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ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 1 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)   

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α Αρ. Παραγράφου  Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση  

1  
2.  

Άρθρο 2 (α) 

2/67 

Ορισμός: Ο Διευθυντής Λειτουργίας 

Αγοράς ΔΣΜΚ κατέχει μόνιμη θέση 

Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής 

 

Και  

 

Ορισμός:  Ο Διευθυντής Λειτουργίας 

Συστήματος ΔΣΜΚ κατέχει μόνιμη 

θέση Πρώτου Διορισμού και 

Προαγωγής 

Στο Έγγραφο Αρχών αναφορικά με τη 

τροποποίηση της Νομοθεσίας για 

Ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ από τη ΑΗΚ, το 

οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του 

ημερομηνίας 04/07/2018, στο 

Παράρτημα Ι, σελίδα 2, άρθρο 4, 

αναφέρεται ρητά ότι «οι Διευθυντικές 

θέσεις στον ΔΣΜΚ (Διευθυντής 

Λειτουργίας Αγοράς και Διευθυντής 

Λειτουργίας Συστήματος) να είναι 

μόνιμες θέσεις Πρώτου Διορισμού και 

Προαγωγής». 

 

Συνεπώς, όπως ετοιμάστηκε ο Νόμος 

ΔΕΝ συνάδει με το Έγγραφο Αρχών 

που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο 

και γι’ αυτό η κατηγορία των θέσεων 

Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς και 

Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος θα 

πρέπει να αλλάξει σε Πρώτου Διορισμού 

και Προαγωγής. 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό.  



 
2 

2  
2, Άρθρο 2(α) 

22, Άρθρο 35 
2/67 

Να διαγραφεί ο ορισμός «Γενική 

Άδεια» και το άρθρο 35. 

Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει διάφορες 

κατηγορίες παραγωγών και είναι 

ασαφής ο τρόπος έκδοσης της. Η Γενική 

Άδεια ενδεχομένως να δημιουργήσει 

σημαντικές επιπλοκές στον τρόπο 

διαχείρισης των διαφόρων παραγωγών 

από τον οργανισμό, χωρίς ξεκάθαρο 

όφελος για την αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας. Εισηγούμαστε να μην 

υιοθετηθεί. 

Εναρμονιστική πρόνοια με το 

άρθρο 7(3) της οδηγίας 

2009/72/ΕΚ.  

3  
2. Άρθρα 2 (κα) και 

(κβ)  
5/67 

Να μην διαγραφούν οι ορισμοί των 

Συμβουλευτικών Επιτροπών 

Κανόνων Αγοράς και Κανόνων 

Μεταφοράς και Διανομής.  

Θεωρούμε ότι η κατάργηση των εν λόγω 

Επιτροπών δεν θα είναι προς όφελος 

της αποτελεσματικής λειτουργίας της 

Αγοράς Ενέργειας. 

 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το 

κύριο εργαλείο για 

διαβούλευση με 

εμπλεκόμενους φορείς στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy 

4  7, Άρθρο 25(λη) 8/67 

Να μην διαγραφεί το σημείο (λη) του 

άρθρου 25 που αναφέρεται στην 

έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τα 

κριτήρια της παροχής καθολικής 

υπηρεσίας προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Συνάδει με την πιο πάνω εισήγηση. Τα 

κριτήρια και οι όροι θα πρέπει να είναι 

καθορισμένα. 

Θα καθορίζονται δυνάμει των 

προνοιών του νέου άρθρου 

90Β του βασικού νόμου.  

5  12, Άρθρο 28  12,13/67 

Εισηγούμαστε να μην διαγραφεί η 

παράγραφος (2) που αφορά την 

υποβολή γραπτών προτάσεων προς 

τη ΡΑΕΚ. 

Εισαγωγή πολύ αυστηρών διοικητικών 

μέτρων και κυρώσεων από  τη ΡΑΕΚ σε 

σχέση με παραβάσεις. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι εν λόγω 

Αναφορικά με το δικαίωμα 

υποβολής γραπτών 

προτάσεων δείτε 

αναθεωρημένη πρόνοια 

http://www.reform.gov.cy/


 
3 

Εισήγηση όπως οι παράγραφοι 6 και 

7 (ε), (στ), (ζ), (θ) του προτεινόμενου 

άρθρου 28 

αναθεωρηθούν/διευκρινιστούν 

διοικητικές κυρώσεις έχουν σκοπό την 

αποτροπή παραβιάσεων και πρακτικών 

στρεβλώσεων της αγοράς, εντούτοις, 

θεωρούμε υπερβολική την επιβολή 

τέτοιων κυρώσεων ιδιαίτερα εφόσον 

μπορούν να επιβληθούν «άνευ 

επηρεασμού οποιωνδήποτε ποινικών 

διαδικασιών που υφίστανται ή έχουν 

ολοκληρωθεί».  

• Θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες 

ασφαλείας για την προστασία των 

προσωπικών ελευθεριών και των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων των 

εμπλεκομένων, όπως είναι το 

δικαίωμα της δίκαιης δικής και της 

έφεσης.  

• Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζεται η 

αρχή της αναλογικότητας μέσα από 

τις διαδικασίες εφαρμογής 

προστίμων και κυρώσεων, ειδικά 

όσον αφορά σε φυσικά πρόσωπα, 

στα οποία μπορεί να επιβληθούν 

πρόστιμα μέχρι 5 εκ. ευρώ, «Άνευ 

επηρεασμού οποιωνδήποτε 

ποινικών διαδικασιών που 

υφίστανται ή έχουν ολοκληρωθεί».  

• Εισηγούμαστε επίσης να εξεταστεί 

κατά πόσο τη πρόνοια αυτή 

αντιβαίνει τη θεμελιώδη αρχή 

ποινικού δικαίου ότι κανένας δεν 

διώκεται για δεύτερη φορά για το 

ίδιο παράπτωμα (double jeopardy 

νομοσχεδίου με την 

προσθήκη του νέου εδαφίου 

(6) του νέου άρθρου 27 

("Εξέταση Παραβάσεων"). Η 

απόφαση επιβολής 

διοικητικού προστίμου μπορεί 

να προσβληθεί στο Διοικητικό 

Δικαστήριο. 

Αναφορικά με τις 

παραγράφους 6 και 7 του 

προτεινόμενου άρθρου 28, 

παρέχονται στη ΡΑΕΚ, ως 

αρμόδια αρχή για την 

εφαρμογή του Κανονισμού 

1227/2011 (REMIT), οι ίδιες 

εξουσίες με την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια 

αρχή για εφαρμογή του 

Κανονισμού 596/2014, δυνάμει 

του Ν.102(Ι)/16. Το 

προτεινόμενο άρθρο 28(6)-(10) 

είναι το αντίστοιχο άρθρο 7 

του Ν.102(Ι)/2016.  

Επίσης, αντίστοιχες πρόνοιες 

έχουν ήδη ελεγχθεί από τη 

Νομική Υπηρεσία και ψηφιστεί 

από τη ΒτΑ κατά την τελευταία 

τροποποίηση του Νόμου περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου (Ν.183(Ι)/2014) (άρθρο 

54). 
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rule).   

6  
12, Άρθρο 28 

νόμου 
14/67 

Εισήγηση όπως το σημείο 8 (β) 

αναθεωρηθεί/διευκρινιστεί 

Εισαγωγή πολύ αυστηρών διοικητικών 

μέτρων από  τη ΡΑΕΚ σε σχέση με 

παραβάσεις. Το εν λόγω σημείο θα 

πρέπει να μελετηθεί σε συνάρτηση με 

τις πρόνοιες του περί Ανάπτυξης 

Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171 και 

ιδιαίτερα του άρθρου 11 «Μέλη, 

λειτoυργoί και υπάλληλoι της Αρχής 

θεωρoύvται δημόσιoι υπάλληλoι 

11.-(1) Όλα τα μέλη, λειτoυργoί και 

υπάλληλoι της Αρχής θεωρoύvται ως 

εργoδoτoύμεvoι στη Δημόσια Υπηρεσία 

εvτός της έvvoιας τoυ Πoιvικoύ Κώδικα. 

(2) Ο περί Πρoστασίας τωv Δημoσίωv 

Υπαλλήλωv Νόμoς εφαρμόζεται σε 

oπoιαδήπoτε αγωγή, δίωξη ή άλλη 

διαδικασία εvαvτίov της Αρχής, 

ή  εvαvτίov  oπoιoυδήπoτε μέλoυς, 

λειτoυργoύ ή υπαλλήλoυ αυτής σε 

σχέση με oπoιαδήπoτε πράξη, αμέλεια ή 

παράλειψη πoυ έγιvε ή διαπράχθηκε 

από αυτόv με τηv ιδιότητα τoυ αυτή.» 

 

Θα εξεταστεί από τη ΝΥ η 

εφαρμογή των προνοιών του 

Κανονισμού σε δημόσιους 

υπαλλήλους.   

7  13, Άρθρο 28Α 15-16/67 

Εισηγούμαστε την αναθεώρηση του 

ύψους και του είδους των προστίμων 

και ποινών, ώστε να συνάδουν με το 

μέγεθος της αγοράς ηλεκτρικής 

Όπως είναι γνωστό, η διασφάλιση της 

πλήρους ακρίβειας στις μετρήσεις, 

ιδιαίτερα ενός τεχνικού Οργανισμού 

όπως είναι η ΑΗΚ, είναι εξαιρετικά 

Σὐμφωνα με τη ΡΑΕΚ: 

Το ύψος των ποινικών 

κυρώσεων έχει καθοριστεί, 
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ενέργειας στην Κύπρο και να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη η εισαγωγή 

ασφαλιστικών δικλείδων για τα 

δικαιώματα του ΔΣ και του 

προσωπικού σχετικά με το δικαίωμα 

δίκαιης δίκης και έφεσης. 

δύσκολη, κοστοβόρα και εξαρτούμενη 

από την τεχνολογία διαδικασία, και 

παρά τα όποια καλόπιστα μέτρα 

ληφθούν από τον οργανισμό ενδέχεται 

να μην είναι πάντοτε αξιόπιστη στο 

100%.  

 

   

 

δυνάμει της παραγράφου 31 

του προοιμίου του 

Κανονισμού REMIT, 

προκειμένου να μην διαφέρει 

από το ύψος προστίμων που 

επιβάλλει η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. Το 

προτεινόμενο άρθρο 28Α είναι 

αντίστοιχο με το άρθρο 8 του 

Ν.102(Ι)/2016. 

 

Επίσης, αντίστοιχες πρόνοιες 

έχουν ήδη ελεγχθεί από τη 

Νομική Υπηρεσία και ψηφιστεί 

από τη ΒτΑ κατά την τελευταία 

τροποποίηση του Νόμου περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου (Ν.183(Ι)/2014) (άρθρο 

54Α) 

8  17, Άρθρο 31 (3) 18/67 

Να διαγραφεί από το τέλος του 

εδαφίου (2) του άρθρου 31 του 

βασικού νόμου η φράση «της ΑΗΚ ή 

άλλου αδειούχου» 

Η ονομαστική αναφορά στην ΑΗΚ, 

χωρίς μάλιστα να ξεχωρίζει η ιδιότητα 

στην οποία η ΑΗΚ κατέχει δεσπόζουσα 

θέση, δεν προσφέρει οτιδήποτε 

επιπρόσθετο. Στο υπόλοιπο κείμενο του 

Νόμου δεν γίνεται ονομαστική αναφορά 

στην ΑΗΚ όταν γίνεται αναφορά σε 

δεσπόζουσα θέση ή δεσπόζοντα 

συμμετέχοντα. 

Σὐμφωνα με τη ΡΑΕΚ: Γίνεται 

αποδεκτή η εισήγηση.  

