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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Γενικά

Το κείμενο αυτό παρέχει μία γενική περιγραφή των προτεινόμενων τροποποιήσεων για
την εισαγωγή προνοιών που αφορούν Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ). Στόχος
είναι η παρουσίαση του σκεπτικού των προτεινόμενων τροποποιήσεων καθώς και του
τρόπου με τον οποίο αυτές συνδέονται και αλληλεξαρτώνται μεταξύ τους, ώστε να
διευκολυνθεί η κατανόησή τους και να προαχθεί ο σχετικός διάλογος στο πλαίσιο της
διαβούλευσης κατά το άρθρο 75 του Νόμου.
Τονίζεται ότι το κείμενο αυτό είναι επικουρικό και συνοδεύει το σχέδιο τροποποιήσεων
των ΚΜΔ οι οποίες επισημαίνονται αναλυτικά και λεπτομερώς επί του κειμένου των
ΚΜΔ μαζί με εκτενή επεξηγηματικά σχόλια για κάθε ουσιώδη τροποποίηση. Το κείμενο
σχεδίου των ΚΜΔ με τις προτάσεις τροποποίησης επί αυτού συνιστά το αντικείμενο της
διαβούλευσης.

1.2 Πλαίσιο και βασικά κείμενα
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αναφέρονται στα εξής κείμενα:
Στην έκδοση 5.1.0 των ΚΜΔ (Νοέμβριος 2019)
Στην έκδοση 2.1.0 των ΚΑΗ (Νοέμβριος 2019),
Στις εισηγήσεις που έγιναν από τον ΔΣΔ μέσω σχετικής επιστολής,
Στον περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και
της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο του 2006
(174(I)/2006),
Στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 όπως ισχύει.

1.3 Στόχοι
Ο βασικός στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων των ΚΜΔ είναι η εισαγωγή των
προνοιών σχετικά με τις Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).
Στα πλαίσια του στόχου αυτού, οι προτεινόμενες πρόνοιες στο κείμενο των ΚΜΔ
απαιτείται να είναι συμβατές με τις αντίστοιχες πρόνοιες των ΚΑΗ, ώστε να μην
υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των δύο κειμένων.
Πέραν των ανωτέρω, στο κείμενο των ΚΜΔ έγιναν μικρής έκτασης αλλαγές είτε
κατόπιν εισήγησης του ΔΣΔ, είτε για βελτίωση της σαφήνειας και συνοχής του κειμένου.
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1.4 Δομή της παρουσίασης
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις παρουσιάζονται ομαδοποιημένες κατά αντικείμενο,
προκειμένου να αποδίδεται καλύτερα το σκεπτικό και η αλληλεξάρτησή τους.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2.1 Γενικά
Στο πλαίσιο της εισαγωγής των προνοιών για τις Μονάδες ΣΗΘΥΑ στους ΚΜΔ και την
κάλυψη άλλων αναγκών του ΔΣΜΚ στο πλαίσιο της αγοράς, οι κυριότερες αλλαγές που
προτείνονται είναι:
Αναθεωρήσεις των ορισμών όπως απαιτείται.
Αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής των κεφαλαίων των ΚΜΔ, με σκοπό την
εισαγωγή των Μονάδων ΣΗΘΥΑ ή υλοποίηση άλλων αλλαγών όπως
απαιτείται,
Περιορισμένης έκτασης αναδόμηση και λεκτική και νοηματική αναθεώρηση
σε όλο το κείμενο των ΚΜΔ, με σκοπό τη βελτίωση της συνοχής και της
αναγνωσιμότητας.
Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν κυρίως το κείμενο των
Κανόνων Μεταφοράς, ενώ τυχόν προτεινόμενες τροποποιήσεις στο κείμενο των
Κανόνων Διανομής έχουν περιοριστεί στις, κατά την κρίση του ΔΣΜΚ, απολύτως
απαραίτητες, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις του ΔΣΔ.
Ακολουθεί εκτενέστερη παρουσίαση των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

