ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kW ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
(Σε ισχύ από 24/09/2013)
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Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάλυση που ακολουθεί περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις σύνδεσης ανεξάρτητων
παραγωγών με δυναμικότητα μέχρι 20 MW που αιτούνται να συνδεθούν στο δίκτυο
μέσης τάσης. Περιγράφει επίσης τη μεθοδολογία επιμερισμού και χρέωσης των
απωλειών ενέργειας που ανεξάρτητοι παραγωγοί προκαλούν σε Νέο ∆ίκτυο Μέσης
Τάσης μέχρι τον Υποσταθμό ∆ικτύου είτε αυτοί συνδέονται στη μέση ή χαμηλή τάση. Για
σκοπούς του παρόντος εγγράφου Νέο ∆ίκτυο Μέσης Τάσης (στο εξής Νέο ∆ίκτυο) είναι
το δίκτυο μέσης τάσης 11/22 kV που περιλαμβάνει μια νέα Αναχώρηση (Feeder) ενός
Υποσταθμού ∆ικτύου η οποία κατασκευάστηκε μετά την 01.01.2014 για σύνδεση
ανεξάρτητου παραγωγού/καταναλωτή και στην οποία είτε δεν έχουν ακόμα συνδεθεί
καταναλωτές, ή έχει συνδεθεί αριθμός καταναλωτών μέσω μετασχηματιστών διανομής
των οποίων η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι μικρότερη των 1.500/3.000 kVA,
αντίστοιχα. Όταν η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μετασχηματιστών διανομής στο
Νέο ∆ίκτυο φθάσει τουλάχιστον τα προαναφερόμενα επίπεδα, και το συνολικό φορτίο
των καταναλωτών είναι και παραμένει τουλάχιστον 50% της προαναφερόμενης ισχύος
των μετασχηματιστών, το εν λόγω δίκτυο παύει να θεωρείται Νέο ∆ίκτυο, οπότε σταματά
η χρέωση των απωλειών ενέργειας στους ανεξάρτητους παραγωγούς που το
χρησιμοποιούν.
∆ιευκρινίζεται ότι δεν καταβάλλουν κόστος απωλειών ενέργειας παραγωγοί με
δυναμικότητα μέχρι και 20 kW, ή παραγωγοί οποιασδήποτε δυναμικότητας που είτε είναι
ήδη συνδεδεμένοι ή πρόκειται να συνδεθούν σε δίκτυο μέσης τάσης που δεν αποτελεί
Νέο ∆ίκτυο σύμφωνα με τον προαναφερόμενο ορισμό.
Η παρούσα Μεθοδολογία Χρέωσης Απωλειών Ενέργειας θα εφαρμόζεται από το
∆ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ) και από το ∆ιαχειριστή
Συστήματος ∆ιανομής (∆Σ∆) που θα εξετάζουν την Αίτηση Σύνδεσης και θα εκδίδουν τη
Σύμβαση Σύνδεσης προς τον υποψήφιο Παραγωγό, σύμφωνα με τους Κανόνες
Μεταφοράς και ∆ιανομής.
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Β.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 20 MW ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕ

1.

Ένας υποψήφιος Παραγωγός με δυναμικότητα του Σταθμού Παραγωγής του
μέχρι 20 MW δύναται υπό ορισμένες προϋποθέσεις να συνδεθεί στο δίκτυο
μέσης τάσης.

2.

Ο Παραγωγός επιβαρύνεται κατά ποσοστό 100% της Κεφαλαιουχικής ∆απάνης
της Σύνδεσης. Η σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης (είτε αυτό αφορά Νέο ∆ίκτυο
είτε όχι) έχει καθεστώς μη Επιστρεπτέας Συνεισφοράς.

3.