 

 

9  19, Άρθρο 33 19/67 
Εισηγούμαστε να μην διαγραφεί το Η ΑΗΚ ακόμα διατηρεί ανενεργές 

Δεν περιέχεται αντίστοιχη 
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άρθρο 33 που αφορά τις ανενεργές 

επενδύσεις  

επενδύσεις. πρόνοια στην οδηγία 

2009/72ΕΚ. Όλα τα εύλογα 

έξοδα της ΑΗΚ ανακτώνται 

μέσα από τις διατιμήσεις. 

10  22, Άρθρο 35 20/67 
Εισηγούμαστε να μην ενσωματωθεί 

το άρθρο που αφορά τη Γενική Άδεια. 

Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει διάφορες 

κατηγορίες παραγωγών και είναι 

ασαφής ο τρόπος έκδοσης της. Η Γενική 

Άδεια ενδεχομένως να δημιουργήσει 

σημαντικές επιπλοκές στον τρόπο 

διαχείρισης των διαφόρων παραγωγών 

από τον οργανισμό, χωρίς ξεκάθαρο 

όφελος για την αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Εφαρμογή άρθρου 7(3) της 

Οδηγίας 2009/72/ΕΚ.  

11  
37, Άρθρο 56Α, 

Εδάφιο (1) 
25/67 

Εισηγούμαστε να μην ενσωματωθεί η 

παράγραφος 56Α.  

Με βάση την Οργανική δομή ο ΔΣΔ και 

ο ΙΣΔ αποτελούν διευθύνσεις εντός της 

ΑΗΚ και ως εκ τούτου όλες οι τυχόν 

διαφορές θα πρέπει να επιλύονται από 

αρμόδια όργανα της ΑΗΚ. 

Η διαφοροποίηση γίνεται σε 

επίπεδο κατόχων αδειών που 

εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ. 

12  41, Άρθρο 60(3) 30/67 

Εισηγούμαστε η τροποποίηση του εν 

λόγω άρθρου και οι αλλαγές που 

προβλέπονται για το προσωπικό, οι 

οποίες αναμένεται να επηρεάσουν το 

υφιστάμενο προσωπικό της ΑΗΚ που 

είναι τοποθετημένο στο ΔΣΜΚ, να 

γίνει μαζί με τη συζήτηση και ψήφιση 

των Κανονισμών που αναφέρονται 

στο εν λόγω άρθρο. Θεωρούμε ότι το 

εν λόγω άρθρο δεν πρέπει να 

τροποποιηθεί κατά παράβαση της 

Όπως αναφέρουμε και πιο κάτω, το 

προσωπικό της ΑΗΚ που είναι 

τοποθετημένο στο ΔΣΜΚ, έχει 

προσληφθεί από την ΑΗΚ και εργάζεται 

με βάση τους Κανονισμούς Προσωπικού 

της ΑΗΚ (Όροι Υπηρεσίας) του 1986-

(όπως αυτοί τροποποιούνται μέχρι 

σήμερα). Στις 7.12.2017, το Υπουργικό 

Συμβούλιο εξέδωσε εμπιστευτική 

απόφαση, με βάση την οποία, μεταξύ 

άλλων, αποφάσισε ότι το Υπουργείο 

Σύμφωνα με το έγγραφο 

αρχών τα θέματα 

προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και 

αυτού, θα περιληφθούν στους 

Κανονισμούς που θα έπρεπε 

ήδη να ετοιμαστούν από τον 

ΔΣΜΚ σε συνεργασία με την 

ΑΗΚ, και όχι μέσω της 

πρωτογενούς νομοθεσίας.  
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απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου ημερομηνίας 7.12.2017. 

 

  

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η 

ΑΗΚ και οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

της, αφού επιφέρουν τις απαραίτητες 

τροποποιήσεις στις πρόνοιες του 

Εγγράφου Αρχών που εγκρίθηκε στις 

25.5.2017, ώστε να διασφαλίζεται η 

πλήρης προστασία των δικαιωμάτων 

του προσωπικού και των περιουσιακών 

στοιχείων της ΑΗΚ, καταθέσουν εντός 

δύο μηνών, τροποποιημένο Έγγραφο 

Αρχών για έγκριση από το Συμβούλιο, 

προς αντικατάσταση του προηγούμενου 

Εγγράφου Αρχών, Σε περίπτωση 

διαφωνίας, το θέμα θα παραπέμπεται 

στη ΡΑΕΚ.  

Η κατάθεση του υπό αναφορά 

Νομοσχεδίου, στη βάση της πιο πάνω 

απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου, θα 

έπρεπε να ήταν αποτέλεσμα της 

εφαρμογής της πιο πάνω απόφασης, 

κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ως εκ τούτου, η 

όλη διαδικασία, σε σχέση με το άρθρο 

60 πάσχει και θα πρέπει να 

ακολουθήσει την ορθή διαδικασία, πριν 

ψηφιστεί το εν λόγω Νομοσχέδιο σε 

σχέση με το παρόν άρθρο. 

 

13  41, Άρθρο 60(4) 31/67 

Εισηγούμαστε η τροποποίηση του εν 

λόγω άρθρου και οι αλλαγές που 

προβλέπονται για το προσωπικό, οι 

οποίες αναμένεται να επηρεάσουν το 

Το προσωπικό αυτό έχει προσληφθεί 

από την ΑΗΚ και εργάζεται με βάση 

τους Κανονισμούς Προσωπικού της 

ΑΗΚ (Όροι Υπηρεσίας) του 1986-(όπως 

Για όσο καιρό το προσωπικό 

της ΑΗΚ εργάζεται στον 

ΔΣΜΚ, ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να 
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υφιστάμενο προσωπικό της ΑΗΚ που 

είναι τοποθετημένο στο ΔΣΜΚ, να 

γίνει μαζί με τη συζήτηση και ψήφιση 

των Κανονισμών που αναφέρονται 

στο εν λόγω άρθρο. Θεωρούμε ότι το 

εν λόγω άρθρο δεν πρέπει να 

τροποποιηθεί κατά παράβαση της 

απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου ημερομηνίας 7.12.2017. 

 

Όταν θα τεθεί για ψήφιση το άρθρο 

αυτό, η φράση  

«αφού εξασφαλισθεί η σύμφωνη 

γνώμη του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ» 

να αντικατασταθεί με την φράση  

«αφού ληφθεί υπόψην η γνώμη του 

Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ» 

 

  

αυτοί τροποποιούνται μέχρι σήμερα). Η 

οποιαδήποτε τροποποίηση των 

Κανονισμών αυτών κατά τρόπο ώστε να 

ισχύουν τροποποιημένοι κανονισμοί 

κατά τη διάρκεια που το προσωπικό 

αυτό είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ, 

αποτελεί αρμοδιότητα μόνο της ΑΗΚ. 

 

Οι περί ΑΗΚ (Όροι Υπηρεσίας) 

Κανονισμοί δεν πρόκειται να τύχουν 

τροποποίησης για τη μεταβατική 

περίοδο που απαιτεί το εν λόγω 

Νομοσχέδιο. Δεν είναι ούτε πρακτικό, 

ούτε ρεαλιστικό να αναμένεται να 

τροποποιηθούν οι εν λόγω Κανονισμοί, 

εντός σύντομου χρονικού περιθωρίου, 

εφόσον απαιτείται διαβούλευση και 

νομοτεχνική επεξεργασία. Θεωρούμε ότι 

δεν είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν 

οι Κανονισμοί του προσωπικού της 

ΑΗΚ, διότι η ΑΗΚ δεν κάνει 

οποιαδήποτε διάκριση στα δικαιώματα 

και στις υποχρεώσεις του προσωπικού 

της που είναι τοποθετημένο στο ΔΣΜΚ 

σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό. 

Σημειώνεται ότι εμμένουμε στη θέση ότι 

εάν τροποποιηθεί το εν λόγω άρθρο θα 

είναι κατά παράβαση της απόφασης του 

Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 

7.12.2017.  

 

έχει λόγο. 

 

Σε σχέση «με τον επαρκή 

χρόνο (τουλάχιστο 3 μήνες) 

και στοιχεία (Κανονισμούς) 

που θα πρέπει να έχει στη 

διάθεσή του το προσωπικό 

της ΑΗΚ για να μπορεί να 

αποφασίσει εάν θα παραμείνει 

στην ΑΗΚ ή στο ΔΣΜΚ», 

σχετική είναι η πρόνοια στο 

έγγραφο αρχών παρ. 13 ότι 

«Προσχέδιο σχετικών 

προνοιών της δευτερογενούς 

νομοθεσίας (κανονισμών) 

αναλαμβάνει να ετοιμάσει ο 

ΔΣΜΚ σε συνεργασία με την 

ΑΗΚ εντός 4 μηνών από την 

ημερομηνία έγκρισης του 

παρόντος Εγγράφου Αρχών 

από το Υπουργικό 

Συμβούλιο.» Συνεπώς τα 

έγγραφα αυτά θα έπρεπε να 

ήταν έτοιμα και να τίθεντο 

υπόψη του ενδιαφερόμενου 

προσωπικού από τον 

Νοέμβριο 2018. Η εκ των 

προτέρων διάθεσή των 

προσχεδίων Κανονισμών 

προς το ενδιαφερόμενο 

προσωπικό δεν απαγορεύεται 

είτε παρεμποδίζεται με 
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Θέση της ΑΗΚ είναι ότι το προσωπικό 

της ΑΗΚ που θα κληθεί να παραμείνει 

στο ΔΣΜΚ θα πρέπει να έχει επαρκή 

χρόνο (τουλάχιστο 3 μήνες) και στοιχεία 

(Κανονισμούς) για να μπορεί να 

αποφασίσει εάν θα παραμείνει στην 

ΑΗΚ ή εάν θα μείνει στο ΔΣΜΚ. 

 

 

οποιονδήποτε τρόπο. 

14  44, Άρθρο 62Γ 37-38/67 
Διαγραφή των εδαφίων (8) και (9) του 

άρθρου 62Γ του βασικού νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του βασικού 

νόμου, οι αρμοδιότητες για εκτέλεση 

έργων σύμφωνα με το δεκαετές 

πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος 

μεταφοράς ανατίθενται στον Ιδιοκτήτη 

Συστήματος Μεταφοράς. Τα εδάφια (8)-

(10) του άρθρου 62Γ δεν είναι συμβατά 

με το άρθρο 46. Οι πρόνοιες των 

εδαφίων (8) και (9) είναι 

προσαρμοσμένες από το άρθρο 22 της 

Οδηγίας 72/2009. Το άρθρο 22 όμως 

αποτελεί μέρος του  Κεφαλαίου V: 

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς, 

κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται στην 

Κύπρο (ο διαχειριστής του συστήματος 

δεν είναι και ιδιοκτήτης). Αντί του 

άρθρου 22, το σχετικό άρθρο της 

Οδηγίας είναι το άρθρο 13 το οποίο 

αναφέρεται στους ανεξάρτητους 

διαχειριστές συστημάτων. Οι πρόνοιες 

του άρθρου 13 της Οδηγίας έχουν 

περιληφθεί στο εδάφιο (5) του άρθρου 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ: 

Φαίνεται ότι το σχόλιο αφορά 

το άρθρο 63(8) και (9): 

Την ευθύνη για την εφαρμογή 

του δεκαετούς προγράμματος 

ανάπτυξης συστήματος 

μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) την έχει ο 

ΔΣΜΚ. Επομένως, ο ΔΣΜΚ 

έχει και την ευθύνη για την 

εκτέλεση, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι ο ίδιος θα 

εκτελέσει το έργο. Ο ΙΣΜ 

χρηματοδοτεί και 

πραγματοποιεί την επένδυση 

κατόπιν «ανάθεσης» από τον 

ΔΣΜΚ. 
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64. 

