174(I)/2006

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4105, 29.12.2006

Ν. 174(Ι)/2006

O περί της Προώθησης της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Νόµος του 2006 εκδίδεται µε
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του
Συντάγµατος.
Αριθµός 174(Ι) του 2006
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ
Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο:
Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ε.Ε. L 52,
21.2.2004,
σ. 50.

«Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας βάσει της
ζήτησης για χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την
τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.
54(Ι) του2012
150(Ι) του 2015.
Ερµηνεία.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης
στη Θέρµανση και Ψύξη και της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Νόµοι
του 2006 µέχρι 2015.
2.-(1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια –
«απόδοση» σηµαίνει την απόδοση που υπολογίζεται βάσει των καθαρών θερµιδικών
αξιών των καυσίµων, οι οποίες αναφέρονται και ως κατώτερες θερµιδικές αξίες·

2(1) του 150(Ι) του
2015.

«αποδοτική ατοµική θέρµανση και ψύξη» σηµαίνει την επιλογή ατοµικής θέρµανσης
και ψύξης η οποία, συγκρινόµενη µε την αποδοτική τηλεθέρµανση και τηλεψύξη,
µειώνει κατά τρόπο µετρήσιµο τη χρήση πρωτογενούς µη ανανεώσιµης ενέργειας που
απαιτείται για την παραγωγή µίας µονάδας παρεχόµενης ενέργειας εντός των ορίων
συστήµατος ή απαιτεί τη χρήση ίδιας πρωτογενούς µη ανανεώσιµης ενέργειας αλλά µε
µικρότερο κόστος, λαµβάνοντας υπόψη την ενέργεια που χρειάζεται για την εξόρυξη,
τη µετατροπή, τη µεταφορά και τη διανοµή·

2(1) του 150(Ι) του
2015.

«αποδοτική θέρµανση και ψύξη» σηµαίνει την επιλογή θέρµανσης και ψύξης η οποία,
συγκρινόµενη µε ένα βασικό σενάριο συνήθους δραστηριότητας, µειώνει κατά τρόπο
µετρήσιµο τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή µίας
µονάδας παρεχόµενης ενέργειας εντός των ορίων συστήµατος κατά τρόπο
οικονοµικώς αποδοτικό, σύµφωνα µε την αξιολόγηση της ανάλυσης κόστους-οφέλους
που αναφέρεται στον παρόντα Νόµο, λαµβάνοντας υπόψη την ενέργεια που χρειάζεται
για την εξόρυξη, τη µετατροπή, τη µεταφορά και τη διανοµή·

2(1) του 150(Ι) του
2015.

«αποδοτική τηλεθέρµανση και τηλεψύξη» σηµαίνει το σύστηµα τηλεθέρµανσης και
τηλεψύξης που χρησιµοποιεί τουλάχιστον 50% ανανεώσιµη ενέργεια, 50%
απορριπτόµενη θερµότητα, 75% συµπαραγώµενη θερµότητα ή 50% συνδυασµού
αυτής της ενέργειας και της θερµότητας·

2(2) του 150(Ι) του
2015.

«αρµόδια αρχή» σηµαίνει τον Υπουργό ή/και κάθε άλλο πρόσωπο που
εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό δυνάµει του άρθρου 5Α·
«αυτοπαραγωγός µέσω συµπαραγωγής» σηµαίνει τον παραγωγό που παράγει
ηλεκτρική ενέργεια µέσω συµπαραγωγής, κυρίως για δική του χρήση και διοχετεύει
τυχόν πλεόνασµα της ενέργειας αυτής στο σύστηµα µεταφοράς ή στο σύστηµα
διανοµής·
«διάταγµα» σηµαίνει διάταγµα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάµει του άρθρου 5·
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2(1) του 150(Ι) του
2015.

«∆Σ∆» σηµαίνει το ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής και έχει την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

2(1) του 150(Ι) του
2015.
122(Ι) του 2003
239(I) του 2004
143(I) του 2005
173(I) του 2006
92(I) του 2008
211(Ι) του 2012.

«∆ΣΜΚ» σηµαίνει το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου και έχει την
έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού
Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

2(1) του 150(Ι) του
2015.

«εγγύηση προέλευσης» σηµαίνει ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο χρησιµεύει µόνον ως
απόδειξη προς τον τελικό καταναλωτή ότι δεδοµένο µερίδιο ή ποσότητα ενέργειας
έχει παραχθεί από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης·
«εκδίδουσα αρχή» ∆ιαγράφηκε µε το 2(7) του 150(Ι) του 2015.

2(1) του 150(Ι) του
2015.

«εξουσιοδοτηµένος εκδότης» σηµαίνει την αρχή έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης η
οποία εξουσιοδοτείται από τη ΡΑΕΚ, µε απόφαση της που δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας·
«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
«εφεδρική ηλεκτρική ενέργεια» ∆ιαγράφηκε µε το 2(7) του 150(Ι) του 2015.

Παράρτηµα ΙΙ.

2 του 54(Ι) του 2012.

«ηλεκτρική ενέργεια από συµπαραγωγή» σηµαίνει την ηλεκτρική ενέργεια που
παράγεται στο πλαίσιο µιας διεργασίας συνδεόµενης µε την παραγωγή χρήσιµης
θερµότητας, η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που καθορίζεται στο
Παράρτηµα ΙΙ·
«ηλεκτρονικό µητρώο» σηµαίνει το ηλεκτρονικό σύστηµα, διαθέσιµο στο διαδίκτυο,
που χρησιµοποιείται για την έκδοση και διαχείριση των εγγυήσεων προέλευσης,
καθώς και την παροχή πληροφοριών που αφορούν στις εγγυήσεις προέλευσης·
«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·

2(3) του 150(Ι) του
2015.

«λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας» σηµαίνει το λόγο της ηλεκτρικής ενέργειας
από συµπαραγωγή προς τη χρήσιµη θερµότητα, υπό καθεστώς πλήρους λειτουργίας
συµπαραγωγής, µε χρήση των λειτουργικών δεδοµένων της συγκεκριµένης µονάδας·
«µηχανισµός διασφάλισης» ∆ιαγράφηκε µε το 2(7) του 150(Ι) του 2015.
«µονάδα συµπαραγωγής» σηµαίνει τη µονάδα που έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί
κατά τον τρόπο της συµπαραγωγής·
«µονάδα συµπαραγωγής µικρής κλίµακας» σηµαίνει µονάδα συµπαραγωγής µε
εγκατεστηµένη ισχύ κάτω του 1 MWe·
«µονάδα συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας» σηµαίνει µονάδα συµπαραγωγής µε
µέγιστη ισχύ µικρότερη από 50 kWe·

2(1) του 150(Ι) του
2015.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 197
21.7.2001, σ.30.

«Οδηγία 2001/42/ΕΚ» σηµαίνει την Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε την εκτίµηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων·

2(1) του 150(Ι) του
2015.
Επίσηµη Εφηµερίδα

«Οδηγία 2004/8/ΕΚ» σηµαίνει την Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συµπαραγωγής
ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας
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της Ε.Ε.: L 52
21.2.2004, σ. 50.
2(1) του 150(Ι) του
2015.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 140
5.6.2009, σ. 114

και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ·
«Οδηγία 2009/31/ΕΚ» σηµαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά µε την αποθήκευση διοξειδίου του
άνθρακα σε γεωλογικούς σχηµατισµούς και για την τροποποίηση της οδηγίας
85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006·

2(1) του 150(Ι) του
2015.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 334,
17.12.2010, σ. 17.
L 158
19.6.2012, σ. 25.

«Οδηγία 2010/75/ΕΚ» σηµαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη
πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)·

2(1) του 150(Ι) του
2015.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 315
14.11.2012, σ. 1
L 141
28.5.2013, σ. 28.

«Οδηγία 2012/27/ΕΕ» σηµαίνει την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή
απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των οδηγιών 2004/8//ΕΚ και 2006/32/ΕΚ»·

«οικονοµικά δικαιολογηµένη ζήτηση» σηµαίνει ζήτηση που δεν υπερβαίνει τις
ανάγκες θέρµανσης ή ψύξης και η οποία διαφορετικά θα ικανοποιείτο, σύµφωνα µε τις
συνθήκες της αγοράς, µε διεργασίες παραγωγής ενέργειας διαφορετικές από τη
συµπαραγωγή·
2(1) του 150(Ι) του
2015.

«ουσιαστική ανακαίνιση» σηµαίνει την ανακαίνιση της οποίας το κόστος υπερβαίνει
το 50 % του κόστους επένδυσης για νέα συγκρίσιµη µονάδα·
«παραγωγή συµπαραγωγής» σηµαίνει το άθροισµα της ηλεκτρικής και µηχανικής
ενέργειας και της χρήσιµης θερµότητας που παράγονται από συµπαραγωγή·

2(1) του 150(Ι) του
2015.

«ΡΑΕΚ» σηµαίνει τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και έχει την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«συµπαραγωγή» σηµαίνει την ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιµης θερµικής και
ηλεκτρικής ή/και µηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο µιας µόνο διεργασίας·
«συµπληρωµατική ηλεκτρική ενέργεια» ∆ιαγράφηκε µε το 2(7) του 150(Ι) του
2015.

Παράρτηµα ΙΙΙ.

«συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης» σηµαίνει συµπαραγωγή που ανταποκρίνεται στα
κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙΙ·

2(4) του 150(Ι) του
2015.

«συνολική απόδοση» σηµαίνει το λόγο της ετήσιας ποσότητας παραγόµενης
ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας και παραγόµενης χρήσιµης θερµότητας προς τα
καύσιµα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή θερµότητας στο πλαίσιο µιας
διεργασίας συµπαραγωγής, καθώς και για την συνολική παραγωγή ηλεκτρικής και
µηχανικής ενέργειας·

2(1) του 150(Ι) του
2015.

«συντελεστής δόµησης» σηµαίνει το λόγο του εµβαδού του δαπέδου ενός κτιρίου προς
το εµβαδό οικόπεδου σε ένα συγκεκριµένο έδαφος·
« σύστηµα εγγύησης » σηµαίνει το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών που
ορίζονται από τον παρόντα Νόµο, καθώς και από Κανονισµούς που εκδίδονται
δυνάµει του παρόντος Νόµου , για την έκδοση των εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής
ενέργειας από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης·
«τιµή αναφοράς της απόδοσης για χωριστή παραγωγή» σηµαίνει την απόδοση της

Copyright © Leginet Ltd 2002-2016. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 3 of 26

174(I)/2006
εναλλακτικής χωριστής παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας την οποία
αποσκοπεί να αντικαταστήσει η διεργασία συµπαραγωγής ·
2(5) του 150(Ι) του
2015.

«Υπουργείο» σηµαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού·

2(6) του 150(Ι) του
2015.

«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού·

2(1) του 150(Ι) του
2015.

«φορέας συγκέντρωσης» σηµαίνει τον πάροχο υπηρεσιών στον τοµέα της ζήτησης ο
οποίος συνδυάζει πολλαπλά βραχείας διάρκειας φορτία καταναλωτών προς πώληση ή
εκπλειστηριασµό σε οργανωµένες αγορές ενέργειας·

2(1) του 150(Ι) του
2015.

«φορέας εκµετάλλευσης εγκατάστασης» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
είναι υπεύθυνο για την λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης·
«χρήσιµη θερµότητα» σηµαίνει τη θερµότητα που παράγεται στο πλαίσιο µιας
διεργασίας συµπαραγωγής προκειµένου να ικανοποιήσει µια οικονοµικά
δικαιολογηµένη ζήτηση για θέρµανση ή ψύξη·

122(Ι) του 2003
239(Ι) του 2004
143(Ι) του 2005.
33(Ι) του 2003
234Α(Ι) του 2005
139(Ι) του 2005
162(Ι) του 2006.
Σκοπός του Νόµου.
3 του 150(Ι) του 2015.

Πεδίο εφαρµογής.

(2) ΄Οροι που χρησιµοποιούνται στον παρόντα Νόµο και δεν τυγχάνουν καθορισµού
σ’ αυτόν έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Ρύθµισης
της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο καθώς και τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της
Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµο.

3. Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στη
θέρµανση και ψύξη και η βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού µέσω
της προώθησης και ανάπτυξης υψηλής απόδοσης συµπαραγωγής θερµικής και
ηλεκτρικής ή/και µηχανικής ενέργειας, η οποία βασίζεται στη ζήτηση για χρήσιµη
θερµότητα και στην εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας λαµβάνοντας υπόψη τις
εθνικές ιδιαιτερότητες, ιδίως όσον αφορά τις κλιµατικές και οικονοµικές συνθήκες.
4. Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου εφαρµόζονται:
(α) Στη συµπαραγωγή· και

Παράρτηµα Ι.

