
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 248/2015 
Απ. 4884, 24.7.2015   

Απιθμόρ 248 
 

Οι πεπί Πποώθηζηρ και Δνθάππςνζηρ ηηρ Υπήζηρ ηυν Ανανεώζιμυν Πηγών Δνέπγειαρ (Μεθοδολογία 
Τπολογιζμού Έκηακηος Ππάζινος Σέλοςρ) Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό 
ςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 13Α ηυν πεπί ηηρ Πποώθηζηρ και Δνθάππςνζηρ ηηρ Υπήζηρ ηυν Ανανεώζιμυν  
Πηγών Δνέπγειαρ Νόμυν ηος 2013 και 2015, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν 
από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 
ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη 
Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ  
ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2013 ΔΧ 2015 

_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13Α(2)  
 

 
112(Η) ηνπ 2013 
121(Η) ηνπ 2015. 
 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) 
ηνπ άξζξνπ 13Α ησλ πεξί ηεο Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ  
Πεγψλ Δλέξγεηαο Νφκσλ ηνπ 2013 θαη 2015, εθδίδεη ηνπο πην θάησ Καλνληζκνχο. 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
 

1.  Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο 
Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Μεζνδνινγία Τπνινγηζκνχ Έθηαθηνπ Πξάζηλνπ 
Σέινπο) Καλνληζκνί ηνπ 2015. 

  
Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 
  
 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί ηεο Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο Νφκνπο ηνπ 2013 θαη 2015. 
  
     (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ νξίδνληαη 

εηδηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν. 
  
Μεζνδνινγία 
ππνινγηζκνχ 
έθηαθηνπ πξάζηλνπ 
ηέινπο. 

3.-(1) ηα πιαίζηα ηεο εηνηκαζίαο ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σακείνπ, ν νπνίνο 
θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 
Νφκνπ, ππνινγίδεηαη ε κέζε εηήζηα ηηκή αγνξάο απφ ηελ Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ (ΑΖΚ), ηνπ 
ειεθηξηζκνχ πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν, κε 
ηελ νπνία ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Σακείνπ δελ ζα παξνπζηάδεη έιιεηκκα. 

  
 (2) Ζ ηηκή αγνξάο απφ ηελ ΑΖΚ ηνπ ειεθηξηζκνχ πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαη δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν είλαη ζπλάξηεζε ηεο δηεζλνχο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ θαη 
επεξεάδεη ηα έμνδα ηνπ Σακείνπ. 

  
 (3) Σα έμνδα ηνπ Σακείνπ ππνινγίδνληαη σο ην άζξνηζκα φισλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Σακείνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Σακείνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 
ππνγξακκέλα ζπκβφιαηα γηα παξνρή επηδφηεζεο ή/θαη θεθαιαηνπρηθήο ρνξεγίαο, ηηο ηαθηηθέο θαη 
ιεηηνπξγηθέο ηνπ δαπάλεο, ηηο πξνβιεπφκελεο γηα ην έηνο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ εγθεθξηκέλεο 
αηηήζεηο θαη λέα θαζεζηψηα ζηήξημεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή δαπάλε θξίλεη αλαγθαία ε 
Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (4)  ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Νφκνπ. 

  
 (4) Σα έζνδα ηνπ Σακείνπ ππνινγίδνληαη σο ην άζξνηζκα ησλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ νη νπνίνη 

νξίδνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νφκνπ.  
  
 (5) Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ απαηηείηαη λα θαιπθζεί απφ ηελ επηβνιή ηνπ έθηαθηνπ πξάζηλνπ 

ηέινπο νξίδεηαη σο ε δηαθνξά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Σακείνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα 
έζνδα ηνπ Σακείνπ πνπ ζα ηνπ παξαρσξεζνχλ απφ ηα έζνδα ηεο Γεκνθξαηίαο, απφ ηε 
δεκνπξάηεζε δηθαησκάησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ην απνζεκαηηθφ ηνπ Σακείνπ απφ 
πξνεγνχκελα έηεː 
 