15  
45, Άρθρο 63, 

Εδάφιο (8)  

37 και 

38/67 

Στην 1η γραμμή να αντικατασταθεί η 

φράση «Διαχειριστής του Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου» με τη φράση 

«Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς» 

Εκείνος που εκτελεί κάποια επένδυση 

σύμφωνα με το δεκαετές πρόγραμμα 

είναι ο Ιδιοκτήτης Συστήματος 

Μεταφοράς. 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 14. 

 

16  
45, Άρθρο 63, 

Εδάφια (9) και (10) 
38/67 

Να διαγραφούν τα συγκεκριμένα 

εδάφια 

Εκείνος που εκτελεί τις όποιες 

επενδύσεις σύμφωνα με το δεκαετές 

πρόγραμμα είναι ο Ιδιοκτήτης 

Συστήματος Μεταφοράς και δεν 

χρειάζονται οποιεσδήποτε άλλες 

μέθοδοι ή μεθοδεύσεις. 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 14. 

17  

60. Διαγραφή του 

Άρθρου 77 του 

βασικού Νόμου 

47/67 

Γίνεται εισήγηση να μην καταργηθεί η 

Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων 

Μεταφοράς και Διανομής 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων 

Μεταφοράς και Διανομής έχει επιτελέσει 

σημαντικό ρόλο στην επίλυση 

σημαντικών προβλημάτων και έτσι δεν 

πρέπει να καταργηθεί. Θεωρούμε ότι η 

συγκεκριμένη επιτροπή είναι μέσο 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού 

Στόχου(New Governance), όπως τέθηκε 

στη Συνθήκη της Λισσαβόνας για την 

εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού 

πλαισίου το οποίο απαιτεί τη συμμετοχή 

των ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνίας, 

επιχειρήσεων), στη λήψη αποφάσεων. Η 

συγκεκριμένη Επιτροπή όχι μόνο δεν θα 

έπρεπε να καταργηθεί αλλά θα πρέπει 

να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της.  

Εξάλλου, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο 

προωθείται και από τη Μονάδα 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το 

κύριο εργαλείο για 

διαβούλευση με 

εμπλεκόμενους φορείς στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

http://www.reform.gov.cy/
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Διοικητικής Μεταρρύθμισης της 

Κυβέρνησης.   

18  

61. Διαγραφή του 

Άρθρου 78 του 

βασικού Νόμου 

47/67 

Γίνεται εισήγηση να μην καταργηθεί η 

Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων 

Μεταφοράς και Διανομής 

Ισχύει το πιο πάνω σχόλιο. 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το 

κύριο εργαλείο για 

διαβούλευση με 

εμπλεκόμενους φορείς στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

19  

62. Διαγραφή του 

Άρθρου 79 του 

βασικού Νόμου 

47/67 

Γίνεται εισήγηση να μην καταργηθεί η 

Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων 

Μεταφοράς και Διανομής 

Ισχύει το πιο πάνω σχόλιο. 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το 

κύριο εργαλείο για 

διαβούλευση με 

εμπλεκόμενους φορείς στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

 

20  

65. Διαγραφή του 

Άρθρου 82 του 

βασικού Νόμου 

48/67 

Γίνεται εισήγηση να μην καταργηθεί η 

Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων 

Αγοράς Ηλεκτρισμού 

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη επιτροπή 

είναι μέσο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού 

Στόχου(New Governance), όπως τέθηκε 

στη Συνθήκη της Λισσαβόνας για την 

εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού 

πλαισίου το οποίο απαιτεί τη συμμετοχή 

των ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνίας, 

επιχειρήσεων), στη λήψη αποφάσεων. Η 

συγκεκριμένη Επιτροπή όχι μόνο δεν θα 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το 

κύριο εργαλείο για 

διαβούλευση με 

εμπλεκόμενους φορείς στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

http://www.reform.gov.cy/
http://www.reform.gov.cy/
http://www.reform.gov.cy/
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έπρεπε να καταργηθεί αλλά θα πρέπει 

να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της.  

Εξάλλου, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο 

προωθείται και από τη Μονάδα 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης της 

Κυβέρνησης.   

21  

66. Διαγραφή του 

Άρθρου 83 του 

βασικού Νόμου 

49/67 

Γίνεται εισήγηση να μην καταργηθεί η 

Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων 

Αγοράς Ηλεκτρισμού 

Ισχύει το πιο πάνω Σχόλιο. 

 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το 

κύριο εργαλείο για 

διαβούλευση με 

εμπλεκόμενους φορείς στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

 

22  77, Άρθρο 101(5) 55-56/67 

Τροποποίηση ως ακολούθως: 

 

Η πρώτη πρόταση του εδαφίου 5 να 

τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

 

Τηρουμένων των διατάξεων της 

ισχύουσας κατά περίπτωση 

Νομοθεσίας, η ΡΑΕΚ, με σκοπό την 

έρευνα και την επιβολή της 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1227/2011, έχει μεταξύ άλλων 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 

αποτελεί εφαρμοστέο δίκαιο για την 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Στο εδάφιο (1) του άρθρου 13 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και 

στην παράγραφο (13) του άρθρου 25 

του βασικού νόμου αναφέρεται ότι οι πιο 

πάνω εξουσίες ανατίθενται στις 

ρυθμιστικές αρχές και ασκούνται: 

α) απευθείας· 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Στο προτεινόμενο άρθρο 

101(5) παρέχονται στη ΡΑΕΚ 

οι ίδιες εξουσίες που 

παρέχονται στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του 

άρθρου 6(5) του Ν.102(Ι)/2016, 

οι οποίες έχουν ελεγχθεί και 

εγκριθεί από τη νομοθετική 

εξουσία. 

Περαιτέρω, δεν υπάρχει 

δικονομική διαδικασία στην 

Κυπριακή Δημοκρατία που να 

παρέχει τη δυνατότητα σε 

http://www.reform.gov.cy/
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την εξουσία: 

… 

(iv) να εισέρχεται ζητά από τα 

δικαστήρια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας πρόσβαση σε 

εγκαταστάσεις φυσικών και νομικών 

προσώπων για την κατάσχεση 

εγγράφων και δεδομένων 

οποιασδήποτε μορφής … 

(v) να απαιτεί ζητά από τα 

δικαστήρια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη 

αρμόδια αρχή πρόσβαση σε 

υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές 

συνδιαλέξεις και υπάρχοντα αρχεία 

διακίνησης δεδομένων· 

(vi) να ζητά από τα δικαστήρια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας ή 

οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή 

πρόσβαση σε υπάρχοντα αρχεία 

διακίνησης δεδομένων που τηρούνται 

από φορέα παροχής 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών …. 

(viii) να ζητά από τα δικαστήρια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας τη 

δέσμευση ή την κατάσχεση 

περιουσιακών στοιχείων ή και τα δύο 

…. 

Στο τέλος του εδαφίου (5) να 

β) σε συνεργασία με άλλες αρχές· ή 

γ) με αίτηση προς τις αρμόδιες 

δικαστικές αρχές 

 

Στο εδάφιο (2) του άρθρου 32 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 

αναφέρεται επίσης ότι οι εν λόγω 

εξουσίες ασκούνται αναλογικά. 

 

Το παρόν άρθρο θα πρέπει να 

τροποποιηθεί ανάλογα ώστε να 

εφαρμόζονται οι αρχές που αφορούν την 

προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, τα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις που προνοούνται στον 

Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο, τις 

βασικές αρχές του ποινικού δικαίου και 

της ποινικής δικονομίας, της 

αναλογικότητας, η προστασία των 

βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων και 

ελευθεριών.  

 

ρυθμιστικές/εποπτικές αρχές 

να ζητούν από τα Δικαστήρια 

πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 

ή αρχεία. 

 

Επίσης, αντίστοιχες πρόνοιες 

έχουν ήδη ελεγχθεί από τη 

Νομική Υπηρεσία και ψηφιστεί 

από τη ΒτΑ κατά την τελευταία 

τροποποίηση του Νόμου περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου (Ν.183(Ι)/2014) (άρθρο 

7(5)) 
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προστεθεί η πρόταση: 

 

Οι πιο πάνω εξουσίες ασκούνται 

αναλογικά. 

23  85, Άρθρο 116 64-65/67 

Εισηγούμαστε να μην προστεθεί στο 

τελικό Νομοσχέδιο το άρθρο 116 

διότι, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, 

αντιβαίνει στην απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου 7.12.2017.  

Ο ένας (1) ημερολογιακός μήνας 

κρίνεται ανεπαρκής για να κρίνει το 

προσωπικό εάν θα παραμείνει στην 

ΑΗΚ ή εάν θα μετακινηθεί στο ΔΣΜΚ. 

Θα πρέπει το προσωπικό της ΑΗΚ να 

τύχει ενημέρωσης και να μπορούν να 

επιλυθούν τυχόν απορίες και ασάφειες, 

πριν κληθούν να αποφασίσουν. 

 

Σε σχέση «με τον επαρκή 

χρόνο και στοιχεία 

(Κανονισμούς) που θα πρέπει 

να έχει στη διάθεσή του το 

προσωπικό της ΑΗΚ για να 

μπορεί να αποφασίσει εάν θα 

παραμείνει στην ΑΗΚ ή στο 

ΔΣΜΚ», σχετική είναι η 

πρόνοια στο έγγραφο αρχών 

παρ. 13 ότι «Προσχέδιο 

σχετικών προνοιών της 

δευτερογενούς νομοθεσίας 

(κανονισμών) αναλαμβάνει να 

ετοιμάσει ο ΔΣΜΚ σε 

συνεργασία με την ΑΗΚ εντός 

4 μηνών από την ημερομηνία 

έγκρισης του παρόντος 

Εγγράφου Αρχών από το 

Υπουργικό Συμβούλιο.». 

Συνεπώς τα έγγραφα αυτά θα 

έπρεπε να ήταν έτοιμα και να 

τίθεντο υπόψη του 

ενδιαφερόμενου προσωπικού 

από τον Νοέμβριο 2018.  

24  85, Άρθρο 117(3) 67/67  
Ο νόμος προνοεί ότι θα εξαγοραστούν 

Το νομοσχέδιο είναι σύμφωνο 
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Εισήγηση: 

Να διαγραφούν οι λέξεις «που δεν 

έχουν αποσβεστεί» από την 

παράγραφο 3 του νέου άρθρου 117 

του νόμου όπως πιο κάτω:  

 

(3) Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν 

έχουν αποσβεστεί θα εξαγοραστούν 

από τον ΔΣΜΚ στην καθαρή λογιστική 

τους αξία κατά την ημερομηνία που 

θα τεθεί σε ισχύ ο νόμος του 

Προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ, αμέσως 

μετά που θα τεθεί σε ισχύ ο παρών 

νόμος.». 

μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που δεν 

έχουν αποσβεστεί. Δηλαδή τα 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

αποσβεστεί δεν θα εξαγοραστούν.  

 

Με την αλλαγή που προτείνεται θα 

εξαγοραστούν όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία που θα περιληφθούν στον 

κατάλογο ανεξάρτητα αν έχουν 

αποσβεστεί ή όχι.  

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

αποσβεστεί θα εξαγοραστούν στην 

καθαρή λογιστική αξία τους που είναι 

μηδέν.  

  

με την παράγραφο 9 του 

Εγγράφου Αρχών ημερ. 

4/7/2018.   

