ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕΚ 919/2013
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η εφαρμογή του συστήματος Αυτοπαραγωγής με Χρήση Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων συνεπάγεται κόστη για τους Προμηθευτές τα οποία θα πρέπει να
καταβάλλονται σε αυτούς από τους ιδιώτες παραγωγούς.
Οι χρεώσεις που καθορίζονται με την Απόφαση αυτή αποζημιώνουν για τις
απαιτήσεις που προκύπτουν για κάλυψη της μείωσης της ανάκτησης των δαπανών
για το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, των Επικουρικών Υπηρεσιών,
των σταθερών εξόδων παραγωγής (μερικώς) και δικτύου (μερικώς) και της
Μακροχρόνιας Εφεδρείας (μερικώς). Πρόσθετα, ο Αυτοπαραγωγός πιστώνεται για το
μέρος της Μακροχρόνιας Εφεδρείας που καλύπτει, την προσφορά του σε
Επικουρικές Υπηρεσίες και τη μείωση στις θερμικές απώλειες των δικτύων
μεταφοράς και διανομής λόγω της διεσπαρμένης παραγωγής και της επακόλουθης
μείωσης των ποσοτήτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τους Σταθμούς
Παραγωγής. Τέλος, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό
Σύστημα Αυτοπαραγωγής χρεώνεται με τα εκάστοτε σε ισχύ τέλη Υπηρεσιών
Δημόσιας Ωφέλειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.


Ο Αυτοπαραγωγός με Χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος καταβάλλει τέλος
στον Προμηθευτή του στο μηνιαία λογαριασμό του ανά παραγόμενη
ενεργειακή μονάδα (kWh), όπως θα καταμετρείται από το μετρητή που θα
εγκατασταθεί σε κατάλληλο σημείο από τον Προμηθευτή.



Το μηνιαίο τέλος είναι αντίστοιχο με την τάση του σημείου σύνδεσης του
Αυτοπαραγωγού στο δίκτυο (δηλαδή την τάση δικτύου στην οποία παρέχεται
η ηλεκτρική ενέργεια), ως ακολούθως:
 Σύνδεση στη ψηλή τάση:

1,31 € cent/ παραγόμενη kWh

 Σύνδεση στη μέση τάση:

1,63 € cent/ παραγόμενη kWh



Σύνδεση στη χαμηλή τάση:

2,01 € cent/ παραγόμενη kWh



Επί της παραγόμενης ενέργειας επιβάλλεται χρέωση Υπηρεσιών Δημόσιας
Ωφέλειας (ΥΔΩ), με βάση το συντελεστή τέλους 0,134 € cent/kWh, Το τέλος
αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο
συντελεστής τέλους ΥΔΩ.



Επί της παραγόμενης ενέργειας επιβάλλεται χρέωση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ), με βάση το συντελεστή τέλους 0,5 € cent/kWh, Το τέλος
αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο
συντελεστής τέλους ΑΠΕ.



Ο Αυτοπαραγωγός θα καταβάλει τις δαπάνες σύνδεσης και τηλεπικοινωνιών
στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή στο Διαχειριστή Συστήματος
Μεταφοράς ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία θα υπολογίζονται για την
κάθε συγκεκριμένη Αίτηση Σύνδεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕΚ 909/2013
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (NET-METERING) ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ
Η διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της εισαγόμενης
από το δίκτυο και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά
Συστήματα (Net-metering) εγκατεστημένα σε οικίες συνεπάγεται κόστη για τους
Προμηθευτές τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται σε αυτούς από τους ιδιώτες
παραγωγούς.
Οι χρεώσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή αποζημιώνουν για τις
απαιτήσεις που προκύπτουν για κάλυψη της μείωσης της ανάκτησης των δαπανών
για το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, των Επικουρικών Υπηρεσιών,
των επιπτώσεων του ετεροχρονισμού μεταξύ της παραγόμενης από τον παραγωγό/
καταναλωτή και της κατανάλωσης του (δηλαδή, η ενέργεια την οποία παράγει δεν
καταναλώνεται την ίδια ώρα, κατά την διάρκεια της ημέρας αλλά τη νύκτα ή σε
διαφορετικές ημέρες ή ακόμα και σε διαφορετικές εποχές). Πρόσθετα, ο παραγωγός/
καταναλωτής πιστώνεται για το μέρος της Μακροχρόνιας Εφεδρείας που καλύπτει,
την προσφορά του σε Επικουρικές Υπηρεσίες και τη μείωση στις θερμικές απώλειες
των δικτύων μεταφοράς και διανομής λόγω της διεσπαρμένης παραγωγής και της
επακόλουθης μείωσης των ποσοτήτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τους
Σταθμούς Παραγωγής.
Ο παραγωγός/ καταναλωτής καταβάλλει ετήσιο τέλος στον προμηθευτή του ίσο με
€37,03 ανά εγκατεστημένο kW p του Φωτοβολταϊκού του συστήματος.
Επιπλέον, επιβάλλεται χρέωση Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας, με βάση το
συντελεστή τέλους 0,134 € cent/ kWh, η οποία αντιστοιχεί ετήσιο τέλος € 2,16/
εγκατεστημένο kW p του Φωτοβολταϊκού του συστήματος.
Επίσης, επιβάλλεται χρέωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με βάση το
συντελεστή τέλους 0,5 € cent/ kWh, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσιο τέλος € 8,05/
εγκατεστημένο kW p του Φωτοβολταϊκού του συστήματος.
Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις (πριν την επιβολή ΦΠΑ) ανά εγκατεστημένο kW p του
Φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχονται σήμερα σε € 47,23.
Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις θα καταβάλλονται από τον παραγωγό/ καταναλωτή
σε έξη ισόποσες δόσεις και θα περιλαμβάνονται στο διμηνιαίο τιμολόγιο
κατανάλωσης του Προμηθευτή (€ 7,87 ανά εγκατεστημένο kW p του Φωτοβολταϊκού
του συστήματος πριν την επιβολή ΦΠΑ για τη διμηνία).