     Ννείηαη φηη, γηα ζθνπνχο ξεπζηφηεηαο ηνπ Σακείνπ θαη ιεηηνπξγίαο λέσλ θαζεζηψησλ 
ζηήξημεο, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη νιφθιεξν ην απνζεκαηηθφ ηνπ Σακείνπ γηα θάιπςε ησλ 
ειιεηκκάησλ. 
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Μεζνδνινγία 
ππνινγηζκνχ ηνπ 
έθηαθηνπ πξάζηλνπ 
ηέινπο πνπ  
επηβάιιεηαη ζηνπο 
θαηαλαισηέο. 

4. Σν χςνο ηνπ έθηαθηνπ πξάζηλνπ ηέινπο πνπ επηβαξχλεη θάζε θαηαλαισηή ειεθηξηζκνχ 
ππνινγίδεηαη, ζε ζελη αλά θηινβαηψξα, σο ην πειίθν ηνπ πνζνζηνχ επί ηνηο εθαηφ (%) ηνπ 
ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ απαηηείηαη λα θαηαβιεζεί σο έθηαθην πξάζηλν ηέινο, δηά ηεο ζπλνιηθήο 
θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνχ ε νπνία εθθξάδεηαη ζε θηινβαηψξεο.  

  
Μεζνδνινγία 
ππνινγηζκνχ ηνπ 
έθηαθηνπ πξάζηλνπ 
ηέινπο πνπ  
επηβάιιεηαη ζηνπο 
παξαγσγνχο. 

5.-(1) Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα απαηηεζεί λα θαηαβιεζεί σο έθηαθην πξάζηλν ηέινο θαη 
επηβαξχλεη ηνπο παξαγσγνχο ειεθηξηζκνχ ηζνχηαη κε ην πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%) ηνπ 
ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ απαηηείηαη λα θαιπθζεί απφ ην έθηαθην πξάζηλν ηέινο. 
 

 (2)  Δθηφο απφ ηνπο παξαγσγνχο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ησλ νπνίσλ ε εγγπεκέλε 
ζπλνιηθή ηηκή είλαη ρακειφηεξε ηεο κέζεο εηήζηαο ηηκήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) 
ηνπ Καλνληζκνχ 3, ην έθηαθην πξάζηλν ηέινο επηβάιιεηαη ζε φινπο ηνπο παξαγσγνχο 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

(3) Σν έθηαθην πξάζηλν ηέινο ππνινγίδεηαη ζε ζελη αλά ππνινγηδφκελε παξαγφκελε θηινβαηψξα 
θαη επηκεξίδεηαη ζηνπο δηάθνξνπο παξαγσγνχο, σο αθνινχζσο- 

 (α) Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζπλεηζθέξνπλ νη παξαγσγνί αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ, επί ην πνζνζηφ κε ην νπνίν επηβαξχλεη ε θάζε θαηεγνξία 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηα εηήζηα έμνδα ηνπ Σακείνπ πνπ αθνξνχλ επηδνηήζεηο ζε 

κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ελσκέλεο κε ην δίθηπν, 

 

(β) ην έθηαθην πξάζηλν ηέινο ηνπ θάζε παξαγσγνχ απφ αηνιηθή ελέξγεηα, ζα ηζνχηαη κε ην 

πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ηα αηνιηθά πάξθα, δηά ηεο 

αλακελφκελεο εηήζηαο παξαγσγήο φισλ ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

ιεηηνπξγία, 

(γ) νη παξαγσγνί απφ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα βηνκάδαο, ζπλεηζθέξνπλ 

αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή ηηκή αγνξάο πνπ ιακβάλνπλː 

     Ννείηαη φηη, νη παξαγσγνί κε ςειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή αγνξάο ζπλεηζθέξνπλ 

πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο παξαγσγνχο κε ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή αγνξάο. 