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

 

 

ΈΝΤΥΠΟ  ΑΡ. 2 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)   

Σχόλια ΥΕΕΒ 

 

Για την ανησυχία αρ.1: Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ: «Η ΡΑΕΚ ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού 1227/2011 (REMIT), όπως η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται από το Νόμο 102(Ι)/16 αρμόδια αρχή για εφαρμογή του Κανονισμού 596/2014. Το προτεινόμενο άρθρο 28(6)-

(10) δίδει στη ΡΑΕΚ τις αντίστοιχες εξουσίες που δίδει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το άρθρο 7 του Ν.102(Ι)/2016. Επίσης, αντίστοιχες πρόνοιες 

έχουν ήδη ελεγχθεί από τη Νομική Υπηρεσία και ψηφιστεί από τη ΒτΑ κατά την τελευταία τροποποίηση του Νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου (Ν.183(Ι)/2014) (άρθρο 54).  

 

Αναφορικά με το δικαίωμα υποβολής γραπτών προτάσεων δείτε αναθεωρημένη πρόνοια νομοσχεδίου με την προσθήκη του νέου εδαφίου (6) του 

νέου άρθρου 27 ("Εξέταση Παραβάσεων").  

 

Για την ανησυχία αρ.2 και αρ. 3 καθώς και την τελευταία παράγραφο στη σελ. αρ. 1 της σχετικής επιστολής: «Τα σχόλια και εισηγήσεις της ΑΗΚ 

που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης (ΑΗΚ ΓΔ, ΑΗΚ ΙΣΜ, ΑΗΚ ΙΣΔ, ΑΗΚ ΔΣΔ, ΑΗΚ Παραγωγή, ΑΗΚ Προμήθεια) έχουν 

τύχει της απαραίτητης επεξεργασίας και σχολιασμού». Για την παράγραφο στη σελ. αρ. 2 της σχετικής επιστολής: «Το τροποποιητικό 

νομοσχέδιο θα πρέπει να μπει σε εφαρμογή απαραίτητα πριν από τη λειτουργία της ΑΑΗ (δηλαδή πριν από τον Οκτώβριο 2021). Οποιαδήποτε 

περαιτέρω καθυστέρηση θα μετακινήσει την ημερομηνία έναρξη της ΑΑΗ ακόμα παραπέρα. Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την νέα 

οδηγία ηλεκτρισμού διέπεται από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα τα οποία περιγράφονται εντός της αναδιατύπωσης της οδηγίας 

ηλεκτρισμού».
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ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 3 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α Αρ. Παραγράφου  Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση  

1 32-37 23-25 

Τα άρθρα 51-56Α είναι 

διατυπωμένα κατά τέτοιο 

τρόπο ωσάν ο ΙΣΔ και ο ΔΣΔ 

να είναι   νομικές οντότητες, 

πράγμα που είναι αντίθετο με 

την Οδηγία 2009/72. Άρα 

πρέπει  να 

επαναδιατυπωθούν, 

εφαρμόζοντας τις σχετικές 

πρόνοιες της οδηγίας αυτής, 

πάνω στην οποία 

δημιουργήθηκε και 

θεσπίστηκε ο υπό συζήτηση 

νόμος 

Τόσο η παρούσα τροποποίηση όσο και ο βασικός 

νόμος και οι τροποποιήσεις που ακολούθησαν, στα 

άρθρα 51-56Α καθορίζουν έννοιες του ΔΣΔ και ΙΣΔ 

ωσάν να είναι νομικές οντότητες. Η δραστηριότητα της 

Διανομής ασκείται από την ΑΗΚ, η οποία ως 

καθετοποιημένη επιχείρηση έχει την ιδιοκτησία των 

περιουσιακών στοιχείων της διανομής και επίσης υπό 

το καθεστώς λειτουργικού διαχωρισμού, διαχειρίζεται 

το σύστημα διανομής σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

άρθρου 25 της Οδηγίας 2009/72. Ως εκ τούτου πρέπει 

όλα τα σχετικά άρθρα να επαναδιατυπωθούν, 

εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες της οδηγίας 

αυτής, πάνω στην οποία δημιουργήθηκε και 

θεσπίστηκε ο υπό συζήτηση νόμος. Πρέπει επίσης να 

αναφερθεί ότι με βάση τον πρώτο έλεγχο της ΡΑΕΚ γα 

την εφαρμογή του Λειτουργικού Διαχωρισμού της ΑΗΚ, 

ενοποιήθηκε η Διανομή ως Βασική Ρυθμιζόμενη 

δραστηριότητα, υπό τη διεύθυνση της διανομής, 

πράγμα που συνάδει με την Οδηγία 2009/72. Με τη 

μετονομασία των θέσεων του Διευθυντή ΙΣΔ και 

Διευθυντή ΔΣΔ σε Διευθυντή Κατασκευών και 

συντήρησης και Μελετών και Λειτουργίας αντίστοιχα ο 

Διευθυντής Διανομής καθίσταται ο διοριζόμενος 

Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής, 

εναρμονίζοντας πλήρως την κατάσταση με την Οδηγία  

Δε γίνεται 

διαφοροποίηση σε 

επίπεδο νομικών 

προσώπων αλλά σε 

κατόχους αδειών από τη 

ΡΑΕΚ.  
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2 

Άρθρο 2(α) 

Ορισμός για το 

«Πρωτόκολλο 

Διαχειριστών 

Συστημάτων 

Μεταφοράς και 

Διανομής» 

3 

Ο όρος «Πρωτόκολλο 

Διαχειριστών Συστημάτων 

Μεταφοράς και Διανομής» να 

γίνει «Πρωτόκολλο ΔΣΜΚ και 

ΔΣΔ» 

Πιο σαφής ονομασία επειδή αφορά δύο διαφορετικούς 

διαχειριστές που διαχειρίζονται ξεχωριστό σύστημα ο 

καθένας 

 

Ξεκαθαρίζεται στον 

ορισμό του όρου 

«Πρωτόκολλο 

Διαχειριστών 

Συστημάτων Μεταφοράς 

και Διανομής».  

3 

Άρθρο 2(η) 

Ορισμός 

«διανομή» 

4/67 

Ο όρος να διαβάζει: 

…«διανομή», σε σχέση με τον 

ηλεκτρισμό, σημαίνει τη 

μεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσω συστήματος 

διανομής μέσης και χαμηλής 

τάσης με σκοπό την 

παράδοση της σε πελάτες, μη 

συμπεριλαμβανομένης όμως 

της προμήθειας 

 

Πιο ορθή η χρήση του ενικού για το σύστημα διανομής. 

Εναρμονιστικός όρος και 

ορισμός (Οδηγία 

2009/72/ΕΚ, Άρθρο 2, 

Παράγραφος 5).  

4 

Άρθρο 2(ιστ) 

Ορισμός 

«σύστημα 

διανομής» 

5/67 

Το σημείο (β) να διαβάζει: 

(β) οποιοδήποτε 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ο 

οποίος ανήκει στον Ιδιοκτήτη 

Συστήματος Διανομής και 

χρησιμοποιείται για τη 

διανομή ηλεκτρισμού 

Ο εξοπλισμός του συστήματος διανομής ανήκει στον 

ΙΣΔ όχι στον ΔΣΔ. 

Ξεκαθαρίζεται από το 

άρθρο 2(ιστ) του 

τροποποιητικού 

νομοσχεδίου. 
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5 
58 (Άρθρο 73 

βασικού νόμου) 
46/67 

Η πιο κάτω γενική εισήγηση 

αφορά στα Άρθρα 73 έως 76 

του Βασικού Νόμου: 

 

Να διαχωριστούν οι Κανόνες 

Μεταφοράς και Διανομής 

(ΚΜΔ) σε δύο ξεχωριστά 

έγγραφα: 

 

1. Κανόνες Μεταφοράς, 

και  

2. Κανόνες Διανομής 

 

και ο αντίστοιχος Διαχειριστής 

να έχει την ευθύνη για την 

ανάπτυξη και την κατά 

καιρούς  προσαρμογή και 

αναθεώρησή τους. 

 

Τόσο οι Κανόνες Μεταφοράς 

όσο και οι Κανόνες Διανομής 

να εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ 

όπως ισχύει σήμερα για τους 

ΚΜΔ. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

 

1. Η σημερινή διευθέτηση που προβλέπεται στο 

Νόμο, δηλαδή ο ΔΣΜΚ να μπορεί να 

αποφασίζει μέσω των ΚΜΔ, για θέματα που 

αφορούν το Σύστημα Διανομής (ανεξάρτητα 

εάν η έγκριση δίνεται από τη ΡΑΕΚ, οι τελικές 

εισηγήσεις προέρχονται από το ΔΣΜΚ), είναι 

αναποτελεσματική και δεν συνάδει με την 

κοινή διοικητική πρακτική ότι «όποιος έχει την 

ευθύνη πρέπει να έχει και την αρμοδιότητα».  

 

Επιπρόσθετα δεν συμβάλλει στους σκοπούς 

του Νόμου, αφού στο προοίμιο αναφέρει ως 

σκοπό (γ) την αποτελεσματικότητα της 

λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού. Άρα 

πρέπει να γίνει διαχωρισμός των Κανόνων σε 

Κανόνες Μεταφοράς και σε Κανόνες Διανομής, 

ώστε να έχουμε ένα αποτελεσματικότερο 

μηχανισμό στη λειτουργία των Κανόνων και 

κατ’ επέκταση της αγοράς.  Οι προκλήσεις στο 

σύστημα διανομής αυξάνονται αδιαμφισβήτητα 

με ραγδαίους ρυθμούς, με έντονο το στοιχείο 

της ανάγκης ενσωμάτωσης στο σύστημα 

διανομής της αποκεντρωμένης παραγωγής 

από ΑΠΕ και της ενεργούς εμπλοκής του 

πελάτη στη λειτουργία του συστήματος και της 

αγοράς. Αυτές οι προκλήσεις δημιουργούν 

πολυπλοκότητα  στην αποτελεσματική 

διαχείριση του συστήματος διανομής, που η 

Η εισήγηση θα πρέπει να 

εξεταστεί σε συνεργασία 

με ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ στο 

πλαίσιο μελλοντικής 

τροποποίησης του 

νόμου.  
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Με βάση την πιο πάνω 

εισήγηση θα πρέπει να 

επανεξεταστούν και 

αναθεωρηθούν όλες οι 

σχετικές αναφορές σε 

ολόκληρο το Νόμο σε 

«Κανόνες Μεταφοράς και 

Διανομής» και να εισαχθούν 

διατάξεις για «Κανόνες 

Μεταφοράς» και «Κανόνες 

Διανομής». Καλό θα ήταν να 

παραμείνουν οι υφιστάμενες 

διατάξεις που αναφέρονται σε 

«Κανόνες Μεταφοράς και 

Διανομής», ώστε να μην 

διαγραφεί το ιστορικό 

θέσπισης και ύπαρξης των 

Κανόνων Μεταφοράς και 

Διανομής, και παράλληλα να 

προστεθούν νέες, αντίστοιχες 

πρόνοιες για Κανόνες 

Μεταφοράς και Κανόνες 

Διανομής (ανάλογα και με τον 

νομοτεχνικό έλεγχο που θα 

γίνει).  

 

Θα χρειαστεί επιπρόσθετα να 

εισαχθεί πρόνοια που να 

αναφέρει ότι μόλις τεθούν σε 

ισχύ οι Κανόνες Μεταφοράς 

και οι Κανόνες Διανομής, 

αμεσότητα των ενεργειών του ΔΣΔ σε ένα 

συνεχώς   μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 

καθίσταται επιβεβλημένη. Άρα θα πρέπει να 

εξευρεθεί τρόπος ώστε ο ΔΣΔ να μπορεί να 

καθορίζει ο ίδιος τις τεχνικές απαιτήσεις που 

αφορούν το σύστημα που διαχειρίζεται και όχι 

οποιοσδήποτε άλλος φορέας.  