Η δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο μέσης τάσης προϋποθέτει την ικανοποίηση
των κριτηρίων:
•
Χωρητικότητας
•
Πτώσης Τάσης
•
Μέγιστης Επιτρεπόμενης Τάσης Λειτουργίας του δικτύου μέσης τάσης τα
12/24 kV για το σύστημα 11/22 kV αντίστοιχα
•
∆ιασφάλισης της σωστής λειτουργίας, αξιοπιστίας και προστασίας του
συστήματος
•
Συμμόρφωσης με τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανομής (ΚΜ∆).
Σημειώνεται ότι, ενδέχεται τα πιο πάνω κριτήρια να μην είναι δυνατόν να
επιβεβαιωθούν όλα κατά το αρχικό στάδιο εξέτασης της Αίτησης Σύνδεσης, η
οποία διεξάγεται με σκοπό την έκδοση Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης. Η
ικανοποίηση όλων των πιο πάνω κριτηρίων θα μπορεί να επιβεβαιωθεί σε
μεταγενέστερο στάδιο όταν θα είναι διαθέσιμα όλα τα αναγκαία στοιχεία,
περιλαμβανομένης της Μελέτης Συμμόρφωσης με τους ΚΜ∆ που θα πρέπει να
υποβάλει ο Παραγωγός και θα αξιολογήσει ο ∆ιαχειριστής Συστήματος
Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ) / ∆ιαχειριστής Συστήματος ∆ιανομής (∆Σ∆). Εάν
αυτά καταδείξουν ότι δεν ικανοποιούνται οι ΚΜ∆, ο τρόπος σύνδεσης στο δίκτυο
μέσης τάσης θα αναθεωρηθεί και θα εξεταστεί η σύνδεση στο δίκτυο υψηλής
τάσης.

4. Χαρακτηριστικά του Νέου ∆ικτύου Μέσης Τάσης που θα κατασκευαστεί:
•
Είτε δίκτυο μιας ή δύο ανεξάρτητων εναερίων γραμμών μονού κυκλώματος ή
μιας διπλού κυκλώματος.
•
Είτε δίκτυο υπογείων καλωδίων νοουμένου ότι ακολουθείται η πρακτική
εγκατάστασης υπογείων καλωδίων μέσης τάσης του ∆Σ∆.
5. Ο Παραγωγός καταβάλλει το κόστος των απωλειών ενέργειας που προκαλούνται
στο Νέο ∆ίκτυο Μέσης Τάσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο
Μέρος ∆ πιο κάτω.
6. Τηρουμένων όλων των πιο πάνω κριτηρίων, ο Παραγωγός έχει τη δυνατότητα
επιλογής του είδους του Νέου ∆ικτύου (εναέριο/ υπόγειο) και του αριθμού
κυκλωμάτων.
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Γ.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ
ΤΑΣΗΣ

1. Η σύνδεση Αιολικού Πάρκου στο Νέο ∆ίκτυο Μέσης Τάσης προαποκλείει τη
δυνατότητα σύνδεσης καταναλωτή στο ίδιο δίκτυο και αντιστρόφως.
2. Η σύνδεση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Νέο ∆ίκτυο Μέσης Τάσης επιτρέπει τη
σύνδεση και καταναλωτών στο ίδιο δίκτυο νοουμένου ότι ο ∆ιαχειριστής του
Συστήματος ∆ιανομής (∆Σ∆) έχει ικανοποιηθεί ότι τηρούνται οι πιο κάτω
προϋποθέσεις:
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Οι Παραγωγοί Φωτοβολταϊκών Πάρκων έχουν εγκαταστήσει στις δικές τους
εσωτερικές εγκαταστάσεις κατάλληλο εξοπλισμό με βάση τις κατευθυντήριες
γραμμές του ∆Σ∆ ώστε τα χαρακτηριστικά της παραγόμενης τάσης και η έγχυση της
ισχύος τους να επιτρέπουν την ασφαλή και χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα
σύνδεση και λειτουργία των καταναλωτών στο Νέο ∆ίκτυο Μέσης Τάσης. Η
παραγωγή τους θα εγχέεται κατά τρόπον ώστε να τηρούνται τα όρια/επίπεδα
ποιότητας παροχής ηλεκτρισμού σε καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο ή
παρακείμενο δίκτυο. Η καταλληλότητα του εξοπλισμού θα ελέγχεται από μετρήσεις
που θα διεξάγει ο ∆Σ∆ τόσο στο δίκτυο όσο και στα υποστατικά των Παραγωγών.
Προς τούτο οι Παραγωγοί υποχρεούνται να εγκαταστήσουν με δικά τους έξοδα
εξειδικευμένο εξοπλισμό που θα πληροί τα πρότυπα και τους τεχνικούς όρους
σύνδεσης που θα αναφέρονται στη Σύμβαση Σύνδεσης και/ή στη Σύμβαση Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς επίσης/ή στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανομής
3. Σε Νέο ∆ίκτυο Μέσης Τάσης που χρησιμοποιείται για συμβατικό σταθμό παραγωγής
και/ή για σταθμό παραγωγής ΑΠΕ που διαθέτει συστήματα για σταθερή και πλήρως
ελεγχόμενη παραγωγή, όπως Βιομάζα/Γεωθερμία, μπορούν να συνδεθούν και
καταναλωτές, νοουμένου ότι δεν έχουν συνδεθεί άλλης κατηγορίας Παραγωγοί και
ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του Μέρους Β πιο πάνω.
4. ∆ιευκρινίζεται ότι το Νέο ∆ίκτυο που θα κατασκευαστεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τη σύνδεση οποιασδήποτε μορφής (και οσωνδήποτε) παραγωγών (συμβατικών ή
ΑΠΕ), νοουμένου ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του Μέρους Β και του Μέρους Γ.
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∆.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