2.2 Τροποποιήσεις στα ακρωνύμια και
ορισμούς που αφορούν Μονάδες ΣΗΘΥΑ

τους

Στο πλαίσιο της εισαγωγής προνοιών για τις Μονάδες ΣΗΘΥΑ προτείνονται
τροποποιήσεις ή/και προσθήκες ή/και διαγραφές στους ορισμούς, σε συμφωνία και με
το αντίστοιχο κείμενο των ΚΑΗ.
Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στα ακόλουθα (βλέπε λεπτομέρειες στο κείμενο
των ΚΜΔ με τις τροποποιήσεις):
Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας [τροποποίηση]
Διεσπαρμένη Παραγωγή [τροποποίηση]
Μονάδα Συμπαραγωγής (ΣΗΘ) [τροποποίηση]
Μονάδα Συμπαραγωγής Υψηλής Απόδοσης (Μονάδα ΣΗΘΥΑ) [προσθήκη νέου
ορισμού]
Οντότητα Παραγωγής / Ζήτησης [τροποποίηση]
Παραγωγός από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Παραγωγός από ΑΠΕ)
[τροποποίηση]
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Πρόβλεψη Έγχυσης ΑΠΕ [τροποποίηση]
Πρόγραμμα Παραγωγής ΣΗΘΥΑ [προσθήκη νέου ορισμού]
Σταθμός Συμπαραγωγής Υψηλής Απόδοσης (Σταθμός ΣΗΘΥΑ) [διαγραφή]
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) [τροποποίηση]
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)
[τροποποίηση]
Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ [τροποποίηση]
Βάσει των τροποποιήσεων αυτών, έγινε έλεγχος και κατάλληλη αναθεώρηση όλου του
κειμένου των ΚΜΔ.

2.3 Τροποποιήσεις σε άλλα ακρωνύμια ή ορισμούς
των ΚΜΔ
Προτείνονται τροποποιήσεις ή/και προσθήκες ή/και διαγραφές στους ακόλουθους
όρους των ΚΜΔ, χάριν βελτίωσης της σαφήνειας και της συνοχής του κειμένου.
Λεπτομέρειες και σχολιασμός ανά περίπτωση παρέχονται στο κείμενο των ΚΜΔ:
Μονάδα Παραγωγής [τροποποίηση]
Παραγωγή [τροποποίηση]
Βάσει των τροποποιήσεων αυτών, έγινε έλεγχος και κατάλληλη αναθεώρηση όλου του
κειμένου των ΚΜΔ.

2.4 Κυριότερες τροποποιήσεις Κανόνων Μεταφοράς,
ανά κεφάλαιο
Τ1:
▬ Τ1.7.3.1: Εξαίρεση Μονάδων ΑΠΕ από τις πρόνοιες του Τ1.7.3.1, καθώς για
αυτές ισχύουν οι σχετικές πρόνοιες του Τ16. Εισαγωγή δυνατότητας
καθορισμού απαιτήσεων για Μονάδες ΣΗΘΥΑ που διαφέρουν από τις
πρόνοιες του Τ1.7.3.1 στη Σύμβαση Σύνδεσης.
▬ Τ1.10.9.1: Τροποποίηση λεκτικού ώστε να αφορά όλους τους Χρήστες του
Τ1.
▬ Τ1.Β: Αναθεώρηση διαγραμμάτων ώστε να αναφέρονται μόνο στα όρια
του Συστήματος Μεταφοράς.
Τ2:
▬ .T2.A4.1: Προσθήκη επιπλέον απαίτησης για υποβολή της τεχνολογίας των
μονάδων παραγωγής που εκπροσωπούν οι Παραγωγοί.
▬ T2.A4.11: Προσθήκη επιπλέον απαιτήσεων υποβολής δεδομένων από
Μονάδες ΣΗΘ και Μονάδες ΣΗΘΥΑ.
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Τ3:
▬ Τ3.4.6.2: Προσθήκη πρόνοιας υποβολής Προγράμματος Παραγωγής
ΣΗΘΥΑ στον ΔΣΜΚ από τον ΔΣΔ, σε καθημερινή βάση, που αφορά τη
συνολική παραγωγή από Μονάδες ΣΗΘΥΑ στο Σύστημα Διανομής.
▬ Τ3.4.6.8: Προσθήκη πρόνοιας υποβολής Προγράμματος Παραγωγής
ΣΗΘΥΑ στον ΔΣΜΚ από τους Παραγωγούς που εκπροσωπούν Μονάδες
ΣΗΘΥΑ για τους οποίους εκδίδει Προσφορά Σύνδεσης ο ΔΣΜΚ, σε
καθημερινή βάση.
Τ5:
▬ Τ5.3.4.3.1: Προσθήκη πρόνοιας που δίνει τη δυνατότητα στον ΔΣΜΚ να
απαλλάξει μια Μονάδα Παραγωγής από τις σχετικές υποχρεώσεις για
ρυθμιστές στροφών.
Τ8:
▬ Τ8.2.4.2.1: Μεταφορά πρόνοιας στο Τ8.2.3
▬ Τ8.2.4.2.3: Αναθεώρηση ώστε να είναι σαφέστερη η
στελέχωσης των εγκαταστάσεων χειρισμών στα πλαίσια
Ηλεκτρισμού.
▬ Τ8.2.4.3.1: Αναθεώρηση ώστε να είναι σαφέστερη η
στελέχωσης των εγκαταστάσεων χειρισμών στα πλαίσια
Ηλεκτρισμού.
▬ Τ8.2.4.3.3: Αναθεώρηση ώστε να είναι σαφέστερη η
στελέχωσης των εγκαταστάσεων χειρισμών στα πλαίσια
Ηλεκτρισμού.
▬ Τ8.2.4.3.6: Αναθεώρηση ώστε να συμπεριλαμβάνονται και
ΣΗΘΥΑ.
▬ Τ8.3.5.2: Μεταφορά πρόνοιας στο Τ8.3.3.1

