
 

27 Ιανουαρίου 2023, Λευκωσία  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ME ΘΕΜΑ: 
 

«ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)» 
 

Δημοσιεύεται η ανάλυση των συγκεντρωτικών σχολίων 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 16 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και τις 13 Ιανουαρίου 2023. 

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 και η θέση της ΡΑΕΚ επ’ αυτών. 

Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν 

σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στο πλαίσιο της 

Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Συνοπτικά, παρατίθενται πιο κάτω, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που υπέβαλαν 

σχόλια, ήτοι: 

1. ΑΗΚ (Διαχειριστής Συστήματος Διανομής) 

2. Ειρήνη Ζαβρού (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) 

Έχουν συνολικά υποβληθεί δύο (2) σχόλια τα οποία έτυχαν επεξεργασίας από 

τη ΡΑΕΚ και καταγράφονται στον Γενικό Πίνακα που ακολουθεί. 

Η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στη λήψη σχετικών αποφάσεων οι οποίες, στο πλαίσιο 

διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθούν.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Παραστάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη Διαβούλευση μεταξύ 16 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και τις 13 Ιανουαρίου 2022 επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής 
Απόφασης της ΡΑΕΚ με θέμα «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για Χορήγηση Γενικής Άδειας (Τροποποίηση)» 

 

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

Α/Α 
Στοιχεία 

Ενδιαφερ
όμενου 

Κεφάλαιο/Θέμα 
Αρ. Σελ./ 
Αρ. Παρ. 

Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Παραστάσεις 
Ενδιαφερόμενου 

Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση 
Ενδιαφερόμενου 

Θέση ΡΑΕΚ 

1 

Διαχειριστ
ής 

Συστήματ
ος 

Διανομής 
(ΑΗΚ) 

Συμπερίληψη στο 
καθεστώς Γενικής 

Άδειας ΦΒ 
συστημάτων ισχύος 
πάνω από 50kW, 

εγκατεστημένων σε 
κέλυφος υφιστάμενης 

οικοδομής 

2η σελίδα 
(7689 

της ΕΕ), 
Παρ. 1 

Σχόλιο για την αποσαφήνιση της επίδρασης 

της τροποποίησης στην διαδικασία απλής 

κοινοποίησης σύνδεσης: 

Ο ΔΣΔ κρίνει σκόπιμο να αποσαφηνίσει ότι το 

Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης για το  

Ρυθμιστικό Πλαίσιο για Χορήγηση Γενικής Άδειας 

(Τροποποίηση) δεν επηρεάζει την διαδικασία 

απλής κοινοποίησης σύνδεσης. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι η τροποποίηση εντάσσει στις 

δραστηριότητες για τις οποίες χορηγείται Γενική 

Άδεια δυνάμει του άρθρου 27 του Περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου την παραγωγή 

ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα επί του 

κελύφους υφιστάμενης οικοδομής ισχύος πάνω 

από 50 kW.  

Ωστόσο, η εν λόγω τροποποίηση δεν επηρεάζει 

τους Όρους Εντολής του ΔΣΔ για σύνδεση στο 

δίκτυο διανομής κατόπιν απλής κοινοποίησης 

(Παράρτημα ΙΙ), και πιο συγκεκριμένα 

φωτοβολταϊκά συστήματα επί του κελύφους 

υφιστάμενης οικοδομής ισχύος πάνω από 50 kW 

δεν συνδέονται στο δίκτυο ύστερα από απλή 

κοινοποίηση σύνδεσης στον ΔΣΔ.  

Το αντίθετο δεν θα ήταν εφικτό στις πλείστες των 

περιπτώσεων για συστήματα πάνω από 50kW, 

αφού για τη σύνδεση τους απαιτείται επέκταση ή/και 

ενδυνάμωση του Δικτύου Διανομής καθώς και 

εγκαθίδρυση νέου υποσταθμού Διανομής στο χώρο 

των εγκαταστάσεων του αιτητή.  