 

Εναλλακτικά οι Κανόνες θα μπορούσαν να 

παραμείνουν ενιαίοι αλλά σαφώς 

διαχωρισμένοι ως προς την αρμοδιότητα 

σύνταξης και τροποποίησής τους στους δύο 

διαχειριστές κατ’ αντιστοιχία. 

 

2. Στις πλείστες χώρες της Ευρώπης οι Κανόνες 

Μεταφοράς και Διανομής είναι δύο εντελώς 

ξεχωριστά και αυτόνομα έγγραφα (π.χ. Μ. 

Βρετανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Πολωνία, Σερβία 

κλπ). Σε άλλες χώρες όπου οι Κανόνες 

Μεταφοράς και Διανομής ήταν ένα ενιαίο 

κείμενο, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαχωρισμός 

των δύο κειμένων των Κανόνων (π.χ. 

Γερμανία , όλες οι Σκανδιναβικές χώρες). Από 

σχετική διερεύνηση που έγινε, φαίνεται ότι  σε 

παγκόσμιο επίπεδο επιδιώκεται  ο 

διαχωρισμός των Κανόνων για τη Μεταφορά 

και τη Διανομή. Στην Αυστραλία έχουν επίσης 

προχωρήσει στο διαχωρισμό των δύο 

κειμένων. 

 

Συμπερασματικά θα πρέπει:  

(α) κατά προτεραιότητα οι Κανόνες Διαμονής να 
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παύουν να ισχύουν οι 

«Κανόνες Μεταφοράς και 

Διανομής». 

Κατ΄επέκταση πρέπει να 

αναθεωρηθούν και όλα άρθρα 

του νόμου που αναφέρονται 

σε κανόνες μεταφοράς και 

διανομής 

διαχωριστούν  από τους Κανόνες Μεταφοράς και ο 

ΔΣΔ να έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα της 

διαχείρισής τους, ώστε να έχει την ευελιξία να τους 

προσαρμόζει σε συχνή βάση και με γρήγορες 

διαδικασίες για να μπορεί να αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά τις επερχόμενες αλλαγές στον τρόπο 

διαχείρισης του δικτύου διανομής που θα είναι 

επιτακτικές σε κάποιες περιπτώσεις, ή 

(β) εναλλακτικά να παραμείνουν ενιαίοι αλλά σαφώς 

διαχωρισμένοι ως προς την αρμοδιότητα σύνταξης και 

τροποποίησής τους στους δύο διαχειριστές κατ’ 

αντιστοιχία. 

 

 

6 
37 (νέο άρθρο 

56Α) 
25/67 

Να μην ενσωματωθεί η 

προτεινόμενη τροποποίηση.  

 

Η διαδικασία επίλυσης διαφορών που ισχύει για τον 

ΙΣΜ και ΔΣΜΚ δεν ισχύει για τον ΙΣΔ και ΔΣΔ, καθώς 

στην πρώτη περίπτωση εμπλέκονται δύο ξεχωριστά 

νομικά πρόσωπα, ενώ στην δεύτερη περίπτωση είναι 

ένα νομικό πρόσωπο (ΑΗΚ). Δείτε επίσης σχόλιο αρ. 1 

που είναι σχετικό 

Δε γίνεται 

διαφοροποίηση σε 

επίπεδο νομικών 

προσώπων αλλά σε 

κατόχους αδειών από τη 

ΡΑΕΚ. 

7 

Άρθρο 2(α) 

Ορισμός για 

Γενική Άδεια και 

22,  

(Άρθρο 2 και 

Άρθρο 35 βασικού 

1 και 

20/67 

Να μην υιοθετηθεί η αλλαγή, 

να παραμείνει το υφιστάμενο 

καθεστώς αδειοδότησης. 

 

Επιπλέον, το άρθρο 35 που 

αφορούσε την παροχή 

εξαιρέσεων αντικαθίσταται 

Για σκοπούς επαρκούς ρυθμιστικού ελέγχου, ο ΔΣΔ 

προτείνει να παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς 

αδειοδότησης. Με τις ριζικές αλλαγές που 

προτείνονται, θα δημιουργηθούν αρκετές νομικές αλλά 

και τεχνικές περιπλοκές στους δύο διαχειριστές, αφού 

οι αδειοδοτούμενοι μπορούν να επιλέγουν τη μορφή 

της ΑΠΕ κατά το δοκούν, χωρίς αυτή να είναι 

δεσμευτική από την αδειοδότηση 

Εφαρμογή άρθρου 7(3) 

της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ 
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νόμου) από νέο άρθρο για τη Γενική 

Άδεια, όμως υπάρχουν άρθρα 

που κάνουν αναφορές στο 

παλιό άρθρο 35 και στην 

παροχή εξαιρέσεων από 

άδεια. Δεν είναι σαφές εάν 

καταργείται το παλιό 

καθεστώς εξαιρέσεων 

(συνεχίζει να παραμένει 

ορισμός για την εξαίρεση από 

άδεια και άλλες σχετικές 

αναφορές σε εξαιρέσεις και 

στο παλιό άρθρο 35). 

 

Η άδεια παραγωγής έχει νομική και τεχνική υπόσταση, 

αφού με βάση αυτήν και τους συγκεκριμένους όρους 

που περιέχονται, προχωρεί ο ΔΣΔ στην εξέταση 

αιτήσεων και σύναψη συμβάσεων σύνδεσης. Οι όροι 

της άδειας χρησιμοποιούνται σε διάφορα έγγραφα και 

συμφωνίες του Αιτητή με τον ΔΣΔ. 

 

  

8 

2(κα) 

58(2) 

60 

61 

62 

5 

46 

47 

47 

47 

Να μην υιοθετηθούν οι 

προτεινόμενες τροποποιήσεις 

οι οποίες καταργούν την 

Συμβουλευτική Επιτροπή 

Κανόνων Μεταφοράς και 

Διανομής. Επίσης στην 

Επιτροπή αυτή θα πρέπει να 

συμμετέχει και η ΑΗΚ υπό την 

ιδιότητα της ως ΔΣΔ 

Το σύστημα και η αγορά εξυπηρετούν τους χρήστες 

δικτύου και τους συμμετέχοντες στην αγορά. Τα μέλη 

που συμμετέχουν σήμερα μαζί με το ΔΣΔ, που 

επιβάλλεται επίσης να προστεθεί στην Επιτροπή, 

επιτελούν μια σημαντική αποστολή ως οι κατ΄εξοχήν 

γνώστες και χρήστες των Κανόνων. Το βήμα που 

παρέχεται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης δεν 

μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ως ο 

αποτελεσματικός μηχανισμός για να έχουν λόγο τα 

μέλη της Επιτροπής αυτής. Συμπερασματικά η 

Επιτροπή αυτή προσθέτει αξία στους Κανόνες αυτούς. 

Η διαδικασία της 

δημόσιας διαβούλευσης 

αποτελεί το κύριο 

εργαλείο για διαβούλευση 

με εμπλεκόμενους φορείς 

στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

9 

2(κβ) , Άρθρο 2 

63(1), Άρθρο 80 

65, Άρθρο 81 

66, Άρθρο 83 

5/67 

47/67 

48/67 

49/67 

Να μην υιοθετηθούν οι 

προτεινόμενες τροποποιήσεις 

οι οποίες καταργούν την 

Συμβουλευτική Επιτροπή 

Κανόνων Αγοράς 

Ηλεκτρισμού(ΚΑΗ). Επίσης 

στην Επιτροπή αυτή θα 

Η αγορά ηλεκτρισμού εξυπηρετεί τους συμμετέχοντες 

στην αγορά και κατά συνέπεια και τους καταναλωτές. 

Τα μέλη που συμμετέχουν σήμερα στην Επιτροπή 

ΚΑΗ μαζί με το ΔΣΔ, που επιβάλλεται επίσης να 

προστεθεί στην Επιτροπή, επιτελούν μια σημαντική 

αποστολή ως οι κατ΄εξοχήν γνώστες και χρήστες των 

Κανόνων. Το βήμα που παρέχεται μέσω της δημόσιας 

Ισχύει το σχόλιο με Α/Α 8. 

http://www.reform.gov.cy/
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64, Άρθρο 81(5) 47,48/67 πρέπει να συμμετέχει και η 

ΑΗΚ υπό την ιδιότητα της ως 

ΔΣΔ 

διαβούλευσης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να 

θεωρηθεί ως ο αποτελεσματικός μηχανισμός για να 

έχουν λόγο τα μέλη της Επιτροπής αυτής. 

Συμπερασματικά η Επιτροπή αυτή προσθέτει αξία 

στους Κανόνες αυτούς. 

 

10 12, Άρθρο 28 12,13/67 

Να μην διαγραφεί η 

παράγραφος (2) που αφορά 

την υποβολή γραπτών 

προτάσεων προς τη PAEK. 

Επίσης η παράγραφοι 6 και 

7(ε), (στ), (ζ), (θ) του 

προτεινόμενου άρθρου 28 να 

αναθεωρηθούν/διευκρινιστούν 

Τα προτεινόμενα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις είναι 

πολύ αυστηρά και υπερβολικά λαμβάνοντας υπόψη  

ότι μπορεί να υποβληθούν πρόστιμα μέχρι 5εκ ευρώ 

σε φυσικά πρόσωπα χωρίς να έχουν το δικαίωμα δίκης 

και έφεσης και «άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε 

ποινικών διαδικασιών που υφίστανται ή έχουν 

ολοκληρωθεί»  

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Το άρθρο 28 παρέχει στη 

ΡΑΕΚ, ως αρμόδια αρχή 

για την εφαρμογή του 

Κανονισμού 1227/2011 

(REMIT), τις ίδιες εξουσίες 

με την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ως 

αρμόδια αρχή για 

εφαρμογή του 

Κανονισμού 596/2014, 

δυνάμει του Ν.102(Ι)/16. 

Το προτεινόμενο άρθρο 

28(6)-(10) είναι το 

αντίστοιχο άρθρο 7 του 

Ν.102(Ι)/2016. 

Επίσης, αντίστοιχες 

πρόνοιες έχουν ήδη 

ελεγχθεί από τη Νομική 

Υπηρεσία και ψηφιστεί 

από τη ΒτΑ κατά την 

τελευταία τροποποίηση 

του Νόμου περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Φυσικού 
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Αερίου (Ν.183(Ι)/2014) 

(άρθρο 54) 

11 12, Άρθρο 28 14/67 
Η παράγραφος 8(β) να 

αναθεωρηθεί/διευκρινιστεί 

Να μελετηθεί σε συνδυασμό με τον περί Ανάπτυξης 

Ηλεκτρισμού Νόμο, κεφ171, άρθρο 11, όπου ρητά 

αναφέρεται ότι υπάλληλοι της ΑΗΚ θεωρούνται 

δημόσιοι υπάλληλοι, για τους οποίους εφαρμόζονται 

συγκεκριμένες πρόνοιες σε τέτοιες περιπτώσεις  

Θα εξεταστεί από τη ΝΥ η 

εφαρμογή των προνοιών 

του Κανονισμού σε 

δημόσιους υπαλλήλους.   

 

  

ΈΝΤΥΠΟ  ΑΡ. 4 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)   

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α Αρ. Παραγράφου  Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση  

1.  
Αρ. Τροπ. 2, 

Άρθρο 2(α) 
2/67 

Να προστεθεί ο ορισμός 

«ΙΣΔ» σημαίνει τον Ιδιοκτήτη 

Συστήματος Διανομής. 

