.2 όπου γίνεται αναφορά ότι «Η χρέωση συμβιβασμού κατανέμεται 

σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου  αναλογικά με τη μετρηθείσα 

Απορρόφηση Ενέργειάς του σε κάθε εξάμηνο q» τροποποιήθηκε σε «Η 

χρέωση συμβιβασμού κατανέμεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου  

αναλογικά με τη μετρηθείσα Απορρόφηση Ενέργειάς του σε κάθε περίοδο 

συμβιβασμού q». Επίσης ο ορισμός για το qRECON από «η συνολική χρέωση 

(θετικός αριθμός) / πίστωση (αρνητικός αριθμός) του Λογαριασμού 

Συμβιβασμού Α-Δ στο εξάμηνο q, όπως υπολογίζεται στην Παράγραφο 

4.1.2 του Κεφαλαίου Ι», τροποποιήθηκε σε «η συνολική χρέωση (θετικός 

αριθμός) / πίστωση (αρνητικός αριθμός) του Λογαριασμού Συμβιβασμού 

Α-Δ στην περίοδο συμβιβασμού q, όπως υπολογίζεται στην Παράγραφο 

4.1.2 του Κεφαλαίου Ι για τους εξαμηνιαίους υπολογισμούς συμβιβασμού ή 

την έκτακτη εκτέλεση των υπολογισμών συμβιβασμού, όπως καθορίζεται 

στην παράγραφο 1.1.4 του Κεφαλαίου Ι». Αντίστοιχα, στα πλαίσια συνοχής, 

η ίδια αλλαγή από εξαμηνιαία σε περίοδο συμβιβασμού εφαρμόστηκε και 

στον ορισμό του ,
tlf
p qCQHV . 

 

23. Στο Θ 6.2.3 όπου γίνεται αναφορά ότι «Η χρέωση συμβιβασμού πιστώνεται 

σε μηνιαία βάση στο Λογαριασμό Προσαυξήσεων Συμβιβασμού ΛΠ-1 

και χρεώνεται στο Λογαριασμό Αγοράς του Συμμετέχοντα» 

τροποποιήθηκε σε «Η χρέωση συμβιβασμού χρεώνεται / πιστώνεται  στο 

Λογαριασμό Προσαυξήσεων Συμβιβασμού  ΛΠ-1 και πιστώνεται / 

χρεώνεται στο Λογαριασμό Αγοράς του Συμμετέχοντα κατά την Περίοδο 

Εκκαθάρισης που ακολουθεί την εκτέλεση των υπολογισμών 

συμβιβασμού», ώστε η χρέωση να γίνεται όποτε εκτελούνται οι υπολογισμοί 

συμβιβασμού και διευκρινίζεται ότι ο ΛΠ-1 μπορεί να χρεώνεται και όχι μόνο 

να πιστώνεται.  

 

24. Στους υπολογισμούς του Κεφαλαίου Θ 6.4.3 για το Λογαριασμό 

Προσαυξήσεων ΑΠΕ διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι 

μετρηθείσες ποσότητες, χωρίς αναγωγή στο σημείο του μετρητή της 

Μονάδας Παραγωγής. Συνεπώς οι εξισώσεις στην εν λόγω παράγραφο 

έχουν τροποποιηθεί ανάλογα. 

 

25. Στους υπολογισμούς του Κεφαλαίου Θ 6.5.3 για το Λογαριασμό 

Προσαυξήσεων Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας διευκρινίζεται ότι θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται οι μετρηθείσες ποσότητες, χωρίς αναγωγή στο σημείο 

του μετρητή της Μονάδας Παραγωγής. Συνεπώς οι εξισώσεις στην εν λόγω 

παράγραφο έχουν τροποποιηθεί ανάλογα. 

 

p

p
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26. Στο Θ 8.1.1 στους υπολογισμούς για το Λογαριασμό Συμβιβασμού 

προστέθηκε η φράση «που προκύπτουν από την εκκαθάριση των 

αποκλίσεων των ποσοτήτων συμβιβασμού» στο τέλος της εν λόγω 

παραγράφου. Η εν λόγω διευκρίνηση αναφέρεται στο γεγονός ότι η 

παράγραφος αυτή αναφέρεται στον συμβιβασμό που αφορά στις 

αποκλίσεις ενέργειας μόνο.  