(β) στις τεχνολογίες συµπαραγωγής που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι.

4 του 150(Ι) του 2015.

(γ) στην αποδοτική θέρµανση και ψύξη.

Έκδοση διαταγµάτων.

5.-(1) Ο Υπουργός δύναται, µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας, να καθορίζει –

Παράρτηµα ΙΙ.

(α) Μεθοδολογία υπολογισµού της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή,
συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού του λόγου ηλεκτρικής ενέργειας προς
θερµότητα σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ,

Παράρτηµα ΙΙΙ.

(β) µεθοδολογία για τον προσδιορισµό της απόδοσης της διεργασίας συµπαραγωγής
σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ,
(γ) εναρµονισµένες τιµές αναφοράς απόδοσης για την χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής
και θερµικής ενέργειας σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 6,

Παράρτηµα ΙΙ.

(δ) τις τιµές κατωφλίου που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της παραγωγής
ηλεκτρισµού από συµπαραγωγή σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ,
(ε) τις τιµές κατωφλίου που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της απόδοσης της
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Παράρτηµα ΙΙΙ.

παραγωγής από συµπαραγωγή και της εξοικονοµούµενης πρωτογενούς ενέργειας
σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ,

5(β) του 150(Ι) του
2015.
Παράρτηµα V.

(στ) τις κατευθυντήριες αρχές για τη µέθοδο, τις υποθέσεις και τον χρονικό ορίζοντα
της οικονοµικής ανάλυσης σύµφωνα µε το Παράρτηµα V.

5(α) του 150(Ι) του
2015.

(ζ) οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο από τον Υπουργό και σχετίζεται µε µεθοδολογίες,
πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές περί τη συµπαραγωγή.
(2) Οι τιµές κατωφλίου, οι εναρµονισµένες τιµές αναφοράς απόδοσης και η µέθοδος
προσδιορισµού του λόγου ηλεκτρικής ενέργειας προς θερµότητα που αναφέρονται στο
εδάφιο (1) προσαρµόζονται σύµφωνα µε –
(α) Την τεχνική πρόοδο που επιτελείται στις τεχνολογίες της συµπαραγωγής
θερµότητας και ηλεκτρικής ή/και µηχανικής ενέργειας, και
(β) τις µεταβολές της κατανοµής των ενεργειακών πηγών.
(3) Τα αναφερόµενα στα εδάφια (1) έως (2) δυνατό να περιλαµβάνονται και στα
σχέδια που καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 για την προώθηση της
συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης.
(4) Ο Υπουργός δύναται, µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, να τροποποιεί ή αντικαθιστά τα Παραρτήµατα του παρόντος Νόµου.

6 του 150(Ι) του 2015.
Υπεξουσιοδότηση από
τον Υπουργό.

5Α.-(1) Ο Υπουργός δύναται να µεταβιβάζει γραπτώς σε οποιοδήποτε λειτουργό του
Υπουργείου του, την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε
καθήκοντος που ο παρών Νόµος ή οι εκδιδόµενοι δυνάµει αυτού Κανονισµοί
χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα στην αρµόδια αρχή.
(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος
δυνάµει του εδαφίου (1), έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το
καθήκον σύµφωνα µε τυχόν οδηγίες του Υπουργού.
(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί µεταβίβαση που έκανε
δυνάµει του εδαφίου (1) µε γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η
µεταβίβαση.

Κριτήρια απόδοσης της
συµπαραγωγής.
Παράρτηµα ΙΙΙ.
7 του 150(Ι) του 2015.

6.-(1) Για τον καθορισµό της απόδοσης της διεργασίας της συµπαραγωγής
ακολουθούνται τα κριτήρια για την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας που
καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
(2) Η µεθοδολογία για τον προσδιορισµό της απόδοσης της διεργασίας συµπαραγωγής
καθορίζεται µε διάταγµα που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου (β), του εδαφίου (1)
του άρθρου 5.
(3)(α) Οι εναρµονισµένες τιµές αναφοράς απόδοσης για την χωριστή παραγωγή
ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας που απαιτούνται στον υπολογισµό της
εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας καθορίζονται µε διάταγµα που εκδίδεται
δυνάµει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5.
(β) Οι τιµές αναφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) αποτελούνται από
πίνακα τιµών διαφοροποιηµένων ανάλογα µε κατάλληλους παράγοντες , όπως το έτος
κατασκευής και οι τύποι καυσίµου, και βασίζονται σε τεκµηριωµένη ανάλυση, η
οποία λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, δεδοµένα από τη λειτουργική χρήση υπό
ρεαλιστικές συνθήκες, τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρισµού, το µείγµα
καυσίµων και τις κλιµατικές συνθήκες, καθώς και τις εφαρµοζόµενες τεχνολογίες
συµπαραγωγής.
(γ) Οι εναρµονισµένες τιµές αναφοράς απόδοσης για την χωριστή παραγωγή
ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις τεχνολογικές
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εξελίξεις και τις µεταβολές της κατανοµής των ενεργειακών πηγών.
Προγράµµατα, σχέδια
και µέτρα οικονοµικής
στήριξης για προώθηση
της συµπαραγωγής.
8(α)(β) του 150(Ι) του
2015.

7.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο υιοθετεί προγράµµατα και µέτρα και καταρτίζει
σχέδια δυνάµει του άρθρου 8 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµου για
δηµόσια οικονοµική στήριξη της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης.

8(γ) του 150(Ι) του
2015.

(2) Η δηµόσια οικονοµική στήριξη της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης για
υπάρχουσες αλλά και µελλοντικές µονάδες βασίζεται στη ζήτηση για χρήσιµη
θερµότητα και την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας, λαµβανοµένων υπόψη των
δυνατοτήτων που είναι διαθέσιµες για µείωση της ενεργειακής ζήτησης µέσω άλλων
οικονοµικά εφικτών ή περιβαλλοντικά επωφελών µέτρων, όπως µέτρων ενεργειακής
απόδοσης.
(3) Τα σχέδια, προγράµµατα και µέτρα δηµόσιας οικονοµικής στήριξης της
συµπαραγωγής βασίζονται στα ακόλουθα –
(α) η παραγωγή ηλεκτρισµού από συµπαραγωγή πρέπει να περιορίζεται στον
ηλεκτρισµό που παράγεται σε µια µόνο διεργασία µε ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιµης
θερµότητας,
(β) η παραγωγή ηλεκτρισµού πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των
απαραίτητων οικονοµικών κινήτρων ώστε να λειτουργούν αποδοτικά εγκαταστάσεις
συµπαραγωγής στη βάση της οικονοµικά δικαιολογηµένης ζήτησης για θερµότητα και
ψύξη,

8(δ) του 150(Ι) του
2015.

(γ) η οικονοµική στήριξη της παραγωγής ηλεκτρισµού υπό µορφή επιδοτήσεων πρέπει
να επικεντρώνεται στο τµήµα του ηλεκτρισµού που παράγεται από συµπαραγωγή
υψηλής απόδοσης ή την απορριπτόµενη θερµότητα χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά
για να επιτευχθεί εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας,

8(ε) του 150(Ι) του
2015.

(δ) οι εγκαταστάσεις συµπαραγωγής πρέπει να σχεδιάζονται, µελετώνται και
διαστασιολογούνται σύµφωνα µε την πραγµατική ζήτηση θερµότητας ή/και ψύξης που
υπάρχει κατά την ηµεροµηνία της µελέτης είτε για την ικανοποίηση της αναµενόµενης
τεκµηριωµένης µελλοντικής ζήτησης θερµότητας ή/και ψύξης:

8(στ) του 150(Ι) του
2015.

Νοείται ότι οι εγγυήσεις προέλευσης δεν συνεπάγονται από µόνες τους δικαίωµα
οικονοµικής στήριξης βάσει των σχεδίων που καταρτίζονται για την προώθηση
συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, όπως αυτή καθορίζεται σύµφωνα µε τα κριτήρια
που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙΙ:

Παράρτηµα ΙΙΙ.
8(στ) του 150(Ι) του
2015.

Νοείται περαιτέρω ότι η δηµόσια οικονοµική στήριξη των µονάδων συµπαραγωγής
πρέπει να έχει ως στόχο την προώθηση της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης:

∆ιόρθωση
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4555
ηµεροµ. 11.03.2016.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η δηµόσια στήριξη της συµπαραγωγής και της παραγωγής
και των δικτύων τηλεθέρµανσης υπάγεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων,
κατά περίπτωση.
(ε) οι εγγυήσεις προέλευσης δεν συνεπάγονται από µόνες τους δικαίωµα οικονοµικής
στήριξης βάσει των σχεδίων που καταρτίζονται για την προώθηση της συµπαραγωγής
υψηλής απόδοσης,

Παράρτηµα ΙΙΙ.
∆ιόρθωση
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4555
ηµεροµ. 11.03.2016

(στ) η άµεση ή/και έµµεση οικονοµική στήριξη των µονάδων συµπαραγωγής πρέπει
να έχει ως στόχο την προώθηση της υψηλής απόδοσης συµπαραγωγής, όπως αυτή
καθορίζεται σύµφωνα µε τα κριτήρια που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.

(4) Όλες οι αναγκαίες άδειες, εγκρίσεις και εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται από
την ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε τις µονάδες συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης,
όπως άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, περιβαλλοντικές εγκρίσεις,
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8(ζ) του 150(Ι) του
2015.
∆ιόρθωση
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4555
ηµεροµ. 11.03.2016

περιβαλλοντικές άδειες όπως άδειες εκποµπών αερίων αποβλήτων, άδειες
βιοµηχανικών εκποµπών, αερίων θερµοκηπίου, άδεια οικοδοµής, πολεοδοµική άδεια
περιλαµβάνονται στα σχέδια που καταρτίζονται σύµφωνα µε το εδάφιο (1).

9 του 150(Ι) του 2015.
Προώθηση απόδοσης
στη θέρµανση και
ψύξη.

7Α. Η αρµόδια αρχή υιοθετεί πολιτικές που συντελούν ώστε να λαµβάνονται δεόντως
υπόψη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο οι δυνατότητες συστηµάτων αποδοτικής
θέρµανσης και ψύξης, ιδίως δε εκείνων που χρησιµοποιούν συµπαραγωγή υψηλής
απόδοσης, λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ανάπτυξης τοπικών και
περιφερειακών αγορών θερµότητας.

10 του 150(Ι) του 2015.
Θέµατα Συστηµάτων
Μεταφοράς και
∆ιανοµής.