Σε αντιστοιχία με τον ΔΣΔ. 

Δεν υπάρχει η 

συντομογραφία ΙΣΔ μέσα 

στο κείμενο.  

2.  2(ιστ) , Άρθρο 2 5/67 

Τροποποίηση της 

παραγράφου 2(β) του 

Βασικού Νόμου του ορισμού 

του όρου «σύστημα 

διανομής» με την προσθήκη 

μετά τη λέξη «ανήκει» της 

φράσης «στον Ιδιοκτήτη 

Συστήματος Διανομής» και 

Ο εξοπλισμός του συστήματος διανομής ανήκει στον 

ΙΣΔ και τυγχάνει διαχείρισης από τον ΔΣΔ. 

Το σχόλιο γίνεται 

αποδεκτό. Έγινε 

αντικατάσταση της νέας 

παραγράφου (β) με νέο 

παράγραφο (β).  
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αντικατάσταση της λέξης ή με 

την λέξη και. 

3.  
Αρ. Τροπ. 12, 

Άρθρο 28 
12/67 

Να μην διαγραφεί το εδάφιο 

(2) που δίνει τη δυνατότητα σε 

πρόσωπο στο οποίο έχει 

επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 

να υποβάλει γραπτή πρόταση 

εντός 30 ημερών. 

Θα πρέπει κάποιο πρόσωπο στο οποίο έχει 

επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο να έχει το δικαίωμα να 

τοποθετηθεί υπερασπιζόμενος το πρόσωπό του.  

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Το δικαίωμα ακρόασης 

παρέχεται στο 

διοικούμενο, σύμφωνα με 

τον περί γενικών αρχών 

διοικητικού δικαίου Νόμο 

(Ν.158(Ι)/1999) πριν από 

την επιβολή διοικητικού 

προστίμου, κατά τη 

διαδικασία εξέτασης 

παράβασης του άρθρου 

27 του Νόμου. Έτσι, η 

απόφαση της ΡΑΕΚ για 

επιβολή διοικητικού 

προστίμου λαμβάνεται 

αφότου ο διοικούμενος 

ακουστεί. Αναφορικά με 

το δικαίωμα υποβολής 

γραπτών προτάσεων 

δείτε αναθεωρημένη 

πρόνοια νομοσχεδίου με 

την προσθήκη του νέου 

εδαφίου (6) του νέου 

άρθρου 27 ("Εξέταση 

Παραβάσεων"). Η 

απόφαση επιβολής 

διοικητικού προστίμου 

μπορεί να προσβληθεί 
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στο Διοικητικό 

Δικαστήριο. 

4.  
Αρ. Τροπ. 12, 

Άρθρο 28 
13/67 

Τα εδάφια (6), (7) (γ), και (ε) 

μέχρι (ι) να αναθεωρηθούν 

Εισάγονται τέτοιες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις 

οι οποίες για τα δεδομένα της Κύπρου είναι πάρα 

πολύ υψηλές και σε κάποιες περιπτώσεις 

εξοντωτικές και πρέπει να αναθεωρηθούν, ειδικά για 

φυσικά πρόσωπα.  

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Το άρθρο 28 παρέχει στη 

ΡΑΕΚ, ως αρμόδια αρχή 

για την εφαρμογή του 

Κανονισμού 1227/2011 

(REMIT), τις ίδιες εξουσίες 

με την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ως 

αρμόδια αρχή για 

εφαρμογή του 

Κανονισμού 596/2014, 

δυνάμει του Ν.102(Ι)/16. Το 

προτεινόμενο άρθρο 

28(6)-(10) είναι το 

αντίστοιχο άρθρο 7 του 

Ν.102(Ι)/2016.  

Επίσης, αντίστοιχες 

πρόνοιες έχουν ήδη 

ελεγχθεί από τη Νομική 

Υπηρεσία και ψηφιστεί 

από τη ΒτΑ κατά την 

τελευταία τροποποίηση 

του Νόμου περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου (Ν.183(Ι)/2014) 

(άρθρο 54) 

5.  
Αρ. Τροπ. 12, 

14/67 
Τα εδάφια (8) (α), (β) και (9) Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής 

Θα εξεταστεί από τη ΝΥ η 
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Άρθρο 28 να αναθεωρηθούν ή και να 

αφαιρεθούν 

Δημοκρατίας, άρθρο 122, οι υπάλληλοι της Αρχής 

Ηλεκτρισμού είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Επίσης 

σύμφωνα με τον Περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμο, 

Κεφ. 171, άρθρο 11, τα Μέλη, οι Λειτουργοί και οι 

Υπάλληλοι της ΑΗΚ θεωρούνται ως εργoδoτoύμεvoι 

στη Δημόσια Υπηρεσία εvτός της έvvoιας τoυ 

Πoιvικoύ Κώδικα. 

Επίσης, ο περί Πρoστασίας τωv Δημoσίωv 

Υπαλλήλωv Νόμoς εφαρμόζεται σε oπoιαδήπoτε 

αγωγή, δίωξη ή άλλη διαδικασία εvαvτίov της Αρχής, 

ή  εvαvτίov  oπoιoυδήπoτε μέλoυς, λειτoυργoύ ή 

υπαλλήλoυ αυτής σε σχέση με oπoιαδήπoτε πράξη, 

αμέλεια ή παράλειψη πoυ έγιvε ή διαπράχθηκε από 

αυτόv με τηv ιδιότητα τoυ αυτή. 

εφαρμογή των προνοιών 

του Κανονισμού σε 

δημόσιους υπαλλήλους.  

6.  Αρ. Τροπ. 32 23/67 

Να αφαιρεθεί η λέξη 

«ακίνδυνο» από τη δεύτερη 

γραμμή 

Δεν μπορεί να υπάρξει ακίνδυνο δίκτυο. Οι κίνδυνοι 

πάντα είναι εκεί και ελαχιστοποιούνται με τις 

εκτιμήσεις κινδύνων και τις ενέργειες της ΑΗΚ. 

Υπάρχει αντίστοιχη 

πρόνοια στον βασικό 

νόμο για το σύστημα 

μεταφοράς (Άρθρο 45 

«Γενικές υποχρεώσεις 

Ιδιοκτήτη Συστήματος 

Μεταφοράς»).  

7.  

Αρ. Τροπ. 33, 

Άρθρο 51Α, 

Παράγρ. (γ) 

23/67 

Να προστεθεί «ν» στο άρθρο 

το πριν τη λέξη ΔΣΔ, στην 

πρώτη γραμμή.  

Συντακτική παρατήρηση. 

Το σχόλιο γίνεται 

αποδεκτό. 

8.  

Αρ. Τροπ. 37, 

Άρθρο 56Α, 

Εδάφιο (1) 

25/67 

Να τροποποιηθεί η 

παράγραφος (1) και να 

διαβάζεται ως εξής: Ο 

Διευθυντής Διανομής 

Ο ΔΣΔ και ο ΙΣΔ έχουν σύμφωνα με την Οργανική 

Δομή κοινό προϊστάμενο, τον Διευθυντή Διανομής 

και θα πρέπει να επιλύουν τις όποιες διαφορές τους 

εσωτερικά. Η δε απόφαση του Διευθυντή Διανομής 

Η διαφοροποίηση γίνεται 

σε επίπεδο κατόχων 

αδειών που εκδίδονται 

από τη ΡΑΕΚ. 
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αποφασίζει για οποιαδήποτε 

διαφορά παρουσιάζεται 

μεταξύ του ΔΣΔ και του ΙΣΔ.  

θα πρέπει να δεσμεύει και τους δύο. Η εν λόγω Δομή 

είναι σύμφωνη με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής 

Απόφασης 04/2014 για το Λειτουργικό Διαχωρισμό 

της ΑΗΚ και με τον τρόπο ενσωμάτωσης της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/72/ΕΚ στο Εθνικό Δίκαιο. 

Καθώς πρόκειται για καθαρά εσωτερική υπόθεση 

στη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητας της 

Διανομής θα μπορούσε να αφαιρεθεί το άρθρο 56Α. 

9.  

Αρ. Τροπ. 37, 

Άρθρο 56Α, 

Εδάφιο (2) 

25/67 

Να τροποποιηθεί η 

παράγραφος (2) και να 

διαβάζεται ως εξής: Ο ΔΣΔ και 

ο ΙΣΔ υποχρεούνται να 

συμμορφώνονται με την 

απόφαση του Διευθυντή 

Διανομής που αναφέρεται στο 

εδάφιο (1). 

Ισχύει το πιο πάνω Σχόλιο. 

Η διαφοροποίηση γίνεται 

σε επίπεδο κατόχων 

αδειών που εκδίδονται 

από τη ΡΑΕΚ. 

10.  

Αρ. Τροπ.38, 

Άρθρο 58, Εδάφιο 

(1) 

25/67 

Να προστεθεί η φράση μετά 

τη λέξη ΔΣΜΚ «και διοικείται 

από Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο διορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο». 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΔΣΜΚ θα 

πρέπει να διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στα 

πρότυπα των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου. 

Οι πρόνοιες αυτές 

συμφωνήθηκαν με ΑΗΚ 

και Συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις ΑΗΚ στο 

πλαίσιο της 

διαπραγμάτευσης του 

Εγγράφου Αρχών. 

Σχετική είναι η επιστολή 

του ΤΔΔΠρ αρ. φακ. 

10.01.029ΠΧ, ημερ. 

5.4.2017 με την οποία 

προκρίνεται η ύπαρξη της 

τριμελούς Ειδικής 
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Επιτροπής και στη 

συνέχεια η διεύρυνσή της 

σε πενταμελή.  

 

11.  

Αρ. Τροπ.38, 

Άρθρο 58, Εδάφιο 

(3) 

26/67 

Στην 4η γραμμή να αφαιρεθεί 

η λέξη «οικονομικών». 

Στη δεύτερη παράγραφο να 

αφαιρεθεί η φράση «Νοείται 

ότι στην περίπτωση που ο 

Γενικός Διευθυντής ΔΣΜΚ 

είναι ηλεκτρολόγος ή 

μηχανολόγος μηχανικός». 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΣΜΚ πρέπει να 

προέρχεται από τον κλάδο της ηλεκτρολογικής ή της 

μηχανολογικής μηχανικής με επιπρόσθετες γνώσεις 

διοίκησης (πχ με μεταπτυχιακό ΜΒΑ) και να έχει 

ευρεία πείρα στη λειτουργία των συστημάτων 

ηλεκτρισμού. 

Διαμορφώθηκε κατόπιν 

εισήγησης της ΡΑΕΚ. Η 

εξουσιοδότηση 

Λειτουργών του 

Συστήματος να γίνεται 

από τον Διευθυντή 

Λειτουργίας του 

Συστήματος. 

12.  

Αρ. Τροπ.38, 

Άρθρο 58, Εδάφιο 

(6) (α) 

26/67 
Να διαγραφεί το συγκεκριμένο 

εδάφιο. 

Αποκλείει μεγάλη μερίδα προσοντούχων 

ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων μηχανικών από τη 

διεκδίκηση της θέσης του ΓΔ ΔΣΜΚ. Δεν θα πρέπει 

να θεωρείται ασυμβίβαστο η ενασχόληση με θέματα 

Προμήθειας ή Παραγωγής ηλεκτρισμού πριν τον 

διορισμό κάποιου προσοντούχου ατόμου στη θέση 

του ΓΔ. 

Ισχύει περιορισμένη 

ελάχιστη περίοδος 2 ετών 

από την ημερομηνία 

διορισμού στη θέση του 

ΓΔ ΔΣΜΚ. Παραπομπή 

στο άρθρο 3(3)(δ) του περί 

Ρυθμίσεως 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμου του 

2002 (19(I)/2002), όπως 

εκάστοτε τροποποιήθηκε.  