 

27. Στο Θ 8.1.2 μετά το σημείο 6 προστέθηκε η διευκρινιστική φράση «Οι 

ταμειακές ροές οι οποίες προκύπτουν από αυτούς τους υπολογισμούς 

πιστώνονται στους αντίστοιχους Λογιστικούς Λογαριασμούς / 

Λογαριασμούς Προσαυξήσεων και χρεώνονται στον Λογαριασμό 

Αγοράς του Συμμετέχοντα». 

 

28. Στο Θ 8.1.2 και Θ 8.1.3 στους υπολογισμούς για το Λογαριασμό 

Συμβιβασμού η φράση «Απορρόφησης Ενέργειας / παραγωγής 

Ενέργειας στο Σημείο του Μετρητή Μονάδας Παραγωγής» 

τροποποιήθηκε σε «Απορρόφησης Ενέργειας / παραγωγής Ενέργειας», 

καθώς οι χρεώσεις στις οποίες αναφέρονται επιβάλλονται στις μετρηθείσες 

ποσότητες. Οι ποσότητες ενέργειας οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό των ταμειακών ροών συμβιβασμού για τις αποκλίσεις ενέργειας 

υπολογίζονται από τις μετρηθείσες ποσότητες ενέργειας. 

 

29. Στο Θ 8.1.3 η φράση «Οι αντίστοιχες ταμειακές ροές συμβιβασμού» 

τροποποιήθηκε σε «Οι ταμειακές ροές συμβιβασμού που περιγράφονται 

στις Παραγράφους 8.1.1 και 8.1.2 του παρόντος Κεφαλαίου». 

 

30. Στο Θ 8.1.4 η φράση που αναφέρει «τους υπολογισμούς που 

περιγράφονται στις Παραγράφους 8.1.2 και 8.1.3» τροποποιήθηκε σε «τους 

υπολογισμούς που περιγράφονται στην Παράγραφο 8.1.1». Οι υπολογισμοί 

της παραγράφου 8.1.2 χρεώνονται / πιστώνονται στους αντίστοιχους 

Λογαριασμούς/ Λογαριασμούς Προσαυξήσεων. 

 

31. Στο Θ 8.1.4 η δεύτερη παράγραφος «Το καθαρό ποσό στο Λογαριασμό 

Προσαυξήσεων Συμβιβασμού  ΛΠ-1 κατανέμεται σε κάθε Εκπρόσωπο 

Φορτίου ανάλογα με τη μετρηθείσα Απορρόφηση Ενέργειας, όπως 

περιγράφεται στην Παράγραφο 6.2 του παρόντος Κεφαλαίου» 

τροποποιήθηκε σε «Το καθαρό ποσό στο Λογαριασμό Προσαυξήσεων 

Συμβιβασμού  ΛΠ-1 κατανέμεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ανάλογα 

με τη μετρηθείσα Απορρόφηση Ενέργειας για την περίοδο που αφορά ο 

υπολογισμός συμβιβασμού, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 6.2 του 

παρόντος Κεφαλαίου, στην μηνιαία εκκαθάριση του επόμενου 

ημερολογιακού μήνα της εκτέλεσης των υπολογισμών συμβιβασμού». 
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32. Στο Κεφάλαιο Ι 2.1.1 παράγραφος (3) έχει γίνει η προσθήκη στο τέλος της 

παραγράφου «...ξεχωριστά για τις Μονάδες Παραγωγής και τις Μονάδες 

ΑΠΕ» στα πλαίσια διευκρίνισης ότι οι ποσότητες συμβιβασμού 

συσσωρεύονται ξεχωριστά για Μονάδες Παραγωγής και Μονάδες ΑΠΕ.  

 

33. Στο Κεφάλαιο Ι 2.1.4 και 3.1.4 τροποποιήθηκαν οι εξισώσεις υπολογισμού 

της χρηματικής ροής συμβιβασμού για να λάβουν υπόψη την περίπτωση 

όπου η υπολογιζόμενη ενέργεια και η τελική ενέργεια έχουν αντίθετα 

πρόσημα σε σχέση με την Καθαρή Θέση Παράδοσης.  