8.-(1) Για σκοπούς που σχετίζονται µε την πρόσβαση και την σύνδεση στο Σύστηµα
Μεταφοράς και ∆ιανοµής παραγώγων ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή
υψηλής απόδοσης, εφαρµόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις του περί της Ρύθµισης της
Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου, καθώς επίσης και οι Κανονισµοί, ∆ιατάγµατα,
αποφάσεις και κανόνες που εκδίδονται δυνάµει αυτού.
(2) Υπό τον όρο τήρησης των απαιτήσεων διατήρησης της αξιοπιστίας και της
ασφάλειας του ηλεκτρικού συστήµατος και στη βάση διαφανών, αµερόληπτων και
δηµοσιευµένων κριτηρίων που καθορίζονται από το ∆ΣΜΚ ή το ∆Σ∆, ανάλογα µε την
περίπτωση, και εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ, ο ∆ΣΜΚ και ο ∆Σ∆(α) εγγυώνται τη µεταφορά και διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή
υψηλής απόδοσης·
(β) δίνουν προτεραιότητα στην πρόσβαση στην ενέργεια που παράγεται από
συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης· και
(γ) λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε κατά την κατανοµή φορτίου
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής να δίνουν προτεραιότητα στην κατανοµή
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης στο βαθµό
που το επιτρέπει η ασφαλής λειτουργία του εθνικού συστήµατος ηλεκτροδότησης.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κατά την κατανοµή του φορτίου, ο
∆ΣΜΚ δύναται, να µειώνει την ηλεκτρική ενέργεια από συµπαραγωγή υψηλής
απόδοσης που διοχετεύεται στο σύστηµα, αν κρίνει ότι το απαιτούν οι συνθήκες
λειτουργίας του συστήµατος και στην περίπτωση όπου ο ∆ΣΜΚ λάβει σηµαντικά
µέτρα για τον περιορισµό της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συµπαραγωγή
υψηλής απόδοσης, προκειµένου να εξασφαλιστούν η ασφάλεια και η αξιοπιστία του
εθνικού συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας και ο ενεργειακός εφοδιασµός, τότε ο
∆ΣΜΚ υποβάλλει, στη ΡΑΕΚ, έκθεση για τα µέτρα αυτά, αναφέροντας τα διορθωτικά
µέτρα που προτίθεται να λάβει για την αποφυγή µη σκόπιµων περικοπών και η ΡΑΕΚ
µεριµνά ώστε να λαµβάνονται τα δέοντα επιχειρησιακά µέτρα σχετικά µε το σύστηµα
µεταφοράς και την αγορά προκειµένου να ελαχιστοποιούνται τέτοιες περικοπές.
(4) Οι τεχνικοί κανόνες, προδιαγραφές και απαιτήσεις για τη σύνδεση και λειτουργία
των εγκαταστάσεων των νέων παραγωγών στο σύστηµα µεταφοράς και στο σύστηµα
διανοµής, συµπεριλαµβανοµένων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από
συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, καθορίζονται, εγκρίνονται και δηµοσιεύονται µε
βάση τις διατάξεις του περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου, καθώς και
Κανονισµών και Ρυθµιστικών Αποφάσεων, ∆ιαταγµάτων, Αποφάσεων και Κανόνων
που εκδίδονται δυνάµει αυτού, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται.
(5)(i) Ο ∆ΣΜΚ και ∆Σ∆ θεσπίζουν και δηµοσιοποιούν τους τυποποιηµένους κανόνες
τους σχετικά µε την ανάληψη και τον επιµερισµό του κόστους των τεχνικών
προσαρµογών, όπως των συνδέσεων µε το ηλεκτρικό σύστηµα και των ενισχύσεων
του δικτύου, τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και κανόνες σχετικά µε την
αµερόληπτη εφαρµογή των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής, οι οποίοι απαιτούνται
για την ένταξη παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή υψηλής
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απόδοσης και οι κανόνες αυτοί καθορίζονται, εγκρίνονται και δηµοσιεύονται µε βάση
τις διατάξεις του περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου, καθώς και
Κανονισµών και Ρυθµιστικών Αποφάσεων, Αποφάσεων και κανόνων που εκδίδονται
δυνάµει αυτού.
(ii) Οι τυποποιηµένοι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο (i) βασίζονται σε
αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια, στα οποία λαµβάνονται ιδίως
υπόψη όλες οι δαπάνες και τα οφέλη της σύνδεσης των παραγωγών από συµπαραγωγή
υψηλής απόδοσης µε το σύστηµα µεταφοράς ή/και το σύστηµα διανοµής και οι εν
λόγω κανόνες µπορούν να προβλέπουν διαφορετικούς τύπους σύνδεσης.
(6) Ο επιµερισµός του κόστους πραγµατοποιείται µε µηχανισµό που βασίζεται σε
αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια, λαµβανοµένων υπόψη των
πλεονεκτηµάτων που αποκοµίζουν από τις εν λόγω συνδέσεις, οι αρχικά και µετέπειτα
συνδεόµενοι παραγωγοί, καθώς επίσης και οι ∆ιαχειριστές των Συστηµάτων
Μεταφοράς και ∆ιανοµής.
(7) Ο ∆ΣΜΚ και ο ∆Σ∆ παρέχουν, στο βαθµό που είναι δυνατό, στους νέους
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης που
επιθυµούν να συνδεθούν µε το σύστηµα µεταφοράς και το σύστηµα διανοµής,
αντίστοιχα, κάθε αναγκαία πληροφορία για(α) µία πλήρη και αναλυτική εκτίµηση των δαπανών της σύνδεσης στο σύστηµα·
(β) ένα λογικό και ακριβές χρονοδιάγραµµα για τη λήψη και επεξεργασία της αίτησης
σύνδεσης στο σύστηµα·
(γ) ένα λογικό ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για κάθε προτεινόµενη σύνδεση στο
σύστηµα. Η συνολική διαδικασία σύνδεσης µε το δίκτυο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες, λαµβάνοντας υπόψη τι είναι ευλόγως εφικτό, δεν
δηµιουργεί διακρίσεις.
(8) Ο ∆ΣΜΚ και ο ∆Σ∆ παρέχουν τυποποιηµένη και απλουστευµένη διαδικασία
σύνδεσης των αποκεντρωµένων παραγώγων ενέργειας από συµπαραγωγή, υψηλής
απόδοσης µε σκοπό τη διευκόλυνση της σύνδεσής τους µε το ηλεκτρικό σύστηµα.
(9) Η ΡAEK διασφαλίζει ότι(α) οι χρεώσεις για τη µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας που καθορίζονται,
εγκρίνονται και δηµοσιεύονται µε βάση τις διατάξεις του περί Ρύθµισης της Αγοράς
Ηλεκτρισµού Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται(i) δεν δηµιουργούν διακρίσεις σε βάρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης και ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας από
συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης που παράγεται σε απόκεντρες περιφέρειες και σε
περιφέρειες χαµηλής πληθυσµιακής πυκνότητας·
(ii) απηχούν τα οφέλη που µπορούν να αποκοµίζουν οι ∆ιαχειριστές, λόγω της
σύνδεσης µε το δίκτυο εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή
υψηλής απόδοσης και τα οποία µπορούν να προκύπτουν από την άµεση χρήση του
ηλεκτρικού συστήµατος·
(β) οι κανόνες που αφορούν την κατάταξη των διαφόρων προτεραιοτήτων πρόσβασης
και κατανοµής στο σύστηµα ηλεκτρισµού αναλύονται λεπτοµερώς και δηµοσιεύονται:
Νοείται ότι επειδή υπάρχουν διαβαθµίσεις µεταξύ, αλλά και εντός των διαφόρων
τύπων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, όταν
παρέχεται προτεραιότητα πρόσβασης ή κατανοµής σε συµπαραγωγή υψηλής
απόδοσης, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι δεν εµποδίζεται η κατά
προτεραιότητα πρόσβαση ή κατανοµή ενέργειας από ποικίλες ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας·
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(γ) διευκολύνεται η σύνδεση στο ηλεκτρικό σύστηµα, ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε µονάδες συµπαραγωγής µικρής
και πολύ µικρής κλίµακας και όπου ενδείκνυται, η ΡΑΕΚ λαµβάνει µέτρα που σκοπό
έχουν να ενθαρρύνουν τους διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και διανοµής να
εφαρµόζουν µε απλή διαδικασία τη σύνδεση µονάδων συµπαραγωγής πολύ µικρής
κλίµακας·
(δ) οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, οι οποίοι
επιθυµούν να συνδεθούν στο σύστηµα, δύναται να προκηρύσσουν πρόσκληση
υποβολής προσφορών για τις εργασίες σύνδεσης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί
Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου, των Κανονισµών, των ∆ιαταγµάτων,
Αποφάσεων και Κανόνων που εκδίδονται δυνάµει αυτού.
∆ιατιµήσεις και
χρεώσεις.
11(α) του 150(Ι) του
2015.

9.- (1) Ο τρόπος και το ύψος της αποζηµίωσης για πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από
συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης η οποία διοχετεύεται στο σύστηµα µεταφοράς ή/και
στο σύστηµα διανοµής, καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανόνες Αγοράς
Ηλεκτρισµού που εγκρίνονται από την ΡΑΕΚ και τον Υπουργό σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του Άρθρου 81 του περί της Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου.

11(β) του 150(Ι) του
2015.

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 31 του περί Ρύθµισης της Αγοράς
Ηλεκτρισµού Νόµου, οι διατιµήσεις που αφορούν την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας
από συµπαραγωγή σε επιλέγοντες καταναλωτές εγκρίνονται από την ΡΑΕΚ και
κοινοποιούνται δηµόσια σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΡΑΕΚ.

Εγγύηση προέλευσης
ηλεκτρικής ενέργειας
από συµπαραγωγή
υψηλής απόδοσης.
12(α) του 150(Ι) του
2015.

10.- (1) Η ΡΑΕΚ µε απόφασή της, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, καθορίζει τον εξουσιοδοτηµένο εκδότη για σκοπούς έκδοσης
εγγυήσεων προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συµπαραγωγή
υψηλής απόδοσης.

12(α) του 150(Ι) του
2015.

(2) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης
δύναται να πιστοποιείται µέσω εγγύησης προέλευσης, βάση αντικειµενικών, διαφανών
και αµερόληπτων κριτηρίων.

12(γ) του 150(Ι) του
2015.

(3) H εγγύηση προέλευσης χρησιµοποιείται µόνο ως απόδειξη ότι δεδοµένο µερίδιο ή
ποσότητα ενέργειας έχει παραχθεί από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης,

12(β) του 150(Ι) του
2015.

(4) Η εγγύηση προέλευσης εκδίδεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως του παραγωγού
όπως καθορίζεται στο εδάφιο (6).
(5) Καµµιά εγγύηση προέλευσης δεν εκδίδεται για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται
εκτός της ∆ηµοκρατίας.

12(ε) του 150(Ι) του
2015.

(6) Η αίτηση του παραγωγού για έκδοση εγγύησης προέλευσης υποβάλλεται στον
εξουσιοδοτηµένο εκδότη σε καθορισµένο τύπο που εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ και
συνοδεύεται από τα πληροφοριακά στοιχεία που καθορίζονται σε Κανονισµούς που
εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 14.

12(στ) του 150(Ι) του
2015.

(7) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης κοινοποιεί άµεσα στη ΡΑΕΚ τα στοιχεία κάθε
αίτησης για έκδοση εγγύησης προέλευσης.

12(ζ) του 150(Ι) του
2015.

(8) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης εξετάζει την αίτηση του παραγωγού για έκδοση
εγγύησης προέλευσης µόνο εάν αυτή συνοδεύεται από τα πληροφοριακά στοιχεία που
αναφέρονται στο εδάφιο (6).

12(η)(θ) του 150(Ι) του
2015.

(9) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης, για σκοπούς εξέτασης των πληροφοριακών
στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης, δύναται να
διορίζει Επιθεωρητές, οι οποίοι δύνανται –
(α) Να εισέρχονται ελεύθερα στα υποστατικά των εγκαταστάσεων συµπαραγωγής του
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Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ.

αιτούντος παραγωγού, εξαιρουµένης της οικίας, και να διεξάγουν τους απαιτούµενους
ελέγχους, εξετάσεις, δοκιµές, υπολογισµούς, εκτιµήσεις και µετρήσεις βάσει των
µεθοδολογιών που καθορίζονται στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ και των σχετικών
προτύπων ώστε να εξακριβώνουν και επαληθεύουν τις πληροφορίες που συνοδεύουν
την αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης,
(β) να χρησιµοποιούν οποιοδήποτε εξοπλισµό, µετρητικά όργανα, διατάξεις και υλικά
προκειµένου να ασκήσουν τις εξουσίες, επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που
αναφέρονται στην παράγραφο (α),
(γ) να ζητούν από τον αιτητή παραγωγό οποιοδήποτε πληροφοριακό στοιχείο και
έγγραφο, το οποίο θεωρούν, κατά περίπτωση χρήσιµο για την εξακρίβωση της
ακρίβειας και αξιοπιστίας των πληροφοριών που συνοδεύουν την αίτηση.

12(ι) του 150(Ι) του
2015.

(10)(α) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης δύναται να αναθέτει σε ανεξάρτητο φορέα την
άσκηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων και διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζονται
µε την έκδοση των εγγυήσεων προέλευσης, όπως επιτόπιων επιθεωρήσεων των
εγκαταστάσεων συµπαραγωγής, µετρήσεων και περισυλλογής δεδοµένων.

12(ια) του 150(Ι) του
2015.

(β) Ο ανεξάρτητος φορέας ενεργεί για λογαριασµό και υπό την ευθύνη του
εξουσιοδοτηµένου εκδότη.
(γ) Ο ανεξάρτητος φορέας πρέπει να εξειδικεύεται σε τεχνικές επιθεωρήσεις σύµφωνα
µε τους κανόνες της επιστήµης και της καλής επαγγελµατικής πρακτικής και να είναι
εγνωσµένου κύρους.

3(α) του 54(Ι) του 2012.
12(ιβ) του 150(Ι) του
2015.

(11)(α) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να
αρνηθεί την έκδοση εγγύησης προέλευσης, εάν διαπιστώνει ότι τα πληροφοριακά
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην αίτηση του παραγωγού για έκδοση εγγύησης
προέλευσης είναι ελλιπή, ανακριβή, ψευδή ή παραπλανητικά.

12(ιγ) του 150(Ι) του
2015.

(β) Η αρνητική απόφαση του εξουσιοδοτηµένου εκδότη κοινοποιείται στη ΡΑΕΚ και
στον αιτούντα παραγωγό, ενηµερώνοντας τον για το δικαίωµα του να υποβάλει
ένσταση προς τη ΡΑΕΚ εναντίον της αρνητικής απόφασης της εκδίδουσας αρχής,
εντός επτά εργάσιµων ηµερών από την επίδοση της απόφασης.

