
 

21 Ιουνίου 2022, Λευκωσία  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ME ΘΕΜΑ: 
 

«ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» 
 

Δημοσιεύεται η ανάλυση των συγκεντρωτικών σχολίων τα οποία λήφθηκαν κατά τη 

Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Κανονισμών με θέμα «οι περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί» η οποία διήρκησε από τις 20 

Μαΐου 2022 μέχρι και τις 17 Ιουνίου 2022. 

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα, σύμφωνα με τα υποδείγματα 

τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη Δημόσια Διαβούλευση, ο οποίος 

βρίσκεται αναρτημένος στη σχετική διαβούλευση.  

Τονίζεται ότι στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα τα σχόλια που έχουν 

υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και 

η θέση της ΡΑΕΚ επ’ αυτών. 

Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν σχόλια επί 

του εν λόγω Προσχεδίου Κανονισμών στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης.  

 

https://www.cera.org.cy/el-gr/diavoulefseis/details/prosxedio-kanonismwn-2022-03
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Παραστάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη Διαβούλευση μεταξύ 20 Μαΐου 2022 μέχρι και 17 Ιουνίου 2022 επί του Προσχεδίου Κανονισμών της ΡΑΕΚ με θέμα  
«οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί» 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Α/Α 
Στοιχεία 

Ενδιαφερόμενου 
Αρ. Άρθρου 

Αρ. 
Σελ. 

 
Σχόλιο/ Εισήγηση Αιτιολόγηση  Θέση ΡΑΕΚ 

1 

 
T. Timotheou 

Energy & 
Consultants Limited 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας 1 – 
Κατάλογος τελών 
αίτησης και ετήσιων 
τελών για 
χορήγηση άδειας 

6 

Η εισήγηση μας είναι να μην υπάρχει ετήσιο τέλος 
λειτουργίας εγκατάστασης αποθήκευσης ενέργειας 
ή εάν υπάρχει να είναι μικρό. 

Η εισαγωγή ετήσιου τέλους λειτουργίας 
εγκατάστασης αποθήκευσης ενέργειας δεν 
συμβάλει στην προσπάθεια ενθάρρυνσης και 
διείσδυσης των ΑΠΕ καθότι η τεχνολογίες 
αποθήκευσης που υπάρχουν στην παρούσα φάση 
έχουν ψηλό κόστος σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής 
τους και αποτελεί βασικό κριτήριο για την περαιτέρω 
διείσδυσης των ΑΠΕ. Ένας σταθμός παραγωγής από 
ΑΠΕ καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει 
σχετικό τέλος λειτουργίας. Μέρος της ενέργειας του, θα 
πρέπει για να μπορέσει να διατεθεί να αποθηκευτεί. Ως 
εκ τούτου μία μονάδα ΑΠΕ καταβάλλει τέλος 
λειτουργίας και ταυτόχρονα θα πρέπει να καταβάλλει 
και μία υποστηρικτική της δραστηριότητα, κάτι που 
δημιουργεί συνολικά αθροιστικά τέλη περισσότερα των 
συμβατικών μονάδων, που δεν έχουν τέτοιου είδους 
ανάγκες. 

Δεν υιοθετείται. Αφ’ ης στιγμής ένας σταθμός 
παραγωγής ηλεκτρισμού περιλαμβάνει δυνατότητα 
αποθήκευσης, η μη καταβολή του αντίστοιχου τέλους για 
την αποθήκευση θα αποτελούσε άνιση μεταχείριση 
προς τους σταθμούς παραγωγής που δεν 
περιλαμβάνουν αποθήκευση. 
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T. Timotheou 

Energy & 
Consultants Limited 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας 1 – 
Κατάλογος 
τελών αίτησης 
και ετήσιων 
τελών για 

χορήγηση άδειας 

6 

Η εισήγηση μας είναι να μην υπάρχει ετήσιο τέλος, 
μετά την πρώτη παράταση ισχύος της εξαίρεσης, 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού με ΑΠΕ για 
εμπορικούς σκοπούς. Μπορεί να υπάρχει ένα τέλος 
εξέτασης της παράτασης, το οποίο δεν θα 
υπερβαίνει το τέλος αίτησης χορήγησης εξαίρεσης. 
Η ΡΑΕΚ να το αξιολογεί αναλόγως της προόδου του 
έργου να δίδει ή να απορρίπτει ανάλογη παράταση 
χρόνου. 

Η εισαγωγή ετήσιου τέλους, μετά την πρώτη 
παράταση ισχύος της εξαίρεσης, σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρισμού με ΑΠΕ για εμπορικούς 
σκοπούς είναι δυσανάλογα ψηλό σε σχέση με το τέλος 
αίτησης χορήγησης (π.χ. Σταθμός δυναμικότητας 8MW, 
τέλος αίτησης για χορήγησης εξαίρεσης 200 Ευρώ, 
διάρκεια 5 χρόνια- κόστος παράτασης για ακόμη 5 
χρόνια 12,800 Ευρώ) Τα μεγάλα έργα αναπόφευκτα 
λόγω τον διαδικασιών αδειοδότησης αλλά και 
αναβάθμισης του δικτύου συστήματος διανομής και 
μεταφοράς ενδεχομένως να χρειάζονται περισσότερο 
χρόνο αδειοδότησης, υλοποίησης και σύνδεσης με το 
Δίκτυο. 

Δεν υιοθετείται. Δυνάμει της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης για 
εγκατάσταση, ανανέωση και εκμετάλλευση σταθμών 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τα 
πάγια στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνδεσή τους στο 
δίκτυο, δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη για τις διαδικασίες 
που εφαρμόζονται για τους σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
διαδικασιών των σχετικών αρμόδιων αρχών, ενώ σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, αυτή η 
διετία μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος. Ως εκ 
τούτου, κρίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εξαίρεσης από 
την υποχρέωση κατοχής άδειας σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρισμού που χορηγεί η ΡΑΕΚ είναι υπεραρκετή για 
την κατασκευή των έργων, ακόμα και αν η διαδικασία 
αδειοδότησης του έργου από τις εθνικές αρμόδιες αρχές 
ξεκινήσει μετά τη χορήγηση εξαίρεσης από τη ΡΑΕΚ. 

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. 