Παραπομπή στο άρθρο 

3(3)(δ)(iii) του περί 

Ρυθμίσεως 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών 
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Υπηρεσιών Νόμος του 

2002 (19(I)/2002),όπως 

εκάστοτε τροποποιήθηκε. 

13.  

Αρ. Τροπ.45, 

Άρθρο 63, Εδάφιο 

(8)  

37 και 

38/67 

Στην 1η γραμμή να 

αντικατασταθεί η φράση 

«Διαχειριστής του Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου» με τη 

φράση «Ιδιοκτήτης 

Συστήματος Μεταφοράς». 

Εκείνος που εκτελεί τις όποιες επενδύσεις σύμφωνα 

με το δεκαετές πρόγραμμα είναι ο Ιδιοκτήτης 

Συστήματος Μεταφοράς. 

Αποτελεί εισήγηση ΡΑΕΚ.  

14.  ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

15.  

Αρ. Τροπ.45, 

Άρθρο 63, Εδάφια 

(9) και (10) 

38/67 
Να διαγραφούν τα 

συγκεκριμένα εδάφια. 

Εκείνος που εκτελεί τις όποιες επενδύσεις σύμφωνα 

με το δεκαετές πρόγραμμα είναι ο Ιδιοκτήτης 

Συστήματος Μεταφοράς και δεν χρειάζονται 

οποιεσδήποτε άλλες μέθοδοι ή μεθοδεύσεις. 

Αποτελεί εισήγηση ΡΑΕΚ.  

16.  
Αρ. Τροπ.60, 

Άρθρο 77 
47/67 

Να μην διαγραφεί το άρθρο 77 

του Βασικού Νόμου. Να 

προστεθεί μετά το (β) η 

φράση «του Διαχειριστή 

Συστήματος Διανομής» και να 

γίνει αναγραμματισμός στα (γ) 

εώς (ιβ). 

Έχει αποδειχθεί από την εμπειρία της λειτουργίας 

της συγκεκριμένης Συμβουλευτικής Επιτροπής ότι 

είναι πολύ ωφέλιμη και μόνο έχει να προσθέσει στον 

δημοκρατικό  διάλογο για επανεξέταση των Κανόνων 

Μεταφοράς και Διανομής ενώ πρέπει να δίνεται βήμα 

σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να μην 

αποκλείονται κάποιοι. 

Θεωρούμε ότι η εν λόγω επιτροπή είναι μέσο 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Στόχου, όπως τέθηκε 

στη Συνθήκη της Λισσαβόνας σχετικά με τη 

Διακυβέρνηση (New Governance) για την εφαρμογή 

του νέου ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο απαιτεί τη 

συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνίας, 

Η διαδικασία της 

δημόσιας διαβούλευσης 

αποτελεί το κύριο 

εργαλείο για διαβούλευση 

με εμπλεκόμενους φορείς 

στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

http://www.reform.gov.cy/
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επιχειρήσεων), στη λήψη αποφάσεων. Η εν λόγω 

Επιτροπή δεν θα έπρεπε να καταργηθεί αλλά 

απεναντίας να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της.  

Να σημειωθεί ότι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο 

προωθείται και από την κυβέρνηση και συγκεκριμένα 

από τη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

17.  
Αρ. Τροπ.60, 

Άρθρο 79 
47/67 

Να μην διαγραφεί το άρθρο 79 

του Βασικού Νόμου. 

Στο εδάφιο (γ) στην 1η γραμμή 

στο άρθρο το να προστεθεί το 

τελικό ν. 

Έχει αποδειχθεί από την εμπειρία της λειτουργίας 

της συγκεκριμένης Συμβουλευτικής Επιτροπής ότι 

είναι πολύ ωφέλιμη και μόνο έχει να προσθέσει στον 

δημοκρατικό  διάλογο για επανεξέταση των Κανόνων 

Μεταφοράς και Διανομής ενώ πρέπει να δίνεται βήμα 

σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να μην 

αποκλείονται κάποιοι. 

Θεωρούμε ότι η εν λόγω επιτροπή είναι μέσο 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Στόχου, όπως τέθηκε 

στη Συνθήκη της Λισσαβόνας σχετικά με τη 

Διακυβέρνηση (New Governance) για την εφαρμογή 

του νέου ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο απαιτεί τη 

συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνίας, 

επιχειρήσεων), στη λήψη αποφάσεων. Η εν λόγω 

Επιτροπή δεν θα έπρεπε να καταργηθεί αλλά να 

βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της.  Να σημειωθεί 

ότι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προωθείται και από 

την κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τη Μονάδα 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Η διαδικασία της 

δημόσιας διαβούλευσης 

αποτελεί το κύριο 

εργαλείο για διαβούλευση 

με εμπλεκόμενους φορείς 

στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

18.  
Αρ. Τροπ.65, 

Άρθρο 82 
48/67 

Να μην διαγραφεί το άρθρο 82 

του Βασικού Νόμου. Να 

προστεθεί μετά το (β) η 

φράση «του Διαχειριστή 

Συστήματος Διανομής» και να 

Έχει αποδειχθεί από την εμπειρία της λειτουργίας 

της συγκεκριμένης Συμβουλευτικής Επιτροπής ότι 

είναι πολύ ωφέλιμη και μόνο έχει να προσθέσει στον 

δημοκρατικό  διάλογο για επανεξέταση των Κανόνων 

Αγοράς ενώ πρέπει να δίνεται βήμα σε όλα τα 

Η διαδικασία της 

δημόσιας διαβούλευσης 

αποτελεί το κύριο 

εργαλείο για διαβούλευση 

με εμπλεκόμενους φορείς 

http://www.reform.gov.cy/
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γίνει αναγραμματισμός στα (γ) 

εώς (ιβ). 

ενδιαφερόμενα μέρη και να μην αποκλείονται 

κάποιοι. 

Θεωρούμε ότι η εν λόγω επιτροπή είναι μέσο 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Στόχου, όπως τέθηκε 

στη Συνθήκη της Λισσαβόνας σχετικά με τη 

Διακυβέρνηση (New Governance) για την εφαρμογή 

του νέου ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο απαιτεί τη 

συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνίας, 

επιχειρήσεων), στη λήψη αποφάσεων. Η εν λόγω 

Επιτροπή δεν θα έπρεπε να καταργηθεί αλλά να 

βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της.  Να σημειωθεί 

ότι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προωθείται και από 

την κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τη Μονάδα 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy 

19.  

Στον Βασικό Νόμο, 

Άρθρο 87, Εδάφιο 

(1) 

Δ/Ε 

Στον Βασικό Νόμο, μετά τη 

λέξη «γραμμή» να προστεθεί 

η φράση «νοουμένου ότι η 

επέκταση του δικτύου γίνεται 

εντός της περιουσίας της 

επιχείρησης ηλεκτρισμού» 

Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να κατασκευάζει δίκτυο 

είτε εντός δημόσιου δρόμου είτε εντός ιδιωτικής 

περιουσίας τρίτων. 

Η εισήγηση θα εξεταστεί 

σε μελλοντική 

τροποποίηση του νόμου. 

20.  

Στον Βασικό Νόμο, 

Άρθρο 87, Εδάφιο 

(3)(α) 

Δ/Ε 

Στην υφιστάμενη νομοθεσία, 

να αντικατασταθεί η φράση «ή 

στον Διαχειριστή» με τη 

φράση «ή στον Ιδιοκτήτη» 

Τα πάγια ενεργητικά της Διανομής ανήκουν στον 

Ιδιοκτήτη και όχι στον Διαχειριστή Συστήματος 

Διανομής. 

Η εισήγηση θα εξεταστεί 

σε μελλοντική 

τροποποίηση του νόμου. 

  

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 5 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) 

http://www.reform.gov.cy/
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α Αρ. Παραγράφου  Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση  

1 

Αρ. Τροπ. 45. 

    Άρθρο 63 (8) 

 

37/67 

38/67 

 

Πλήρης διαγραφή του προτεινόμενου 

Άρθρου 63 (8) και παραμονή του 

προηγούμενου καθεστώτος. 

Η εκτέλεση του ΔΑΠΣΜ αποτελεί 

ευθύνη της ΑΗΚ ως ΙΣΜ. 

Ο ΔΣΜΚ δεν πραγματοποιεί 

επενδύσεις. Ο ρόλος του είναι 

εποπτικός. Τα προβλεπόμενα 

από το Άρθρο 63 (8) είναι 

αντίθετα με τις πρόνοιες του 

Εγγράφου Αρχών, ενδεχομένως 

και άλλων προνοιών του Νόμου.  

ΟΙ Παράγραφοι (β) και (γ) είναι 

αντίθετες με το Έγγραφο Αρχών 

και αφήνουν ανοικτό το 

ενδεχόμενο για ιδιωτικοποίηση 

του  ΙΣΜ αλλά και του ΔΣΜΚ. 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Tην ευθύνη για την 

εφαρμογή του 

δεκαετούς 

προγράμματος 

ανάπτυξης συστήματος 

μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) 

την έχει ο ΔΣΜΚ. 

Επομένως, ο ΔΣΜΚ έχει 

και την ευθύνη για την 

εκτέλεση, χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι ο ίδιος 

θα εκτελέσει το έργο. Ο 

ΙΣΜ χρηματοδοτεί και 

πραγματοποιεί την 

επένδυση κατόπιν 

«ανάθεσης» από τον 

ΔΣΜΚ. 

2 Άρθρο 63 (9) 38/67 

Πλήρης διαγραφή του προτεινόμενου 

Άρθρου 63 (9) και παραμονή του 

προηγούμενου καθεστώτος 

Η εκτέλεση του ΔΑΠΣΜ αποτελεί 

ευθύνη της ΑΗΚ ως ΙΣΜ. 

Ο ΔΣΜΚ δεν πραγματοποιεί 

επενδύσεις. Ο ρόλος του είναι 

εποπτικός. Τα προβλεπόμενα 

από το Άρθρο 63 (8) είναι 

αντίθετα με τις πρόνοιες του 

Εγγράφου Αρχών, ενδεχομένως 

και άλλων προνοιών του Νόμου.  

Δείτε σχόλιο με Α/Α 1.  
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ΟΙ Παράγραφοι (β) και (γ) είναι 

αντίθετες με το Έγγραφο Αρχών 

και αφήνουν ανοικτό το 

ενδεχόμενο για ιδιωτικοποίηση 

του  ΙΣΜ αλλά και του ΔΣΜΚ.  

3 Άρθρο 28 (6) p12/67 Αναθεώρηση του Άρθρου 28(6)   

Προβλέπονται υπέρμετρα 

αυστηρές κυρώσεις οι οποίες 

είναι δυνατό, σύμφωνα με το 

Προσχέδιο Νόμου, να 

επιβληθούν άνευ επηρεασμού 

οποιωνδήποτε ποινικών 

διαδικασιών που υφίστανται ή 

έχουν ολοκληρωθεί. 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Το άρθρο 28 παρέχει 

στη ΡΑΕΚ, ως αρμόδια 

αρχή για την εφαρμογή 

του Κανονισμού 

1227/2011 (REMIT), τις 

ίδιες εξουσίες με την 

Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ως 

αρμόδια αρχή για 

εφαρμογή του 

Κανονισμού 596/2014, 

δυνάμει του Ν.102(Ι)/16. 

Το προτεινόμενο άρθρο 

28(6)-(10) είναι το 

αντίστοιχο άρθρο 7 του 

Ν.102(Ι)/2016.  