12(ιδ) του 150(Ι) του
2015.

(12)(α) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης αφού εξακριβώσει ότι όλα τα πληροφοριακά
στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης είναι πλήρη,
ακριβή και αξιόπιστα εκδίδει το πιστοποιητικό εγγύησης προέλευσης.

3(β) του 54(Ι) του 2012.
12(ιε) του 150(Ι) του
2015.

(β) Το πιστοποιητικό εγγύησης προέλευσης προσδιορίζει την ακριβή ποσότητα της
ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση µε την αίτηση του παραγωγού για την οποία ο
εξουσιοδοτηµένος εκδότης ικανοποιείται πλήρως ότι αποτελεί ηλεκτρική ενέργεια που
παράχθηκε από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης.

12(ιζ) του 150(Ι) του
2015.

(13) Κάθε εκδιδόµενο πιστοποιητικό εγγύησης προέλευσης κοινοποιείται από τον
εξουσιοδοτηµένο εκδότη στη ΡΑΕΚ.

12(ιη) του 150(Ι) του
2015.

(14) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης αναθέτει ένα µοναδικό αύξοντα αριθµό σε κάθε
πιστοποιητικό εγγύησης προέλευσης που εκδίδει.

12(ιθ) του 150(Ι) του
2015.

(15) Οποιαδήποτε έξοδα του εξουσιοδοτηµένου εκδότη τα οποία προκύπτουν από την
έκδοση των πιστοποιητικών εγγύησης προέλευσης, επιβαρύνουν τους παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης.

3(γ) του 54(Ι) του 2012.
12(κ) του 150(Ι) του
2015.

(16)(α) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης δύναται µε αιτιολογηµένη απόφαση της να
ανακαλεί ή τροποποιεί τις εγγυήσεις προέλευσης που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, αν –

12(κα) του 150(Ι) του
2015.

(i) έχει ζητηθεί εγγράφως από το δικαιούχο και ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης
συµφωνεί µε το αίτηµα·
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12(κβ) του 150(Ι) του
2015.

(ii) διαπιστωθεί από τον εξουσιοδοτηµένο εκδότη ή την ΡΑΕΚ ότι χορηγήθηκε µε
βάση λανθασµένα ή παραπλανητικά ή ανακριβή ή ψευδή στοιχεία·

12(κγ) του 150(Ι) του
2015.

iii) ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης διαπιστώνει ότι ο παραγωγός παραβιάζει
οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις του Νόµου ή παραβιάζει πρόνοιες των
παρόντων Κανονισµών ή σχετικών Αποφάσεων της ΡΑΕΚ.

12(κδ) του 150(Ι) του
2015.

(β) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης ενηµερώνει γραπτώς τον παραγωγό για την πρόθεση
της να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την εγγύηση προέλευσης που του έχει
παραχωρηθεί, παρέχοντας του ταυτόχρονα το δικαίωµα να ακουσθεί εντός
καθορισµένης ηµεροµηνίας πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης για ανάκληση ή
τροποποίηση της εγγύησης προέλευσης.
(γ) Οι ανακληθείσες ή τροποποιηθείσες εγγυήσεις προέλευσης καταχωρούνται σε
ειδικούς προς το σκοπό αυτό λογαριασµούς του ηλεκτρονικού µητρώου.

12(κε)(κστ) του 150(Ι)
του 2015.

(δ) (i) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4), σε περίπτωση που ο
εξουσιοδοτηµένος εκδότης αποφασίζει να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει µια εγγύηση
προέλευσης, ενηµερώνει άµεσα τον κάτοχο της εγγύησης προέλευσης για την
απόφαση της και για το δικαίωµα του να υποβάλλει σε περίπτωση ένστασης ενώπιον
της ΡΑΕΚ, καθορίζοντας την προθεσµία υποβολής των επτά εργάσιµων ηµερών από
την κοινοποίηση της απόφασης.

12(κη) του 150(Ι) του
2015.

ii) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης κοινοποιεί στη ΡΑΕΚ άµεσα την απόφαση της για
ανάκληση ή τροποποίηση της εγγύησης προέλευσης.

12(κθ) του 150(Ι) του
2015.

(iii) Η γνωστοποίηση της απόφασης του εξουσιοδοτηµένου εκδότη για ανάκληση ή
τροποποίηση στον κάτοχο της εγγύησης προέλευσης και στη ΡΑΕΚ γίνονται κατά
κανόνα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

12(λ) του 150(Ι) του
2015.

(ε) Η αναλυτική κατάσταση µε τις ανακληθείσες ή ληγµένες ή ακυρωθείσες εγγυήσεις
προέλευσης και τις ηµεροµηνίες ανάκλησης ή λήξης ή ακύρωσής τους είναι διαθέσιµη
στο ηλεκτρονικό µητρώο:
Νοείται ότι εµπιστευτικής φύσεως πληροφορίες δεν δηµοσιεύονται, και ως εκ τούτου
για τέτοιες ανακληθείσες, ληγµένες ή ακυρωθείσες εγγυήσεις προέλευσης
δηµοσιεύονται µόνο συνοπτικές πληροφορίες.
(στ) Οι εγγυήσεις προέλευσης που έχουν ανακληθεί δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για άλλους σκοπούς.

3(γ) του 54(Ι) του 2012.
12(λα) του 150(Ι) του
2015.

(17) (α) Οι εγγυήσεις προέλευσης ακυρώνονται όταν χρησιµοποιηθούν.
(β) Στην περίπτωση χρήσης εγγύησης προέλευσης δεν επιτρέπεται η έκδοση νέων
εγγυήσεων προέλευσης σε αντικατάσταση των ακυρωθέντων.

12(λβ) του 150(Ι) του
2015.

(γ) Η ΡΑΕΚ, µε απόφασή της καθορίζει τις περιπτώσεις και τους όρους χρήσης των
εγγυήσεων προέλευσης που συνεπάγονται την ακύρωσή τους.
(δ) Οι ακυρωθείσες εγγυήσεις προέλευσης καταχωρούνται σε ειδικούς προς το σκοπό
αυτό λογαριασµούς του ηλεκτρονικού µητρώου.

12(λγ) του 150(Ι) του
2015.

(ε) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης κοινοποιεί στη ΡΑΕΚ άµεσα την απόφασή της για
την ακύρωση της εγγύησης προέλευσης και οι εν λόγω γνωστοποιήσεις της απόφασής
της γίνονται, κατά κανόνα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
,
(18)(α) Η εγγύηση προέλευσης δύναται να µεταβιβάζεται σε νέο κάτοχο.

12(λδ) του 150(Ι) του
2015.

(β) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης και η ΡΑΕΚ ενηµερώνονται για την µεταβίβαση µε
ευθύνη του αρχικού κατόχου.
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12(λε) του 150(Ι) του
2015.

(19)(α) Η διάρκεια ισχύος των εγγυήσεων προέλευσης είναι ένας χρόνος µετά το
πέρας της περιόδου αναφοράς τους.
(β) Εγγυήσεις προέλευσης που δε χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια ισχύος τους
θεωρούνται ληγµένες και καταχωρούνται σε ειδικούς προς το σκοπό αυτό
λογαριασµούς του ηλεκτρονικού µητρώου.
(γ) Η ΡΑΕΚ καθορίζει τις περιπτώσεις και τους όρους χρήσης των ληγµένων
εγγυήσεων προέλευσης.

13 του 150(Ι) του 2015.
Αναγνώριση εγγύησης
προέλευσης από ΡΑΕΚ.

11.-(1) Η ΡΑΕΚ αναγνωρίζει κάθε εγγύηση προέλευσης που εκδίδεται από άλλο
κράτος µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφος 10 της Οδηγίας
2012/27/ΕΚ. µετά από σχετική υποβολή αίτησης, στον εξουσιοδοτηµένο εκδότη,
µέσω του ηλεκτρονικού µητρώου.
(2) Η ΡAEK, µπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει εγγύηση προέλευσης που εκδίδεται
από άλλο κράτος µέλος, µόνο εάν έχει βάσιµες αµφιβολίες για την ακρίβεια, την
αξιοπιστία ή την ορθότητά της:
Νοείται ότι, οποιαδήποτε άρνηση αναγνώρισης εγγύησης προέλευσης που εκδίδεται
από άλλο κράτος µέλος, κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αιτιολογείται
καταλλήλως.
(3) Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει αβάσιµη την άρνηση της ΡAEK για
αναγνώριση της εγγύησης προέλευσης και εκδώσει σχετική απόφαση, τότε η ΡAEK
είναι υποχρεωµένη να αναγνωρίσει την υπό αµφισβήτηση εγγύηση προέλευσης.

Τήρηση µητρώου.
4 του 54(Ι) του 2012.
14(α)(β) του 150(Ι) του
2015.
∆ιόρθωση
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4555
ηµεροµ. 11.03.2016.

12.- (1) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης τηρεί µητρώο στο οποίο –

(α) εγγράφονται οι εγκαταστάσεις συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης για τις οποίες
δύναται να εκδίδονται εγγυήσεις προέλευσης·
(β) καταχωρούνται οι εγγυήσεις προέλευσης.
14(δ) του 150(Ι) του
2015.

(2) Το ηλεκτρονικό µητρώο αποτελεί δηµόσιο αρχείο και κάθε ενδιαφερόµενος έχει
ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτό:
Νοείται ότι πληροφορίες εµπιστευτικής φύσεως δεν δηµοσιεύονται.

14(ε) του 150(Ι) του
2015.

(3) Το ηλεκτρονικό µητρώο περιλαµβάνει τις πιο κάτω πληροφορίες σε σχέση µε κάθε
εγγύηση προέλευσης καθώς και σε σχέση µε οποιαδήποτε ανάκληση ή τροποποίηση
αυτής –
(α) το όνοµα και τη διεύθυνση µαζί µε τον αριθµό εγγραφής του κατόχου της
εγγύησης προέλευσης,
(β) τον αύξοντα αριθµό του πιστοποιητικού εγγύησης προέλευσης,
(γ) την ενεργειακή πηγή από την οποία παράγεται ο ηλεκτρισµός συµπαραγωγής
υψηλής απόδοσης που καλύπτει η συγκεκριµένη εγγύηση προέλευσης,
(δ) την αρχή και το τέλος της χρονικής περιόδου που αντιπροσωπεύει η εγγύηση
προέλευσης,
(ε) την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης
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που παράγεται στην συγκεκριµένη χρονική περίοδο,
(στ) τον τόπο της παραγωγής ηλεκτρισµού από
αντιπροσωπεύει η εγγύηση προέλευσης που εκδόθηκε.

συµπαραγωγή

που

Επίβλεψη της έκδοσης
εγγυήσεων προέλευσης
από την ΡΑΕΚ.

13.-(1) Για σκοπούς διασφάλισης ακριβούς και αξιόπιστης εκδόσης εγγυήσεων
προέλευσης, η ΡΑΕΚ:

15(α)(β) του 150(Ι) του
2015.

(α) Ρυθµίζει, Εποπτεύει, παρακολουθεί, ελέγχει και επιβλέπει τη λειτουργία του
συστήµατος εγγύησης προέλευσης και εισηγείται στην αρµόδια αρχή και τον
εξουσιοδοτηµένο εκδότη τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αξιόπιστη, διαφανή,
αντικειµενική, χωρίς διακρίσεις διαδικασία έκδοσης της εγγύησης προέλευσης
ηλεκτρισµού από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
(β) παρακολουθεί, ελέγχει και επαληθεύει, όποτε κρίνεται σκόπιµο, ότι όλες οι
πληροφορίες, δεδοµένα και στοιχεία που περιλαµβάνονται στην αίτηση του
παραγωγού είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα,

15(γ) του 150(Ι) του
2015.

(γ) διασφαλίζει ότι ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης προβαίνει στους απαραίτητους
ελέγχους, επιθεωρήσεις, υπολογισµούς, µετρήσεις, επαληθεύσεις των στοιχείων,
δεδοµένων και πληροφοριών που περιλαµβάνονται στην αίτηση του παραγωγού,

15(δ) του 150(Ι) του
2015.

(δ) καλεί τον εξουσιοδοτηµένο εκδότη να προβεί σε ανάκληση ή τροποποίηση
εγγύησης προέλευσης, εάν διαπιστώσει ότι τα στοιχεία, οι µετρήσεις, οι υπολογισµοί,
τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που περιλαµβάνει είναι παραπλανητικές, ανακριβείς,
ψευδείς ή ελλιπείς και σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µετά την παρέλευση ενός
µηνός επιβάλλει την ανάκληση ή τροποποίηση της εγγύησης προέλευσης,

15(ε)(στ) του 150(Ι) του
2015.