Ενδέχεται δε, να απαιτηθεί και η αναβάθμιση 

υφιστάμενου υποσταθμού Μεταφοράς σε περιοχές 

όπου οι μετασχηματιστές ισχύος είναι κορεσμένοι. 

Η όλη διαδικασία για την τεχνοοικονομική μελέτη και 

ανάλυση του Δικτύου Διανομής είναι αδύνατο να 

ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός. 

 

Η τροποποίηση της Ρυθμιστικής Απόφασης 
δεν επηρεάζει την υφιστάμενη διαδικασία 
απλής κοινοποίησης σύνδεσης, η οποία 
εφαρμόζεται μόνο για «εγκαταστάσεις ή 
συγκεντρωτικές μονάδες παραγωγής 
αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και έργα επίδειξης 
ανανεώσιμης ενέργειας με δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής ίση ή μικρότερη από 
10.8kW ή ισοδύναμη για συνδέσεις εκτός 
των τριφασικών ή εγκαταστάσεις ή 
συγκεντρωτικές μονάδες παραγωγής με 
δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής 
μεγαλύτερη από 10.8kW και έως 50kW, 
εφόσον ο Διαχειριστής Συστήματος 
Διανομής (ΔΣΔ) κρίνει ότι διατηρούνται η 
σταθερότητα, η αξιοπιστία και η ασφάλεια 
του δικτύου», σύμφωνα με το σημείο 2 της 
Ρυθμιστικής Απόφασης 2/2021, το 
περιεχόμενο του οποίου δεν τροποποιείται 
με την προτεινόμενη τροποποίηση της 
Ρυθμιστικής Απόφασης.  
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Καταληκτικά, θέση του ΔΣΔ που κρίνεται σκόπιμο 

να διασαφηνιστεί είναι ότι ορθώς δεν έχουν 

περιληφθεί τα φωτοβολταϊκά συστήματα επί του 

κελύφους υφιστάμενης οικοδομής ισχύος πάνω από 

50 kW στην διαδικασία απλής κοινοποίησης 

σύνδεσης. 

2 
Ειρήνη 
Ζαβρού 

1 (α), (γ), (δ), (στ) 
7689/ 
Παρ. 1 

 
Γίνεται εισήγηση να διαφοροποιηθούν οι διαδικασίες 
για την αδειοδότηση παραγωγής ηλεκτρισμού από 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για ιδία χρήση, κατά τρόπο ώστε να 
δίνεται προτεραιότητα και διευκολύνσεις στους 
"αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές", στη βάση του άρθρου 38 του Νόμου 
107(Ι)/2022, λαμβάνοντας υπόψην, μεταξύ άλλων, 
τα οφέλη, τηρουμένων ορισμένων προϋποθέσεων, 
για το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Η αυτοπαραγωγή από ΑΠΕ έχει οφέλη για 
τον ίδιο τον αυτοπαραγωγό - 
αυτοκαταναλωτή, και κατ' επέκταση για την 
κοινωνία, και τηρουμένων κάποιων 
συνθηκών, έχει σημαντικά οφέλη για το ίδιο 
το ηλεκτρικό δίκτυο. 

 

Το σχόλιο δεν αφορά το αντικείμενο της 
προτεινόμενης Ρυθμιστικής Απόφασης. Οι 
σκοποί των διατάξεων του εδαφίου (1) του 
άρθρου 38 του Ν.107(Ι)/2022  για τη 
διευκόλυνση της ανάπτυξης της 
αυτοκατανάλωσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, θα αποτελέσουν 
αντικείμενο άλλων ρυθμιστικών αποφάσεων 
και/ή αποφάσεων που θα εκδώσει η ΡΑΕΚ 
τηρουμένων των διατάξεων του περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, 
κατά την έκδοση των οποίων θα ληφθούν 
υπόψη και οι σχετικές εισηγήσεις. 

 

 
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. 

 