1. Όλοι οι παραγωγοί με δυναμικότητα πέραν των 20 kW που είναι συνδεδεμένοι σε
Νέο ∆ίκτυο Μέσης Τάσης, είτε απ’ ευθείας είτε μέσω δικτύου χαμηλής τάσης
συνδεδεμένου με το Νέο ∆ίκτυο Μέσης Τάσης, θα καταβάλλουν κόστος απωλειών
ενέργειας που προκαλούνται στο Νέο ∆ίκτυο Μέσης Τάσης από όλους τους χρήστες
του μέχρι τον Υποσταθμό ∆ικτύου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται
πιο κάτω.
2. Ο υπολογισμός των απωλειών ενέργειας θα γίνεται μια φορά το χρόνο και θα
επιμερίζεται από το ∆Σ∆ μεταξύ των διαφόρων παραγωγών που αναφέρονται στη
προηγούμενη παράγραφο.
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3. Για τον υπολογισμό των συνολικών ετήσιων απωλειών ενέργειας για κάθε Νέο
∆ίκτυο Μέσης Τάσης, θα εγκαθίστανται μετρητές τόσο στα υποστατικά των
Παραγωγών και Καταναλωτών όσο και στον αντίστοιχο Υποσταθμό ∆ικτύου. Ως
Παραγωγοί στη συγκεκριμένη αυτή παράγραφο περιλαμβάνονται όλοι οι παραγωγοί
ανεξάρτητα της δυναμικότητας τους και ανεξάρτητα του αν συνδέονται στη μέση ή
χαμηλή τάση. Οι συνολικές ετήσιες απώλειες ενέργειας θα είναι η διαφορά της
εξερχόμενης, από το Νέο ∆ίκτυο, ενέργειας από την εισερχόμενη σε αυτό ενέργεια.
Βλέπε σχετικό διάγραμμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.
Η εξερχόμενη από το Νέο ∆ίκτυο ενέργεια αποτελεί το άθροισμα της κατανάλωσης
όλων των καταναλωτών και του ποσού της ενέργειας που το Νέο ∆ίκτυο διοχετεύει
προς το Σύστημα όπως αυτή καταγράφεται από τον αμφίδρομης καταγραφής
μετρητή στον Υποσταθμό ∆ικτύου (εξερχόμενη φορά καταγραφής).
Η εισερχόμενη στο Νέο ∆ίκτυο ενέργεια αποτελεί το άθροισμα της παραγόμενης
ενέργειας όλων των παραγωγών και του ποσού της ενέργειας που το Νέο ∆ίκτυο
απορροφά από το Σύστημα όπως αυτή καταγράφεται από τον αμφίδρομης
καταγραφής μετρητή στον Υποσταθμό ∆ικτύου (εισερχόμενη φορά καταγραφής).
4. Το ποσό των απωλειών ενέργειας που θα καταμερίζεται στον κάθε Παραγωγό θα
υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο έντυπο «ΤΕΥΧΟΣ
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ» που επισυνάπτεται ως
Παράρτημα 2, με τις πιο κάτω διαφοροποιήσεις / διευκρινήσεις.
i.