(ε) καλεί τον εξουσιοδοτηµένο εκδότη να τερµατίσει τη διαδικασία έκδοσης εγγύησης
προέλευσης, εάν διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση
εγγύησης προέλευσης δε συνάδουν µε τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 10
και, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µετά την παρέλευση ενός µηνός επιβάλλει τον
τερµατισµό της διαδικασίας έκδοσης της συγκεκριµένης προέλευσης,
(στ) συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών και χειρίζεται
θέµατα αµοιβαίας αναγνώρισης των εγγυήσεων προέλευσης, οι οποίες εκδίδονται από
άλλα κράτη µέλη.
(2) Για σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), κάθε
παραγωγός επιτρέπει στη ΡΑΕΚ την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις συµπαραγωγής
και παρέχει σ’ αυτήν κάθε δυνατή πληροφορία, στοιχεία και βοήθεια του ζητηθεί.

15(ζ) του 150(Ι) του
2015.

(3) Για σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), ο
εξουσιοδοτηµένος εκδότης παρέχει στη ΡΑΕΚ κάθε πληροφορία, δεδοµένα,
πιστοποιηµένες µετρήσεις, υπολογισµούς και στοιχεία της ζητηθούν.

15(η) του 150(Ι) του
2015.

(4) Οποιαδήποτε αναφυόµενη διαφωνία προκύπτει µεταξύ αιτούντος παραγωγού και
του εξουσιοδοτηµένου εκδότη για την έκδοση των εγγυήσεων προέλευσης θα
διευθετείται, µε αιτιολογηµένη απόφαση της ΡΑΕΚ, µετά από αίτηση του παραγωγού.

Έκδοση Κανονισµών.

14.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε τη σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕΚ, εκδίδει
Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για τον
καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του συστήµατος εγγυήσεων προέλευσης και
του µηχανισµού διασφάλισης.
(2) Ειδικότερα µε τους Κανονισµούς καθορίζονται:

5(α) του 54(Ι) του 2012.

(α) ο τύπος και το περιεχόµενο των εγγυήσεων προέλευσης·
(β) ο τρόπος λειτουργίας του ηλεκτρονικού µητρώου και τα πληροφοριακά
στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για εγγραφή στο µητρώο και την αίτηση για
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έκδοση εγγυήσεων προέλευσης·
(γ) τα τέλη εγγραφής στο ηλεκτρονικό µητρώο και τα τέλη έκδοσης εγγυήσεων
προέλευσης·
(δ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης, ανάκλησης,
µεταβίβασης ή έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης.
(ε) η προθεσµία εντός της οποίας η εκδίδουσα αρχή υποχρεούται να απαντά στις
υποβαλλόµενες αιτήσεις,
(στ) θέµατα συνεργασίας µε τις αρµόδιες αρχές κρατών µελών και αµοιβαίας
αναγνώρισης εγγυήσεων προέλευσης που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη µέλη,
και
(ζ) κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για τη ρύθµιση του τρόπου λειτουργίας
του συστήµατος εγγυήσεων προέλευσης και του µηχανισµού διασφάλισής του.
5(β) του 54(Ι) του 2012.
16 του 150(Ι) του 2015.

(η) τις λεπτοµέρειες που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησης της εγκατάστασης
από εκπρόσωπο του εξουσιοδοτηµένου εκδότη, την έκδοση πιστοποιητικού
εγγραφής στο ηλεκτρονικό µητρώο, τη δηµιουργία λογαριασµού της
εγκατάστασης στο ηλεκτρονικό µητρώο και την κοινοποίηση της απόφασης
εγγραφής στο µητρώο στη ΡΑΕΚ και στην αρµόδια αρχή.

17 του 150(Ι) του 2015.
Ανάλυση κόστουςοφέλους εγκατάστασης.
Παράρτηµα V.

14Α.-(1) Μετά την 5η Ιουνίου 2014, κάθε φορέας εκµετάλλευσης εγκατάστασης,
υποχρεούται να διεξάγει και υποβάλει στην αρµόδια αρχή ανάλυση κόστους-οφέλους
σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Σχεδιάζεται µια νέα θερµική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής µε συνολική
ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των 20 MW, προκειµένου να αξιολογήσει το κόστος
και τα οφέλη από τη λειτουργία της εγκατάστασης ως εγκατάστασης συµπαραγωγής
υψηλής απόδοσης·
(β) µια υφιστάµενη θερµική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής µε συνολική
ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των 20 MW ουσιαστικά ανακαινίζεται, προκειµένου να
αξιολογήσει το κόστος και τα οφέλη από τη µετατροπή της σε συµπαραγωγή υψηλής
απόδοσης·
(γ) σχεδιάζεται ή ανακαινίζεται ουσιαστικά βιοµηχανική εγκατάσταση µε συνολική
θερµική ισχύ άνω των 20 MW που παράγει απορριπτόµενη θερµότητα σε χρήσιµα
επίπεδα θερµοκρασίας, προκειµένου να αξιολογήσει το κόστος και τα οφέλη από τη
χρησιµοποίηση της απορριπτόµενης θερµότητας για να καλύψει οικονοµικά
αιτιολογηµένη ζήτηση, µεταξύ άλλων µέσω συµπαραγωγής και από τη σύνδεση αυτής
της εγκατάστασης σε δίκτυο τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης·
(δ) σχεδιάζεται ένα νέο δίκτυο τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης ή όταν σε υφιστάµενο
δίκτυο προβλέπεται νέα εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας µε συνολική ονοµαστική
θερµική ισχύ άνω των 20 MW ή όταν υφιστάµενη εγκατάσταση αυτών των
χαρακτηριστικών πρόκειται ουσιαστικά να ανακαινιστεί, προκειµένου να αξιολογήσει
το κόστος και τα οφέλη από τη χρησιµοποίηση της απορριπτόµενης θερµότητας από
κοντινές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις·
(2) Η τοποθέτηση εξοπλισµού για τη δέσµευση διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται
σε εγκαταστάσεις καύσης µε σκοπό την αποθήκευση του σε γεωλογικούς
σχηµατισµούς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οδηγία 2009/31/ΕΚ δεν θεωρείται
ανακαίνιση για τους σκοπούς των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1).
(3) Η αρµόδια αρχή δύναται να απαιτεί η διεξαγωγή της ανάλυση κόστους - οφέλους
που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) και (δ) να διεξάγεται σε συνεργασία µε τις
εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία των δικτύων τηλεθέρµανσης και
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τηλεψύξης.
17 του 150(Ι) του 2015.
Εξαίρεση από την
υποχρέωση διεξαγωγής
ανάλυσης κόστους οφέλους εγκατάστασης.

14Β.-(1) Η αρµόδια αρχή κατόπιν διαβούλευσης µε την ΡΑΕΚ εξαιρεί από την
υποχρέωση διεξαγωγής ανάλυσης κόστους-οφέλους σύµφωνα µε το Παράρτηµα V,
εφόσον πρόκειται για:

(α) εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής για την κάλυψη της ζήτησης σε περιόδους
αιχµής ή την παραγωγή εφεδρικής ενέργειας που προορίζονται να λειτουργούν
λιγότερο από 1500 ώρες ετησίως κατά µέσο όρο για περίοδο πέντε (5) ετών, µε βάση
διαδικασία επαλήθευσης που καθορίζει η αρµόδια αρχή στη βάση οδηγιών που
εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου (β) του άρθρου 14Ε·
(β) εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας·
(γ) εγκαταστάσεις που πρέπει να βρίσκονται κοντά σε χώρο αποθήκευσης σε
γεωλογικούς σχηµατισµούς που έχουν εγκριθεί δυνάµει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ.
(2) Η αρµόδια αρχή δύναται να καθορίζει κατώτατα όρια στη βάση οδηγιών που
εκδίδονται µε δυνάµει της παραγράφου (γ) του άρθρου 14Ε, εκπεφρασµένα ως ποσά
της διαθέσιµης ωφέλιµης απορριπτόµενης θερµότητας, ως ζήτηση για θερµότητα ή ως
αποστάσεις µεταξύ βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και των δικτύων τηλεθέρµανσης,
για την εξαίρεση µεµονωµένων εγκαταστάσεων από τις διατάξεις των άρθρων
14Α(1)(γ) και 14Α(1)(δ).
17 του 150(Ι) του 2015.
Περιεκτική αξιολόγηση.
Παράρτηµα VI.

14Γ.-(1) Η αρµόδια αρχή πραγµατοποιεί και κοινοποιεί στην Επιτροπή µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2015 περιεκτική αξιολόγηση του δυναµικού υλοποίησης της
συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της αποδοτικής τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης η
οποία περιλαµβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI.
(2) Η περιεκτική αξιολόγηση λαµβάνει πλήρως υπόψη την ανάλυση του εθνικού
δυναµικού συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης που διενεργείται βάσει της Οδηγίας
2004/8/ΕΚ.
(3) Για τους σκοπούς της περιεκτικής αξιολόγησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η
αρµόδια αρχή διενεργεί ανάλυση κόστους-οφέλους η οποία καλύπτει την επικράτειά
της και βασίζεται στις κλιµατολογικές συνθήκες, στην οικονοµική σκοπιµότητα και
στην τεχνική καταλληλότητα σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV. Η ανάλυση κόστουςοφέλους δύναται να διευκολύνει τον εντοπισµό των πιο αποδοτικών λύσεων από
άποψη πόρων και κόστους για την εκπλήρωση των απαιτήσεων θέρµανσης και ψύξης.
(4) Εάν στην περιεκτική αξιολόγηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και στην
ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στο εδάφιο (3) εντοπιστούν δυνατότητες
υλοποίησης της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή/και της αποδοτικής
τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης τα οφέλη των οποίων υπερβαίνουν τα κόστη, η
αρµόδια αρχή λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ανάπτυξη αποδοτικών
υποδοµών τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης ή/και την διευκόλυνση της ανάπτυξης
συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης και τη χρήση θέρµανσης και ψύξης από
απορριπτόµενη θερµότητα και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 14Α και 14Γ.
(5) Εάν στην περιεκτική αξιολόγηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και την ανάλυση
κόστους-οφέλους που αναφέρεται στο εδάφιο (3) δεν εντοπιστούν δυνατότητες τα
οφέλη των οποίων υπερβαίνουν τα κόστη, περιλαµβανοµένου του διοικητικού
κόστους για τη διεξαγωγή της ανάλυσης κόστους-οφέλους που αναφέρεται στο άρθρο
14Α, η αρµόδια αρχή δύναται να εξαιρεί τις εγκαταστάσεις από τις απαιτήσεις του
άρθρου 14Α στις οποίες δεν παρατηρείται θετικό αποτέλεσµα.

17 του 150(Ι) του 2015.
Βιοµηχανικές εκποµπές.
184(Ι) του 2013.

14∆. Τα άρθρα 14Α και 14Β, εφαρµόζονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες καλύπτονται
από τον περί Βιοµηχανικών Εκποµπών Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων του Νόµου αυτού.
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17 του 150(Ι) του 2015.
Έκδοση οδηγιών από
την αρµόδια αρχή.

14Ε. Η αρµόδια αρχή δύναται, όταν κρίνει σκόπιµο, να εκδίδει οδηγίες σχετικά µε-

(α) Την ανάλυση κόστους - οφέλους που διεξάγεται από τις εταιρείες που είναι
υπεύθυνες για τη λειτουργία των δικτύων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 14Α, εδάφιο (1), παράγραφοι (γ) και (δ)·
(β) τη διαδικασία επαλήθευσης εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής για την κάλυψη
της ζήτησης σε περιόδους αιχµής ή την παραγωγή εφεδρικής ενέργειας που
προορίζονται να λειτουργούν λιγότερο από 1500 ώρες ετησίως κατά µέσο όρο για
περίοδο πέντε (5) ετών δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 14Β, εδάφιο (1),
παράγραφος (α)·
(γ) κατώτατα όρια εκπεφρασµένα ως ποσά της διαθέσιµης ωφέλιµης απορριπτόµενης
θερµότητας, ως ζήτηση για θερµότητα ή ως αποστάσεις µεταξύ βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων και των δικτύων τηλεθέρµανσης µεµονωµένων εγκαταστάσεων βάσει
των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 14Β·
(δ) τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση στην εγκατάσταση εξαίρεσης από την
υποχρέωση ανάλυσης κόστους-οφέλους που παρέχεται σύµφωνα µε το άρθρο 14Γ(5)·
(ε) τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή ετήσιων στατιστικών
στην Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24, παράγραφος 6 της Οδηγίας
2012/27/ΕΚ·
(στ) κατευθυντήριες γραµµές που θα συντελούν ώστε να λαµβάνονται δεόντως υπόψη
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο η εγκατάσταση συστηµάτων αποδοτικής
θέρµανσης και ψύξης.
Επιστροφή χορηγίας.