(δ) Oη παξαγσγνί  πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (γ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 

ρσξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο ηξεηο θιίκαθεο: 

(i)  Κιίκαθα 1: Παξαγσγνί πνπ ιακβάλνπλ ζπλνιηθή ηηκή  αγνξάο θάησ ησλ 20 
ζεληο/kWh, 

(ii) Κιίκαθα 2: Παξαγσγνί πνπ ιακβάλνπλ ζπλνιηθή ηηκή  αγνξάο κεηαμχ 20-30 
ζεληο/kWh, 

(iii) Κιίκαθα 3: Παξαγσγνί πνπ ιακβάλνπλ ζπλνιηθή ηηκή  αγνξάο πάλσ απφ ησλ 
30 ζεληο/kWhˑ  

 (ε) ε ζπλεηζθνξά ησλ παξαγσγψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θάζε Κιίκαθα ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (δ), ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα αθφινπζα: 

(i) ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ηα  θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαη ηα 
ζπζηήκαηα  βηνκάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (γ) ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ, 

(ii) ην κέζν φξν ησλ δηαηηκήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ νη παξαγσγνί γηα ηελ θάζε 
Κιίκαθα, 

(iii) ην ζπληειεζηή  πνιιαπιαζηαζκνχ  γηα  ηελ  Κιίκαθα 1 ν  νπνίνο ηζνχηαη κε 1, 

(iv) ην ζπληειεζηή πνιιαπιαζηαζκνχ γηα ηηο Κιίκαθεο 2 θαη 3, ν νπνίνο είλαη ίζνο 
κε ην πειίθν ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ δηαηηκήζεσλ ησλ παξαγσγψλ ηεο θάζε 
Κιίκαθαο δηά ην κέζν φξν ησλ δηαηηκήζεσλ ησλ παξαγσγψλ ηεο Κιίκαθαο 1, 

(v) ην ζηαζκηζκέλν πνζφ ηεο θάζε Κιίκαθαο, ην νπνίν ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηνπ 
εηήζηνπ πνζνχ κε ην νπνίν επηβαξχλνπλ ην Σακείν νη παξαγσγνί ηεο θάζε 
Κιίκαθαο επί ην ζπληειεζηή πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο Κιίκαθαο, 
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(vi) ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ ζηαζκηζκέλσλ πνζψλ, 

(vii) ηελ επί κέξνπο βαξχηεηα ηεο θάζε Κιίκαθαο, ε νπνία ηζνχηαη κε ην πειίθν 
ηνπ ζηαζκηζκέλνπ πνζνχ ηεο θάζε Κιίκαθαο δηά ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ 
ζηαζκηζκέλσλ πνζψλ ησλ ηξηψλ Κιηκάθσλ, 

(viii) ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ε θάζε Κιίκαθα, ην νπνίν ζα ηζνχηαη 
κε ην γηλφκελν ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ηα θσηνβνιηατθά 
ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα βηνκάδαο επί ηελ επί κέξνπο βαξχηεηα ηεο θάζε 
Κιίκαθαο, 

(ix) ην έθηαθην πξάζηλν ηέινο ηνπ παξαγσγνχ ηεο θάζε Κιίκαθαο, ην νπνίν 
ηζνχηαη κε ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ε θάζε 
Κιίκαθα δηά ηε ζπλνιηθή αλακελφκελε εηήζηα παξαγσγή ησλ παξαγσγψλ ηεο 
ίδηαο Κιίκαθαο. 

  

 
 
 

Γηάξθεηα ηζρχνο ηνπ 
έθηαθηνπ πξάζηλνπ 
ηέινπο θαη ησλ 
παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

(4)  Σν πνζφ απφ ην έθηαθην πξάζηλν ηέινο πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηνπο παξαγσγνχο, ζα ηνπο 
επηζηξαθεί κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2017 ζε δφζεηο νη νπνίεο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ 
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.  

6.-(1) Σν έθηαθην πξάζηλν ηέινο επηβάιιεηαη γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ είλαη ζε ηζρχ νη 
παξφληεο Καλνληζκνί, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

    (2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο κέρξη ηελ 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2015.   
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