«Αιολικό Πάρκο» ή «Ανεξάρτητος Παραγωγός» θεωρείται οποιοσδήποτε
Παραγωγός με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 20 kW.

ii.

Στον υπολογισμό της συνολικής παραγόμενης/καταναλισκόμενης
ενέργειας θα συνυπολογίζεται η παραγωγή/κατανάλωση από όλους
ανεξαίρετα τους Παραγωγούς/Καταναλωτές που συνδέονται στη
συγκεκριμένη γραμμή διασύνδεσης μέσης τάσης (δηλαδή το Νέο ∆ίκτυο
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Μέσης Τάσης) ανεξάρτητα της δυναμικότητας τους, είτε αυτοί συνδέονται
μέσω του δικτύου μέσης ή/και χαμηλής τάσης.
iii.

Στην περίπτωση Παραγωγών με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 20 kW
που συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης, στους υπολογισμούς για
καταμερισμό των απωλειών ενέργειας, θα λαμβάνεται υπόψη μόνον το
μήκος της γραμμής διασύνδεσης μέσης τάσης από τον αντίστοιχο
Μετασχηματιστή ∆ιανομής μέχρι τον Υποσταθμό ∆ικτύου (δηλαδή
εξαιρούνται τυχόν απώλειες στο δίκτυο χαμηλής τάσης).

iv.

Στον υπολογισμό των απωλειών ενέργειας δεν λαμβάνεται υπόψη
οποιαδήποτε συνεισφορά από τη ροή του φορτίου των καταναλωτών.

v.

Επειδή ο πρώτος παραγωγός επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου με το κόστος
κατασκευής του νέου δικτύου στο οποίο θα συνδεθούν και άλλοι
παραγωγοί, και επειδή οι απώλειες ενέργειας που θα επιμερίζονται στους
παραγωγούς θα αυξάνονται όταν συνδέονται στο εν λόγω δίκτυο και
άλλοι παραγωγοί (ένεκα της ταυτόχρονης ροής της παραγωγής), ο
επιμερισμός των απωλειών ενέργειας μεταξύ του πρώτου και των
υπολοίπων παραγωγών θα γίνεται ως ακολούθως:
(α) Ο πρώτος παραγωγός θα επιμερίζεται πάντοτε με σταθερό ποσό
απωλειών ενέργειας ίσο με το τελευταίο ετήσιο πραγματικό ή καθ’
υπολογισμό ποσό που προκαλούσε στο δίκτυο πριν τη σύνδεση των
άλλων παραγωγών.
(β) Οι υπόλοιποι παραγωγοί, που θα είναι εκάστοτε συνδεδεμένοι στο
Νέο ∆ίκτυο, θα επιμερίζονται μεταξύ τους το εναπομένον ποσό απωλειών
ενέργειας με βάση την προαναφερόμενη μεθοδολογία.

5. Η υποχρέωση καταβολής των απωλειών ενέργειας από τους ανεξάρτητους
παραγωγούς θα διαρκεί ενόσω το συγκεκριμένο δίκτυο μέσης τάσης θα έχει
καθεστώς Νέου ∆ικτύου Μέσης Τάσης και σταματά όταν το εν λόγω δίκτυο παύσει
να είναι Νέο ∆ίκτυο σύμφωνα με τον ορισμό που του δίνεται στο Μέρος Α.
6. Στη Σύμβαση Σύνδεσης ή/και στη Σύμβαση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα
εκδίδεται στους Παραγωγούς θα περιλαμβάνεται πρόνοια ότι αυτοί θα καταβάλλουν
το κόστος των απωλειών ενέργειας που θα τους καταμερίζεται ετησίως από τον ∆Σ∆,
με βάση την πιο πάνω μεθοδολογία ή οποιαδήποτε άλλη που εκάστοτε θα
εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ.

∆ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς
16 Σεπτεμβρίου 2013
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