15. Πρόσωπο το οποίο(α) Υποβάλλει προς την αρµόδια αρχή οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχεία, µετρήσεις,
υπολογισµούς, εκτιµήσεις, πιστοποιητικά ή άλλα τεχνικά έγγραφα πρίν ή και µετά την
παραχώρηση χορηγίας ή/και επιδότησης που παρέχεται σύµφωνα µε τα σχέδια που
καταρτίζονται δυνάµει του άρθρου 7, τα οποία είναι ψευδή, ανακριβή, παραπλανητικά
ή ελλιπή,
(β) διακόπτει οριστικά ή δε λειτουργεί ως εγκατάσταση υψηλής απόδοσης,
εγκατάσταση συµπαραγωγής που έχει επιχορηγηθεί ή/και επιδοτηθεί, πριν την πάροδο
πέντε ετών από την ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας για παραχώρηση της
χορηγίας,
επιστρέφει στην αρµόδια αρχή το ποσοστό της χορηγίας που δεν έχει αποσβέσει.

Ποινικά αδικήµατα.

16. Πρόσωπο, το οποίο –

18(α) του 150(Ι) του
2015.

(α) Εσκεµµένα παρακωλύει τις διενεργούµενες δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου
(9) του άρθρου 10 και του εδαφίου (2) του άρθρου 13, αντίστοιχα, ενέργειες του
εξουσιοδοτηµένου εκδότη ή/και της ΡΑΕΚ,

18(β) του 150(Ι) του
2015.

(β) χωρίς εύλογη αιτία εµποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση του εξουσιοδοτηµένου
εκδότη ή/και τη ΡΑΕΚ στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για
σκοπούς άσκησης των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων τους δυνάµει του εδαφίου
(9) του άρθρου 10 και του εδαφίου (2) του άρθρου 13, αντίστοιχα,

18(γ) του 150(Ι) του
2015.

(γ) χωρίς εύλογη αιτία αρνείται ή παραλείπει να παράσχει στον εξουσιοδοτηµένο
εκδότη ή/και στη ΡΑΕΚ οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα
ήθελαν ζητήσει προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους
δυνάµει του παρόντος Νόµου, ή
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(δ) υποβάλλει στην αρµόδια αρχή, πριν ή/και µετά την παραχώρηση χορηγίας ή/και
επιδότησης κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 7, οποιαδήποτε πληροφορία,
δεδοµένα, στοιχεία, µετρήσεις, υπολογισµούς, εκτιµήσεις, πιστοποιητικά ή άλλα
τεχνικά έγγραφα, τα οποία εν γνώσει του είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά,
18(δ) του 150(Ι) του
2015.

είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις 90,000 ευρώ ή και στις δύο ποινές µαζί.

Ποινική ευθύνη
νοµικών προσώπων και
αξιωµατούχων τους.

17.-(1) Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκηµα κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόµου
από νοµικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκηµα αυτό έχει διαπραχθεί µε τη
συναίνεση ή τη συµπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι
διευθύνων σύµβουλος, διευθυντής, γραµµατέας ή άλλος αξιωµατούχος του νοµικού
αυτού προσώπου, ή πρόσωπο που εµφανίζεται ότι ενεργεί µε τέτοια ιδιότητα, το
πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νοµικό πρόσωπο, είναι ένοχοι του αδικήµατος και
υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση µε το αδίκηµα αυτό.
(2) Όταν µέλος νοµικού προσώπου, χωρίς να είναι διευθύνων σύµβουλος ή
διευθυντής, ασκεί αρµοδιότητες διευθύνοντος συµβούλου ή διευθυντή, τότε
εφαρµόζεται, σε σχέση µε τις πράξεις ή παραλείψεις του, το εδάφιο (1), ως εάν το
πρόσωπο αυτό ήταν διευθύνων σύµβουλος ή διευθυντής του νοµικού προσώπου.

6 του 54(Ι) του 2012.
∆ιοικητικό πρόστιµο.

18.-(1) Η ΡΑΕΚ δύναται, αυτεπάγγελτα ή µετά από υποβολή παραπόνου, να εξετάσει
κατά πόσο πρόσωπο –

19 του 150(Ι) του 2015.

(α) παρέχει στον εξουσιοδοτηµένο εκδότη, για σκοπούς έκδοσης εγγύησης
προέλευσης, παραπλανητικές, ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες,
(β) αναγράφει στο πιστοποιητικό έκδοσης εγγύησης προέλευσης οποιαδήποτε
πληροφορία η οποία είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ψευδής.
(2) Μετά την διεκπεραίωση της έρευνας που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η ΡΑΕΚ
επιδίδει ειδοποίηση στα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) µε την οποία
καθορίζει –
(α) την υποχρέωση ή τις υποχρεώσεις τις οποίες εκ πρώτης όψεως δυνατόν να
παραβιάζονται· και
(β) την προθεσµία µέσα στην οποία το πρόσωπο αυτό δύναται να υποβάλει γραπτή
ένσταση µέσα σε τριάντα (30) ήµερες από την ηµεροµηνία επίδοσης της ειδοποίησης.
(3) Η ΡΑΕΚ εξετάζει οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε την
παράγραφο (β) του εδαφίου (2).
(4) Κατά την εξέταση οποιασδήποτε ένστασης, η ΡΑΕΚ δύναται αφού διαπιστώσει
οποιαδήποτε παραβίαση υποχρεώσεων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), να εκδώσει
απόφαση µε την οποία να διατάσσει το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) να
επανορθώσει την παράβαση µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα το οποίο καθορίζει
στην απόφασή του.
(5) Σε περίπτωση που πρόσωπο δεν συµµορφώνεται µε την απόφαση της ΡΑΕΚ,
σύµφωνα µε το εδάφιο (4), η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλει στο πρόσωπο αυτό
διοικητικό πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000)
και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης, διοικητικό πρόστιµο που
δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000).
(6) Η αιτιολογηµένη απόφαση της ΡΑΕΚ για επιβολή διοικητικού προστίµου,
επιδίδεται στο πρόσωπο το οποίο κρίθηκε ότι ευθύνεται για την παράβαση.
(7) Το πρόσωπο αυτό δύναται, αφού λάβει την απόφαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (6), να υποβάλει µέσα σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών γραπτές προτάσεις
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από την ηµεροµηνία επίδοσης της ειδοποίησης στη ΡΑΕΚ.
(8) Το ποσό του διοικητικού προστίµου εισπράττεται από τη ΡΑΕΚ, όταν περάσει
άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου προθεσµία
των εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της για
επιβολή του διοικητικού προστίµου ή σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή, µετά
την έκδοση µη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.
(9) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής των κατά τον παρόντα Νόµο και δυνάµει
Κανονισµών επιβαλλοµένων από τη ΡΑΕΚ διοικητικών προστίµων, η ΡΑΕΚ
λαµβάνει δικαστικά µέτρα και εισπράττει το οφειλόµενο ποσό ως αστικό χρέος
οφειλόµενο στη ΡΑΕΚ.
(10) Τα ποσά που εισπράττονται από τη ΡΑΕΚ από την επιβολή διοικητικού
προστίµου λογίζονται ως έσοδα της ΡΑΕΚ.
Έναρξη ισχύος του
παρόντος Νόµου.

19.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος τίθεται σε
ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας.
(2) Τα άρθρα 10, 11, 12, 13 και 14 τίθενται σε ισχύ έξι µήνες µετά την έγκριση από
την Επιτροπή των εναρµονισµένων τιµών αναφοράς απόδοσης που αναφέρονται στο
άρθρο 4 της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρο 4)
Τεχνολογίες της Συµπαραγωγής
(α) Αεριοστρόβιλος συνδυασµένου κύκλου µε ανάκτηση θερµότητας

21(α) του 150(Ι) του
2015.
21(β) του 150(Ι) του
2015.

(β) Ατµοστρόβιλος µε αντίθλιψη
(γ) Ατµοστρόβιλος συµπύκνωσης – εξάτµισης
(δ) Αεριοστρόβιλος µε ανάκτηση θερµότητας

21(γ) του 150(Ι) του
2015.

(ε) Κινητήρας εσωτερικής καύσης
(στ) Μικροστρόβιλοι

21(δ) του 150(Ι) του
2015.
21(ε) του 150(Ι) του
2015.

(ζ) Μηχανές Stirling
(η) Κυψέλες (fuel cells)
(θ) Ατµοµηχανές

21(στ) του 150(Ι) του
2015.

(ι) Κύκλοι Rankine για βιοµάζα
(ια) Άλλοι τύποι τεχνολογίας ή συνδυασµοί αυτών που εµπίπτουν στον ορισµό του όρου
συµπαραγωγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2.

21(ζ) του 150(Ι) του
2015.

Κατά την υλοποίηση και εφαρµογή των γενικών αρχών για τον υπολογισµό της
ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή, ακολουθείται η µεθοδολογία για τον
υπολογισµό της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού
και της αποδοτικότητας της διεργασίας συµπαραγωγής, που καθορίζεται µε ∆ιάταγµα
του Υπουργού εκδιδόµενο δυνάµει του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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(Άρθρα 2, 5, 6, 10)
Υπολογισµός ηλεκτρικής ενέργειας που αποκτάται
από συµπαραγωγή
Οι τιµές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της ενέργειας που αποκτάται από
συµπαραγωγή προσδιορίζονται βάσει της αναµενόµενης ή της πραγµατικής λειτουργίας
της µονάδας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Για τις µονάδες συµπαραγωγής πολύ µικρής
κλίµακας ο υπολογισµός µπορεί να βασίζεται σε πιστοποιηµένες τιµές.
(α) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή θεωρείται ίση µε την συνολική
ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της µονάδας µετρούµενη στο σηµείο εξόδου των
κύριων γεννητριών:
(i) σε µονάδες συµπαραγωγής τύπου (β), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) από τους
αναφερόµενους στο Παράρτηµα Ι, µε συνολική ετήσια απόδοση που καθορίζεται σε
επίπεδο τουλάχιστον 75%, και
(ii) σε µονάδες συµπαραγωγής τύπου α) και γ) από τους αναφερόµενους στο
Παράρτηµα Ι, µε συνολική ετήσια απόδοση που καθορίζεται σε επίπεδο
τουλάχιστον 80%.
(β) Σε µονάδες συµπαραγωγής µε ετήσια συνολική απόδοση κάτω από την τιµή που
αναφέρεται στο στοιχείο α) σηµείο (i) [µονάδες συµπαραγωγής τύπου (β), (δ), (ε), (στ), (ζ)
και (η) από τους αναφερόµενους στο Παράρτηµα Ι] ή µε συνολική ετήσια απόδοση κάτω
από την τιµή που αναφέρεται στο στοιχείο α) σηµείο (ii) [µονάδες συµπαραγωγής τύπου α)
και γ) από τους αναφερόµενους στο Παράρτηµα Ι] , η συµπαραγωγή υπολογίζεται βάσει
του ακόλουθου τύπου:
ΕCHP = Ηchp . C
Όπου:
ΕCHP
C
Ηchp

είναι η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας από
Συµπαραγωγή
είναι ο λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας
είναι η ποσότητα χρήσιµης θερµότητας από συµπαραγωγή (υπολογιζόµενη για
το σκοπό αυτό ως συνολική παραγωγή θερµότητας µείον τη θερµότητα που
παράγεται σε χωριστούς λέβητες ή από την απαγωγή ενεργού ατµού από τον
ατµολέβητα πριν από τον στρόβιλο).

Ο υπολογισµός της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή πρέπει να βασίζεται στον
πραγµατικό λόγο ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας. Η µεθοδολογία για τον προσδιορισµό
του λόγου ηλεκτρικής ενέργειας προς θερµότητα καθορίζεται µε ∆ιάταγµα. Εάν ο
πραγµατικός λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας µιας µονάδας συµπαραγωγής δεν
είναι γνωστός ή δεν µπορεί να προσδιοριστεί, µπορούν να χρησιµοποιούνται, ιδιαίτερα για
στατιστικούς λόγους, οι ακόλουθες πρότυπες τιµές για τις µονάδες τύπου α), β), γ), δ) και
ε) που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, εφόσον η υπολογιζόµενη ηλεκτρική ενέργεια
συµπαραγωγής είναι µικρότερη ή ίση µε την συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της
µονάδας:
22(α) του 150(Ι) του
2015.

