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Λευκωσία, 2 Δεκεμβρίου 2022 
 

 
Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για Σχέδιο Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από ΑΠΕ για αυτοκαταναλωτές 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης σε σχέση με την τροποποίηση, απλοποίηση, 
εκσυγχρονισμό και αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Αυτοκαταναλωτές.  
 
Οι κύριες αλλαγές του Σχεδίου σε σχέση με το υφιστάμενο Σχέδιο ιδιοκατανάλωσης, οι οποίες θα 
υποβληθούν από το Υπουργείο στην ΡΑΕΚ για τις απόψεις τις αφορούν το Net-Metering, το Net-
Billing, το Virtual Net-Metering, το Virtual Net-Billing αλλά και ορισμένες Γενικές Πρόνοιες του 
Σχεδίου, όπως η εισαγωγή νέας κατηγορίας στο Virtual Net-Billing με 150kW ανά λογαριασμό 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και μέχρι 500kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας με την υποχρεωτική χρήση αποθήκευσης ενέργειας.  
 
Μπορείτε να δείτε αυτούσια την ανακοίνωση του Υπουργείου, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι 
αλλαγές του Σχεδίου, πατώντας εδώ, όπως επίσης και το έντυπο με τις απόψεις του κάθε οργανισμού 
πατώντας εδώ. Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν από το Υπουργείο όταν διαμορφωθεί 
το τελικό Σχέδιο μετά την λήψη των απόψεων της ΡΑΕΚ.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Nicosia, 2 December 2022 
 
 
TO:  All interested parties 
 
RE:  Results of Public Consultation for the Electricity Production Plan from 

RES for Self-Consumers 
 
 
Dear Madam / Sir 
 
We wish to inform you that the Ministry of Energy, Commerce, and Industry has 
announced the completion of the Public Consultation in relation to the modification, 
simplification, modernization, and effective implementation of the Plan for the 
Production of Electricity from Renewable Energy Sources for Self-Consumers. 
 
The main changes of the Plan in relation to the existing Own-Consumption Plan, which 
will be submitted by the Ministry to the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) 
for its remarks, concern the Net-Metering, Net-Billing, Virtual Net-Metering, 
Virtual Net-Billing, and some General Provisions of the Plan, such as the introduction 
of a new category in Virtual Net-Billing with 150kW per electricity consumption bill and 
up to 500kW per electricity consumption bill with the mandatory use of energy storage. 
 
You can see the announcement of the Ministry, which mentions all the changes to the 
Plan, by clicking here, as well as the form with the remarks of each organization by 
clicking here. More information will be made public by the Ministry when the final Plan 
is formed after receiving the remarks of CERA. 
 
Yours faithfully 
 
 
Michael Koullouros, 
Officer 
Department of Industrial Development, 
Innovation and Environment 
For Secretary General 
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