υποχρέωση
της Αγοράς
υποχρέωση
της Αγοράς
υποχρέωση
της Αγοράς
οι Μονάδες

Τ13: Αντιμετάθεση Τ13.2 και Τ13.3, καθώς αναφέρονταν με λανθασμένη σειρά.
Τ16:
▬ Τ16.2: Λεκτικές βελτιώσεις με σκοπό να διευκρινιστεί ότι οι πρόνοιες του
Κεφαλαίου δεν αφορούν Μονάδες ΣΗΘΥΑ.
Όλο το κείμενο: Λεκτική και νοηματική αναθεώρηση με σκοπό τη βελτίωση
της συνοχής και της αναγνωσιμότητας.
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2.5 Κυριότερες τροποποιήσεις Κανόνων Διανομής,
ανά κεφάλαιο
Δ1:
▬ Δ1.6.5: Αναθεώρηση σύμφωνα με εισήγηση ΔΣΔ / ΙΣΔ.
▬ Δ1.10.2.2.2: Αναθεώρηση σύμφωνα με εισήγηση ΔΣΔ.
▬ Δ1.10.3.1: Προσθήκη επιπλέον απαιτήσεων υποβολής δεδομένων από
Μονάδες ΣΗΘ και Μονάδες ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τη λογική που
ακολουθήθηκε στο Τ2.Α4.
▬ Δ1.10.5.2: Εισαγωγή δυνατότητας καθορισμού απαιτήσεων για Μονάδες
ΣΗΘΥΑ που διαφέρουν από τις πρόνοιες του Δ1 στη Σύμβαση Σύνδεσης.
Δ3:
▬ Δ3.1.4.2: Αναθεώρηση σύμφωνα με εισήγηση ΔΣΔ.
▬ Δ3.2.3.1: Αναθεώρηση σύμφωνα με εισήγηση ΔΣΔ.
▬ Δ3.2.4.1: Αναθεώρηση σύμφωνα με εισήγηση ΔΣΔ.
▬ Δ3.4.3: Αναθεώρηση σύμφωνα με εισήγηση ΔΣΔ.
▬ Δ3.5.3.1: Αναθεώρηση σύμφωνα με εισήγηση ΔΣΔ.
▬ Δ3.6.3.1: Αναθεώρηση σύμφωνα με εισήγηση ΔΣΔ.
Δ4:
▬ Τροποποίηση εντύπου 1(γ) ώστε να είναι σε συμφωνία με τις σχετικές
απαιτήσεις των Κανόνων Διανομής για Μονάδες ΣΗΘ και Μονάδες ΣΗΘΥΑ.
Όλο το κείμενο: Λεκτική και νοηματική αναθεώρηση με σκοπό τη βελτίωση
της συνοχής και της αναγνωσιμότητας.