Τύπος µονάδας
Αεριοστρόβιλος συνδυασµένου κύκλου µε
ανάκτηση θερµότητας
Ατµοστρόβιλος µε αντίθλιψη
Ατµοστρόβιλος συµπύκνωσης- εξάτµισης
Αεριοστρόβιλος µε ανάκτηση Θερµότητας
Κινητήρας εσωτερικής καύσης

Πρότυπος λόγος ηλεκτρικής
ενέργειας/θερµότητας C
0,95
0.45
0,45
0,55
0,75

(γ) Εάν ένα µερίδιο του ενεργειακού περιεχοµένου του καυσίµου που χρησιµοποιείται
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στην διαδικασία συµπαραγωγής ανακτάται σε χηµικά προϊόντα και ανακυκλώνεται, το
µερίδιο αυτό µπορεί να αφαιρείται από την ποσότητα του χρησιµοποιούµενου καυσίµου
πριν από τον υπολογισµό της συνολικής απόδοσης που χρησιµοποιείται στα στοιχεία α)
και β).
(δ) Η αρµόδια αρχή δύναται να χρησιµοποιεί και άλλες χρονικές περιόδους εκτός του
έτους για τους υπολογισµούς στα στοιχεία α) και β) του παρόντος παραρτήµατος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Άρθρα 2, 5, 6, 7, 10)
Μεθοδολογία για τον προσδιορισµό της απόδοσης της διεργασίας συµπαραγωγής
Οι τιµές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της απόδοσης της συµπαραγωγής και
της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας προσδιορίζονται βάσει της αναµενόµενης ή της
πραγµατικής λειτουργίας της µονάδας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
(α) Συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης
Για τον σκοπό του παρόντος Νόµου, η συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης ανταποκρίνεται
στα ακόλουθα κριτήρια:
i

ii

η παραγωγή συµπαραγωγής από µονάδες συµπαραγωγής εξασφαλίζει
εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε το σηµείο
β), τουλάχιστον 10% συγκριτικά προς τις τιµές αναφοράς που
αντιπροσωπεύουν τη χωριστή παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας
η παραγωγή από µονάδες συµπαραγωγής µικρής κλίµακας και
συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας που εξασφαλίζει εξοικονόµηση
πρωτογενούς ενέργειας ανεξάρτητα από το ποσοστό της εξοικονόµησης
µπορεί να χαρακτηρίζεται ως συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Η τιµή
κατωφλίου ως ποσοστό για την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας στις
µονάδες συµπαραγωγής µικρής κλίµακας και συµπαραγωγής πολύ µικρής
κλίµακας οι οποίες θα χαρακτηρίζονται ως συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης
καθορίζεται µε ∆ιάταγµα. Ο υπολογισµός της εξοικονόµησης πρωτογενούς
ενέργειας θα γίνεται σύµφωνα µε το σηµείο (β).

(β) Υπολογισµός της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας.
Το ποσό της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας που εξασφαλίζεται από την
συµπαραγωγή και ορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ υπολογίζεται βάσει του
ακόλουθου τύπου:

Όπου:
PES

Είναι η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας

CHPHη

Είναι η θερµική απόδοση της συµπαραγωγής , η οποία ορίζεται ως ο λόγος
της ετήσιας παραγωγής χρήσιµης θερµότητας προς την ποσότητα καυσίµου
που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του αθροίσµατος της παραγόµενης
χρήσιµης θερµότητας και της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή.
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Ref Hη

Είναι η τιµή αναφοράς απόδοσης για την χωριστή παραγωγή θερµότητας

CHPEη

Είναι η ηλεκτρική απόδοση της συµπαραγωγής , η οποία ορίζεται ως ο λόγος
της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή προς την
ποσότητα καυσίµου που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του αθροίσµατος
της παραγόµενης χρήσιµης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας από
συµπαραγωγή. Όταν µια µονάδα συµπαραγωγής παράγει µηχανική ενέργεια,
η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή µπορεί να
προσαυξάνεται κατά µια επιπρόσθετη ποσότητα που αντιπροσωπεύει
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναµη εκείνης της µηχανικής ενέργειας.
Το πρόσθετο αυτό στοιχείο δεν δηµιουργεί δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων
προέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 10.

Ref Eη

Είναι η τιµή αναφοράς απόδοσης για την χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.

(γ) Για τις µονάδες συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας ο υπολογισµός της
εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας µπορεί να βασίζεται σε πιστοποιηµένα στοιχεία.
(δ) η αρµόδια αρχή δύναται να χρησιµοποιεί και άλλες χρονικές περιόδους εκτός του έτους
για τους υπολογισµούς στο στοιχείο β) του παρόντος παραρτήµατος.
(ε) Οι εναρµονισµένες τιµές αναφοράς απόδοσης χωριστής παραγωγής ηλεκτρισµού και
θερµότητας θα καθοριστούν από την Επιτροπή.

23 του 150(Ι) του 2015.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
[Άρθρο 14Γ(3)]
Ανάλυση κόστους-οφέλους
1. Σκοπός της εκπόνησης αναλύσεων κόστους-οφέλους είναι να παρασχεθεί βάση για τη
λήψη αποφάσεων για τον καθορισµό ποιοτικών προτεραιοτήτων όσον αφορά τους
περιορισµένους πόρους σε επίπεδο κοινωνίας.
2. Η ανάλυση κόστους-οφέλους µπορεί να καλύπτει αξιολόγηση είτε έργου ή δέσµης
έργων για ευρύτερη τοπική, περιφερειακή ή εθνική αξιολόγηση, προκειµένου να
προσδιοριστεί η οικονοµικώς αποδοτικότερη και επωφελέστερη επιλογή θέρµανσης ή
ψύξης για δεδοµένη γεωγραφική περιοχή ενόψει του προγραµµατισµού στον τοµέα της
θέρµανσης.
3. Οι αναλύσεις κόστους-οφέλους για τους σκοπούς του άρθρου 14Γ(3) περιλαµβάνουν
οικονοµική ανάλυση που καλύπτει κοινωνικοοικονοµικούς και περιβαλλοντικούς
παράγοντες.
394130885

4. Οι αναλύσεις κόστους-οφέλους περιλαµβάνουν τις ακόλουθες ενέργειες και
εκτιµήσεις:
(α) Καθορισµός ορίων συστήµατος και γεωγραφικών ορίων·
Το πεδίο εφαρµογής των εν λόγω αναλύσεων κόστους-οφέλους καθορίζει το σχετικό
ενεργειακό σύστηµα. Τα γεωγραφικά όρια καλύπτουν µια κατάλληλη σαφώς
προσδιορισµένη γεωγραφική περιοχή, π.χ. συγκεκριµένη περιφέρεια ή αστική περιοχή
ώστε να µην επιλέγονται λύσεις που δεν είναι οι βέλτιστες ανά έργο.
(β) Ολοκληρωµένη προσέγγιση των επιλογών ζήτησης και παροχής·
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Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαµβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς πόρους παροχής
που είναι διαθέσιµοι εντός των ορίων συστήµατος και των γεωγραφικών ορίων,
χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένης της απορριπτόµενης
θερµότητας από εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις και ανανεώσιµη ενέργεια, καθώς και τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις
της ζήτησης για θέρµανση και ψύξη.
327048897

(γ) ∆ιαµόρφωση βασικού σεναρίου
Σκοπός του βασικού σεναρίου είναι να χρησιµεύει ως σηµείο αναφοράς, σε σύγκριση µε
το οποίο αξιολογούνται τα εναλλακτικά σενάρια.
(δ) ∆ιαµόρφωση εναλλακτικών σεναρίων
Εξετάζονται όλες οι σχετικές εναλλακτικές δυνατότητες σε σχέση µε το βασικό σενάριο.
Σενάρια που δεν είναι εφικτά για τεχνικούς ή οικονοµικούς λόγους ή λόγω εθνικών
κανόνων ή χρονικών περιορισµών, µπορούν να αποκλείονται στα πρώτα στάδια της
ανάλυσης κόστους-οφέλους, εφόσον αυτό αιτιολογείται βάσει προσεκτικών, σαφών και
καλά τεκµηριωµένων εκτιµήσεων.
620518982

Μόνο η συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, η αποδοτική τηλεθέρµανση και τηλεψύξη ή οι
επιλογές αποδοτικής ατοµικής θέρµανσης και ψύξης, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
στην ανάλυση κόστους-οφέλους ως εναλλακτικά σενάρια σε σύγκριση µε το βασικό
σενάριο.
(ε) Μέθοδος για τον υπολογισµό της ωφέλειας στη σχέση κόστους-αποτελέσµατος
(i) Το συνολικό µακροπρόθεσµο κόστος και τα οφέλη των επιλογών θέρµανσης και
ψύξης αξιολογούνται και συγκρίνονται.
(ii) Κριτήριο αξιολόγησης είναι το κριτήριο της καθαρής παρούσας αξίας (NPV).
(iii) Ο χρονικός ορίζοντας επιλέγεται κατά τρόπο ώστε να περιλαµβάνεται όλο το
συναφές κόστος και τα οφέλη των σεναρίων. Παραδείγµατος χάριν, για µια µονάδα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργεί µε φυσικό αέριο ο χρονικός ορίζοντας
θα µπορούσε να είναι 25 έτη, για ένα σύστηµα τηλεθέρµανσης 30 έτη, ενώ για τον
εξοπλισµό θέρµανσης όπως οι καυστήρες, 20 έτη.
900936365

(στ) Υπολογισµός και πρόβλεψη τιµών και άλλες υποθέσεις για την οικονοµική
ανάλυση.
(i) H αρµόδια αρχή παρέχει υποθέσεις, για το σκοπό των αναλύσεων κόστους-οφέλους,
σχετικά µε τις τιµές των µειζόνων συντελεστών εισροών και εκροών και το
προεξοφλητικό επιτόκιο.
(ii) Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται στην οικονοµική ανάλυση για τον
υπολογισµό της καθαρής παρούσας αξίας επιλέγεται σύµφωνα µε ευρωπαϊκές ή εθνικές
κατευθυντήριες γραµµές.
(iii) Η αρµόδια αρχή χρησιµοποιεί εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς προβλέψεις της
εξέλιξης των τιµών της ενέργειας, εφόσον αυτό είναι εφικτό στο εθνικό ή/και
περιφερειακό/τοπικό πλαίσιο.
264701306

(iv) Οι τιµές που χρησιµοποιούνται στην οικονοµική ανάλυση πρέπει να
αντικατοπτρίζουν το πραγµατικό κοινωνικοοικονοµικό κόστος και τα οφέλη και θα
πρέπει να περιλαµβάνουν το εξωτερικό κόστος, όπως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
οι επιπτώσεις στην υγεία, στο µέτρο του δυνατού, δηλαδή εφόσον υφίσταται ήδη τιµή
αγοράς ή όταν περιλαµβάνεται ήδη στην ευρωπαϊκή ή την εθνική νοµοθεσία.
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(ζ) Οικονοµική ανάλυση: Κατάλογος στοιχείων
Για τις οικονοµικές αναλύσεις λαµβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά οικονοµικά στοιχεία.
Η αρµόδια αρχή µπορεί να αξιολογεί και να λαµβάνει υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων
το κόστος και την εξοικονόµηση ενέργειας από την αυξηµένη ευελιξία στον ενεργειακό
εφοδιασµό και από την πλέον βέλτιστη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας,
περιλαµβανοµένου και του κόστους που αποφεύγεται και της εξοικονόµησης από
µειωµένες επενδύσεις υποδοµών στην ανάλυση των σεναρίων.
Το κόστος και τα οφέλη που λαµβάνονται υπόψη περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
495855212

(i) Οφέλη
- Αξία της παραγωγής προς τον καταναλωτή (θερµότητα και ηλεκτρική ενέργεια).
- Εξωτερικά οφέλη, όπως περιβαλλοντικά και οφέλη υγείας, στο βαθµό του δυνατού.
(ii) Κόστος
22547304

- Κόστος κεφαλαίου εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.
- Κόστος κεφαλαίου των συνδεδεµένων ενεργειακών δικτύων.
- Μεταβλητό και πάγιο λειτουργικό κόστος.
- Κόστος ενέργειας.
- Κόστος για το περιβάλλον και την υγεία, στο µέτρο του δυνατού.
219509601

