
                                                                                             
 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2022 
 

 
 
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα: Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για Αυτοκαταναλωτές 
 
Κυρίες/οι, 
 
To Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διεξάγει δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο 
για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Αυτοκαταναλωτές με 
καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη, 30/08/2022 και τα σχόλια θα πρέπει να υποβληθούν στο 
Σχετικό Έντυπο που θα βρείτε συνημμένο. 
 
Πέραν της αποστολής απόψεων/εισηγήσεων προς το Υπουργείο παρακαλώ όπως υποβάλετε και 
στο ΚΕΒΕ γραπτώς τις οποιεσδήποτε απόψεις/εισηγήσεις σας μέχρι την Παρασκευή, 
2/09/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.antoniou@ccci.org.cy  
 
Οι κύριες αλλαγές του Σχέδιου σε σχέση με το υφιστάμενο Σχέδιο ιδιοκατανάλωσης είναι οι 
ακόλουθες για κάθε κατηγορία: 
 
 Net-Metering 
 
1. Καταργείται η υποβολή διαστασιολόγησης για συστήματα κάτω από 4.16 kW 
 
2. Αυξάνεται η ισχύς στα μονοφασικά συστήματα από 4.16kW στα 5,2 kW με την εγκατάσταση 

συστήματος αποθήκευσης ενέργειας 
 
3. Παραμένει το 100% της ετήσιας κατανάλωσης για συστήματα πέραν των 4.16 kW (έχει ήδη 

τροποποιηθεί το υφιστάμενο Σχέδιο) 
 
Net-Billing 
 

1. Καταργείται η μέγιστη ισχύς του ΦΒ με βάση την ετήσια κατανάλωση (Παραμένουν μόνο 
οι τεχνικοί περιορισμοί και το γενικό όριο του 1MW από τα 8ΜW που ήταν το παλιό) 

 
2. Μεγαλύτερα συστήματα από 1MW θα μπορούν να συμμετέχουν απευθείας στην Αγορά 

Ηλεκτρισμού. 
 

3. Εισάγεται πρόνοια για αποζημίωση της πλεονάζουσας ενέργειας μέχρι και 20% σε σχέση 
με την εισαγμένη ενέργεια. 

 
4. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να έχει έσοδα πέραν από το 20% (περίσσιας 

ενέργειας), αυτό θα επιτρέπεται μόνο μέσω της Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
 
Virtual Net-Metering 
 
Εισαγωγή νέας κατηγορίας για οινοποιητικές επιχειρήσεις, ενώ αυξήθηκε το όριο και για τους 
Γεωργούς μέχρι 100 kW (από 20 kW). 
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Virtual Net-Billing (εισαγωγή νέας κατηγορίας) ως ακολούθως: 
 

1. 150 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε επιλέξιμου δικαιούχου, 
Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού 
καταλύματος, σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο. 

 
2. 50 kW για τις στρατιωτικές μονάδες. 

 
3. 20 kW για όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές.  

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας Ενέργειας πατώντας εδώ. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,  
Καινοτομίας & Περιβάλλοντος, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
 

Διαβούλευση για το Σχέδιο Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για ολους 
Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για Αυτοκαταναλωτές 

 
 
Στοιχεία προσώπου/οργανισμού που αποστέλλει σχόλια / εισηγήσεις:  
 
Ονοματεπώνυμο: ............................................................................................................................................................ 
Επαγγελματική Ιδιότητα:  ……………………………………………………………………………………………………………. 
Όνομα Οργανισμού/ επιχείρησης (εάν εφαρμόζεται) : ……KEBE……………………………………………………………………… 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Α/Α Αρ. 

Παραγράφου   Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

1 

Μέρος 2 – 
Ορισμοί  

( 4η 
παράγραφος 

)  

4 

Αναφορικά με τον  «Εικονικό Συμψηφισμό 
Λογαριασμών»  καθορίζεται  ότι η  τιμή 

πώλησης της περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας 
που παράγεται από ΑΠΕ και διοχετεύεται στο 
δίκτυο θα είναι  σύμφωνα με την τιμή αγοράς 

της Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ όπως 
καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ για τους καταναλωτές 

που είναι συμβεβλημένοι με την ΑΗΚ-
Προμήθεια ή στην τιμή που καθορίζεται μεταξύ 

καταναλωτή και ανεξάρτητου Προμηθευτή 

Η Τιμή αγοράς ως κόστος αποφυγής;;; 

2 7,1 25 

Στους δικαιούχους στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ – 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

(VIRTUAL NET METERING) Φ/Β 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ δεν περιλαμβάνονται και οι 

βιομηχανίες. 

Δεν μπορεί να γίνεται διάκριση 
εξαιρώντας τις  βιομηχανίες  ,  ενώ 

επιτρέπονται  στο σχέδιο οι 
γεωργικοί  καταναλωτές  και 

οινοποιητικές επιχειρήσεις   και  στο 
σχέδιο Εικονικού Συμψηφισμού τα 

ξενοδοχεία.  

3 8,3 32 

Αναφορικά με την  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E – 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
(VIRTUAL NET BILLING) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ , 

δεν πρέπει το ύψος της κατανάλωσης να 
ανέρχεται στα 150 kW ανά λογαριασμό 

Το ύψος της κατανάλωσης για 
ξενοδοχειακά καταλύματα στα 150 

KW  είναι υπερβολικά ψηλό και 
αναμένεται 



ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
 

Διαβούλευση για το Σχέδιο Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για ολους 
Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για Αυτοκαταναλωτές 

 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε 

επιλέξιμου δικαιούχου, Φυσικά και Νομικά 
πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας 
ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος,  

Α) να δημιουργήσει στρέβλωση 
έναντι άλλων κατηγοριών 

καταναλωτών όπως η βιομηχανικά  
Και Β) με τέτοια επιτρεπόμενη 

παραγωγή ουσιαστικά ανοίγεται 
παράθυρο παράκαμψης της 

υποχρέωσης για ένταξη στην αγορά 
ενέργειας 

4     

5     

6     

7     
 
Οδηγίες συμπλήρωσης  
 
1:  Στη στήλη (2) να αναγραφτεί ο αριθμός της παραγράφου στο οποίο αναφέρεται το σχόλιο / εισήγηση. 
2:  Στη στήλη (3) να αναγραφτεί ο αριθμός της σελίδας στην οποία αναφέρεται το σχόλιο/εισήγηση που γίνεται. 
3:  Στη στήλη (4) να γίνει αναλυτική περιγραφή του σχόλιου / εισήγησης. 
4: Στη στήλη (5) να γίνει αναλυτική τεκμηρίωση / αιτιολόγηση του σχολίου / εισήγησης που αναφέρεται στην αντίστοιχη περιγραφή του 
σχολίου/εισήγησης. 
 
Παρακαλώ όπως το παρόν έντυπο αποστέλλεται κατάλληλα συμπληρωμένο στην Υπηρεσία Ενέργειας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: astylianides@meci.gov.cy, gpartasides@meci.gov.cy και energyservice@meci.gov.cy το αργότερο μέχρι 22 
Αυγούστου 2022. 
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