(η) Ανάλυση ευαισθησίας
Περιλαµβάνεται ανάλυση ευαισθησίας ώστε να αξιολογούνται τα κόστη και τα οφέλη
έργου ή οµάδας έργων µε βάση τις διάφορες τιµές της ενέργειας, τα προεξοφλητικά
επιτόκια και άλλους µεταβλητούς συντελεστές που επηρεάζουν ουσιαστικά το
αποτέλεσµα των υπολογισµών.
Η αρµόδια αρχή ορίζει την υπεύθυνη αρχή για διενέργεια της ανάλυσης κόστουςοφέλους δυνάµει του άρθρου 14Γ. Η αρµόδια αρχή δύναται να απαιτήσει να διενεργηθεί
η οικονοµική ανάλυση και η ανάλυση ισολογισµού από αρµόδιες τοπικές, περιφερειακές
και εθνικές αρχές ή οι φορείς εκµετάλλευσης µεµονωµένων µονάδων.
Η αρµόδια αρχή παρέχει τις αναλυτικές µεθοδολογίες και υποθέσεις σύµφωνα µε το
παρόν Παράρτηµα και καθορίζουν και δηµοσιοποιούν τις διαδικασίες για την
οικονοµική ανάλυση.
985006988

23 του 150(Ι) του 2015.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(Άρθρο 14A)
Ανάλυση κόστους-οφέλους εγκατάστασης
1. Οι αναλύσεις κόστους-οφέλους παρέχουν πληροφορίες για τα µέτρα που αναφέρονται
στα άρθρα 14Α και 14Γ:
2. Όταν σχεδιάζεται εγκατάσταση αποκλειστικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή
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εγκατάσταση χωρίς ανάκτηση θερµότητας αντιπαραβάλλονται οι σχεδιαζόµενες
εγκαταστάσεις ή η σχεδιαζόµενη ανακαίνιση µε ισοδύναµη εγκατάσταση η οποία
παράγει την ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή βιοµηχανικής θερµότητας, αλλά
ανακτά την απορριπτόµενη θερµότητα και παρέχει θερµότητα µέσω δικτύων
συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή/και αποδοτικής τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης.
3. Εντός συγκεκριµένων γεωγραφικών ορίων κατά την αξιολόγηση λαµβάνεται υπόψη η
σχεδιαζόµενη εγκατάσταση και τα τυχόν υφιστάµενα ή πιθανά σηµεία ζήτησης
θέρµανσης και ψύξης τα οποία θα µπορούσαν να εφοδιάζονται από αυτήν, λαµβάνοντας
υπόψη τις ορθολογικές δυνατότητες (π.χ. τεχνική εφικτότητα και απόσταση).
556861996

4. Τα όρια του συστήµατος ορίζονται ώστε να περιλαµβάνουν τη σχεδιαζόµενη
εγκατάσταση και τα θερµικά φορτία, όπως το/α κτήριο/α και τις βιοµηχανικές
διαδικασίες. Εντός των εν λόγω ορίων του συστήµατος, το συνολικό κόστος παροχής
θέρµανσης και ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται και για τις δύο περιπτώσεις και
αντιπαραβάλλεται.
5. Στα θερµικά φορτία περιλαµβάνονται τα υφιστάµενα θερµικά φορτία, όπως οι
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή τα υφιστάµενα συστήµατα τηλεθέρµανσης, και επιπλέον,
σε αστικές περιοχές, τα θερµικά φορτία και το κόστος που θα υφίσταντο εάν ένα σύνολο
κτηρίων ή τµήµα της πόλης διέθεταν τα ανωτέρω ή/και συνδέονταν σε ένα νέο δίκτυο
τηλεθέρµανσης.
6. Η ανάλυση κόστους-οφέλους βασίζεται σε περιγραφή της σχεδιαζόµενης
εγκατάστασης και των εγκαταστάσεων που πρόκειται να αντιπαραβληθούν µε αυτήν, η
οποία καλύπτει την ηλεκτρική και θερµική ικανότητα, κατά περίπτωση, τον τύπο
καυσίµου, τη σχεδιαζόµενη χρήση και το σχεδιαζόµενο αριθµό των ωρών λειτουργίας
ετησίως, την τοποθεσία και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας.
7. Για τους σκοπούς της αντιπαραβολής, λαµβάνονται υπόψη η ζήτηση θερµικής
ενέργειας και οι τύποι θέρµανσης και ψύξης που χρησιµοποιούνται από τα κοντινά
σηµεία ζήτησης θερµότητας. Η αντιπαραβολή καλύπτει το κόστος που αφορά την
υποδοµή της σχεδιαζόµενης εγκατάστασης και των εγκαταστάσεων που πρόκειται να
αντιπαραβληθούν.
423755466

8. Οι αναλύσεις κόστους-οφέλους για τους σκοπούς του άρθρου 14Α περιλαµβάνουν
οικονοµική ανάλυση που καλύπτει ανάλυση ισολογισµού που αντανακλά τις τρέχουσες
συναλλαγές ταµειακών ροών από την επένδυση σε µεµονωµένες εγκαταστάσεις και από
τη λειτουργία τους.
9. Σχέδια µε θετικό πρόσηµο κόστους προς όφελος είναι εκείνα των οποίων το άθροισµα
των προεξοφλούµενων οφελών στην οικονοµική ανάλυση είναι µεγαλύτερο από το
άθροισµα του προεξοφλούµενου κόστους (ωφέλεια στη σχέση κόστους-αποτελέσµατος).
10. Η αρµόδια αρχή θεσπίζει κατευθυντήριες αρχές για την µέθοδο, τις υποθέσεις και
τον χρονικό ορίζοντα της οικονοµικής ανάλυσης.
11. Η αρµόδια αρχή ενδέχεται να απαιτεί από τους φορείς εκµετάλλευσης
εγκαταστάσεων που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής
θερµοηλεκτρικής ενέργειας, τις βιοµηχανικές εταιρείες, τα δίκτυα τηλεθέρµανσης και
τηλεψύξης, ή άλλα µέρη που επηρεάζονται από τα καθορισµένα όρια συστήµατος και
γεωγραφικά όρια, να παρέχουν δεδοµένα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην
αξιολόγηση του κόστους και των οφελών µεµονωµένης εγκατάστασης.

513199567

23 του 150(Ι) του 2015.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Copyright © Leginet Ltd 2002-2016. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 24 of 26

174(I)/2006

(Άρθρο 14Γ)
∆υναµικό απόδοσης στη θέρµανση και την ψύξη
1. Η συνολική εκτίµηση των εθνικών δυναµικών θέρµανσης και ψύξης που αναφέρονται
στο άρθρο 14Γ περιλαµβάνει:
(α) περιγραφή της ζήτησης θέρµανσης και ψύξης,
(β) πρόβλεψη για τον τρόπο µε τον οποίον η ζήτηση αυτή θα µεταβληθεί την επόµενη
δεκαετία, λαµβάνοντας υπόψη ειδικότερα την εξέλιξη της ζήτησης στα κτίρια και στους
διάφορους τοµείς της βιοµηχανίας,
861993730

(γ) χάρτη της εθνικής επικράτειας, όπου προσδιορίζονται, προστατεύοντας παράλληλα
τις ευαίσθητες εµπορικές πληροφορίες:
(i) τα σηµεία ζήτησης θέρµανσης και ψύξης, όπου συµπεριλαµβάνονται:
- οι δήµοι και τα αστικά συγκροτήµατα µε συντελεστή δόµησης τουλάχιστον 0,3, και
- οι βιοµηχανικές ζώνες µε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση και
ψύξη άνω των 20 GWh·
(ii) οι υφιστάµενες και σχεδιαζόµενες υποδοµές τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης,
901731848

(iii) τα εν δυνάµει σηµεία παροχής θέρµανσης και ψύξης, όπου συµπεριλαµβάνονται:
- οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε συνολική ετήσια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 20 GWh, και
- οι µονάδες καύσης αποβλήτων,
- οι υφιστάµενες και οι σχεδιαζόµενες εγκαταστάσεις συµπαραγωγής, µε χρήση των
αναφεροµένων στο Παράρτηµα I τεχνολογιών και οι εγκαταστάσεις τηλεθέρµανσης,
711655676

(δ) προσδιορισµό της ζήτησης θέρµανσης και ψύξης που θα µπορούσε να ικανοποιηθεί
µε συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης συµπεριλαµβανοµένης της οικιστικής
συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας, καθώς και µε τηλεθέρµανση και τηλεψύξη,
(ε) προσδιορισµό του δυναµικού πρόσθετης συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, ακόµη
και µε ανακαίνιση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων και κατασκευή εγκαταστάσεων
νέας γενεάς και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων ή άλλων µονάδων παραγωγής
απορριπτόµενης θερµότητας,
(στ) προσδιορισµό των δυναµικών ενεργειακής απόδοσης των υποδοµών τηλεθέρµανσης
και τηλεψύξης,
(ζ) οι στρατηγικές, οι πολιτικές και τα µέτρα που δύνανται να ληφθούν έως το 2020 και
έως το 2030 για την πραγµάτωση του δυναµικού που αναφέρεται στην υποπαράγραφο ε)
ώστε να καλυφθεί η ζήτηση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο δ), όπου
συµπεριλαµβάνονται, εφόσον απαιτείται, προτάσεις:
(i) για την αύξηση του µεριδίου της συµπαραγωγής στην παραγωγή θέρµανσης και
ψύξης και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
931969642

(ii) για την ανάπτυξη αποδοτικών υποδοµών τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης για την
προώθηση της ανάπτυξης συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της χρήσης θέρµανσης
και ψύξης από απορριπτόµενη θερµότητα και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
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(iii) για να ενθαρρύνεται η τοποθέτηση των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής
θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και των βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής
απορριπτόµενης θερµότητας σε περιοχές όπου η µέγιστη ποσότητα διαθέσιµης
απορριπτόµενης θερµότητας ανακτάται για την κάλυψη της υπάρχουσας ή της
προβλεπόµενης ζήτησης για θέρµανση και ψύξη,
(iv) για να ενθαρρύνεται η τοποθέτηση των νέων οικιστικών ζωνών ή των νέων
βιοµηχανικών µονάδων οι οποίες καταναλώνουν θερµότητα κατά τις οικείες διαδικασίες
παραγωγής σε περιοχές όπου η διαθέσιµη απορριπτόµενη θερµότητα, όπως ορίζεται
στην περιεκτική αξιολόγηση, µπορεί να συµβάλει στην κάλυψη της ζήτησης για
θέρµανση και ψύξη. Εν προκειµένω, θα µπορούσαν να περιλαµβάνονται προτάσεις που
ευνοούν τη συγκέντρωση πολλών µεµονωµένων µονάδων στην ίδια τοποθεσία
προκειµένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αντιστοιχία µεταξύ ζήτησης και παροχής
θέρµανσης και ψύξης,
(v) για να ενθαρρύνεται η σύνδεση των εγκαταστάσεων παραγωγής θερµότητας και
ηλεκτρικής ενέργειας, των βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής απορριπτόµενης
θερµότητας, των εγκαταστάσεων καύσης αποβλήτων και άλλων εγκαταστάσεων
µετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια µε το τοπικό δίκτυο τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης,
8271396

(vi) για να ενθαρρύνεται η σύνδεση των οικιστικών ζωνών και των βιοµηχανικών
µονάδων που καταναλώνουν θερµότητα κατά τις οικείες διαδικασίες παραγωγής µε το
τοπικό δίκτυο τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης,
(η) το µερίδιο της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, το εγκατεστηµένο δυναµικό και
την πρόοδο που έχει συντελεσθεί βάσει της οδηγίας 2012/27/ΕΚ,
(θ) εκτίµηση της αναµενόµενης εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας,
(ι) εκτίµηση των µέτρων δηµόσιας στήριξης για θέρµανση και ψύξη, εφόσον υπάρχουν,
µε αναφορά στον ετήσιο προϋπολογισµό και προσδιορισµό της δυνατότητας
ενισχύσεων. ∆εν θίγεται η χωριστή κοινοποίηση των καθεστώτων δηµόσιας στήριξης
σχετικά µε την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων.
2. Στον βαθµό που κρίνεται σκόπιµο, η περιεκτική αξιολόγηση µπορεί να απαρτίζεται
από δέσµη περιφερειακών ή τοπικών σχεδίων και στρατηγικών.
505135178

3. Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, η αξιολόγηση επικαιροποιείται και κοινοποιείται
στην Επιτροπή ανά πενταετία. Η Επιτροπή υποβάλλει παρόµοιο αίτηµα τουλάχιστον ένα
έτος πριν από τη λήξη της προθεσµίας.

20 του 150(Ι) του
2015.
Συνέχιση της ισχύος
Κανονισµών και
∆ιαταγµάτων.
174(Ι) του 2006
54(Ι) του 2012.

20. Κανονισµοί και ∆ιατάγµατα που έχουν εκδοθεί δυνάµει των διατάξεων του περί
Προώθησης της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Νόµου, εξακολουθούν να
έχουν ισχύ µε βάση τον παρόντα Νόµο [150(Ι) του 2015] και κάθε πράξη που έχει
εκδοθεί δυνάµει αυτών διατηρεί την ισχύ της.
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