Επίσης, αντίστοιχες 

πρόνοιες έχουν ήδη 

ελεγχθεί από τη Νομική 

Υπηρεσία και ψηφιστεί 

από τη ΒτΑ κατά την 

τελευταία τροποποίηση 

του Νόμου περί 

Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου 
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(Ν.183(Ι)/2014) (άρθρο 

4 Άρθρο 28 (7) P13,14/67 Αναθεώρηση του Άρθρου 28(7) 

Προβλέπονται υπέρμετρα 

αυστηρές κυρώσεις οι οποίες 

είναι δυνατό, σύμφωνα με το 

Προσχέδιο Νόμου, να 

επιβληθούν άνευ επηρεασμού 

οποιωνδήποτε ποινικών 

διαδικασιών που υφίστανται ή 

έχουν ολοκληρωθεί. 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 3. 

 

  

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 6 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)  

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α Αρ. Παραγράφου  
Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1 

12. Τροποποίηση 

του Άρθρου 28 του 

βασικού νόμου 

12 

και 

13 

Εισήγηση όπως οι παράγραφοι 6, 

7 (ε), (στ) και (ζ) του 

προτεινόμενου άρθρου 28 

αναθεωρηθούν/διευκρινιστούν 

Εισαγωγή πολύ αυστηρών διοικητικών 

μέτρων και κυρώσεων από  τη ΡΑΕΚ σε 

σχέση με παραβάσεις. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι εν λόγω 

διοικητικές κυρώσεις έχουν σκοπό την 

αποτροπή παραβιάσεων και πρακτικών 

στρεβλώσεων της αγοράς, εντούτοις, 

θεωρούμε υπερβολική την επιβολή 

τέτοιων κυρώσεων ιδιαίτερα εφόσον 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Το άρθρο 28 παρέχει στη ΡΑΕΚ, ως 

αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του 

Κανονισμού 1227/2011 (REMIT), τις 

ίδιες εξουσίες με την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή για 

εφαρμογή του Κανονισμού 596/2014, 

δυνάμει του Ν.102(Ι)/16. Το 

προτεινόμενο άρθρο 28(6)-(10) είναι 
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μπορούν να επιβληθούν «άνευ 

επηρεασμού οποιωνδήποτε ποινικών 

διαδικασιών που υφίστανται ή έχουν 

ολοκληρωθεί». Θα πρέπει να υπάρχουν 

δικλείδες ασφαλείας για την προστασία 

των προσωπικών ελευθεριών και των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων των 

εμπλεκομένων, όπως είναι το δικαίωμα 

της δίκαιης δίκης και της έφεσης. 

το αντίστοιχο άρθρο 7 του 

Ν.102(Ι)/2016.  

Επίσης, αντίστοιχες πρόνοιες έχουν 

ήδη ελεγχθεί από τη Νομική 

Υπηρεσία και ψηφιστεί από τη ΒτΑ 

κατά την τελευταία τροποποίηση του 

Νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου (Ν.183(Ι)/2014) 

(άρθρο 54) 

2 

12. Τροποποίηση 

του Άρθρου 28 του 

βασικού νόμου 

14 
Εισήγηση όπως το σημείο 8 (β) 

αναθεωρηθεί/διευκρινιστεί 

Εισαγωγή πολύ αυστηρών διοικητικών 

μέτρων από  τη ΡΑΕΚ σε σχέση με 

παραβάσεις. Το εν λόγω σημείο θα 

πρέπει να μελετηθεί σε συνάρτηση με 

τις πρόνοιες του περί Ανάπτυξης 

Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171 και 

ιδιαίτερα του άρθρου 11 «Μέλη, 

λειτoυργoί και υπάλληλoι της Αρχής 

θεωρoύvται δημόσιoι υπάλληλoι 

11.-(1) Όλα τα μέλη, λειτoυργoί και 

υπάλληλoι της Αρχής θεωρoύvται ως 

εργoδoτoύμεvoι στη Δημόσια Υπηρεσία 

εvτός της έvvoιας τoυ Πoιvικoύ Κώδικα. 

(2) Ο περί Πρoστασίας τωv Δημoσίωv 

Υπαλλήλωv Νόμoς εφαρμόζεται σε 

oπoιαδήπoτε αγωγή, δίωξη ή άλλη 

διαδικασία εvαvτίov της Αρχής, 

ή  εvαvτίov  oπoιoυδήπoτε μέλoυς, 

λειτoυργoύ ή υπαλλήλoυ αυτής σε 

σχέση με oπoιαδήπoτε πράξη, αμέλεια ή 

παράλειψη πoυ έγιvε ή διαπράχθηκε 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Το άρθρο 28 παρέχει στη ΡΑΕΚ, ως 

αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του 

Κανονισμού 1227/2011 (REMIT), τις 

ίδιες εξουσίες με την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή για 

εφαρμογή του Κανονισμού 596/2014, 

δυνάμει του Ν.102(Ι)/16. Το 

προτεινόμενο άρθρο 28(6)-(10) είναι 

το αντίστοιχο άρθρο 7 του 

Ν.102(Ι)/2016.  

Επίσης, αντίστοιχες πρόνοιες έχουν 

ήδη ελεγχθεί από τη Νομική 

Υπηρεσία και ψηφιστεί από τη ΒτΑ 

κατά την τελευταία τροποποίηση του 

Νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου (Ν.183(Ι)/2014) 

(άρθρο 54). 

Θα εξεταστεί από τη ΝΥ η εφαρμογή 

των προνοιών του Κανονισμού σε 
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από αυτόv με τηv ιδιότητα τoυ αυτή.» δημόσιους υπαλλήλους. 

3 

16. Τροποποίηση 

του Άρθρου 29 του 

βασικού νόμου 

18 

Να μην γίνει η προσθήκη της 

φράσης «και ιδιαίτερα του 

δεσπόζοντος συμμετέχοντος»  

Δεν χρειάζεται διότι καλύπτεται από την 

υφιστάμενη παράγραφο α, του εδαφίου 

1 του Άρθρου 29. 

Το σχόλιο γίνεται εν μέρει αποδεκτό. 

Η φράση «του δεσπόζοντος 

συμμετέχοντος» αντικαταστάθηκε με 

τη φράση «των δεσποζόντων 

συμμετεχόντων».   

4 

19. Διαγραφή του 

Άρθρου 33 του 

βασικού νόμου 

19 

Δεν έχουν  εκλείψει οι λόγοι που 

οδήγησαν στην αρχική σύνταξη 

του εν λόγω Άρθρου. Γίνεται 

εισήγηση να μην καταργηθεί το 

άρθρο.  

Ενδεχομένως να προκύψουν ανενεργές 

επενδύσεις για τις οποίες η ΑΗΚ 

Παραγωγή πρέπει να ανακτήσει τα 

έξοδα της.  

Δεν περιέχεται αντίστοιχη πρόνοια 

στην οδηγία 2009/72ΕΚ. Όλα τα 

εύλογα έξοδα της ΑΗΚ ανακτώνται 

μέσα από τις διατιμήσεις. 

5 

60. Διαγραφή του 

Άρθρου 77 του 

βασικού Νόμου 

47 

Γίνεται εισήγηση να μην 

καταργηθεί η Συμβουλευτική 

Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς 

και Διανομής 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων 

Μεταφοράς και Διανομής έχει επιτελέσει 

και αναμένεται να συνεχίσει να επιτελεί 

σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη και 

επίλυση σημαντικών προβλημάτων και 

έτσι δεν πρέπει να καταργηθεί. 

Θεωρούμε ότι η εν λόγω επιτροπή είναι 

μέσο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού 

Στόχου, όπως τέθηκε στη Συνθήκη της 

Λισσαβόνας σχετικά με τη 

Διακυβέρνηση (New Governance) για 

την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού 

πλαισίου το οποίο απαιτεί τη συμμετοχή 

των ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνίας, 

επιχειρήσεων), στη λήψη αποφάσεων. Η 

εν λόγω Επιτροπή δεν θα έπρεπε να 

καταργηθεί αλλά να βελτιωθεί ο τρόπος 

λειτουργίας της.  Να σημειωθεί ότι το νέο 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το κύριο 

εργαλείο για διαβούλευση με 

εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης νομοθετικών 

προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy 

http://www.reform.gov.cy/
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ρυθμιστικό πλαίσιο προωθείται και από 

την κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τη 

Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

6 

61. Διαγραφή του 

Άρθρου 78 του 

βασικού Νόμου 

47 

Γίνεται εισήγηση να μην 

καταργηθεί η Συμβουλευτική 

Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς 

και Διανομής 

Ισχύει το πιο πάνω σχόλιο. 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το κύριο 

εργαλείο για διαβούλευση με 

εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης νομοθετικών 

προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy 

7 

62. Διαγραφή του 

Άρθρου 79 του 

βασικού Νόμου 

47 

Γίνεται εισήγηση να μην 

καταργηθεί η Συμβουλευτική 

Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς 

και Διανομής 

Ισχύει το πιο πάνω σχόλιο. 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το κύριο 

εργαλείο για διαβούλευση με 

εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης νομοθετικών 

προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy 

8 

65. Διαγραφή του 

Άρθρου 82 του 

βασικού Νόμου 

48 

Γίνεται εισήγηση να μην 

καταργηθεί η Συμβουλευτική 

Επιτροπή Κανόνων Αγοράς 

Ηλεκτρισμού 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων 

Αγοράς Ηλεκτρισμού έχει επιτελέσει και 

αναμένεται να επιτελέσει σημαντικό 

ρόλο στην ανάδειξη και επίλυση 

σημαντικών προβλημάτων πριν την 

έναρξη και στα πρώτα στάδια 

λειτουργίας της Αγοράς και έτσι δεν 

πρέπει να καταργηθεί. Θεωρούμε ότι η 

εν λόγω επιτροπή είναι μέσο εφαρμογής 

του Ευρωπαϊκού Στόχου, όπως τέθηκε 

στη Συνθήκη της Λισσαβόνας σχετικά με 

τη Διακυβέρνηση (New Governance) για 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το κύριο 

εργαλείο για διαβούλευση με 

εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης νομοθετικών 

προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy 

http://www.reform.gov.cy/
http://www.reform.gov.cy/
http://www.reform.gov.cy/


 
39 

την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού 

πλαισίου, το οποίο απαιτεί τη συμμετοχή 

των ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνίας, 

επιχειρήσεων), στη λήψη αποφάσεων. Η 

εν λόγω Επιτροπή δεν θα έπρεπε να 

καταργηθεί αλλά να βελτιωθεί ο τρόπος 

λειτουργίας της. Να σημειωθεί ότι το νέο 

ρυθμιστικό πλαίσιο προωθείται και από 

την κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τη 

Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

 

9 

66. Διαγραφή του 

Άρθρου 83 του 

βασικού Νόμου 

49 

Γίνεται εισήγηση να μην 

καταργηθεί η Συμβουλευτική 

Επιτροπή Κανόνων Αγοράς 

Ηλεκτρισμού 

Ισχύει το πιο πάνω Σχόλιο. 

 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το κύριο 

εργαλείο για διαβούλευση με 

εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης νομοθετικών 

προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy 

 

 

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 7 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)  

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  
Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

http://www.reform.gov.cy/
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1  2(α), Άρθρο 2 2/67 

(α) Να διαγραφεί ο όρος 

και ο ορισμός 

«δεσπόζων 

συμμετέχων» 

(β) Σε περίπτωση που 

δεν γίνει αποδεκτή η 

εισήγηση (α), στον 

ορισμό του όρου 

«δεσπόζων 

συμμετέχων» να 

αντικατασταθεί η φράση 

«επιχείρηση ηλεκτρικής 

ενέργειας» με τη φράση 

«επιχείρηση 

ηλεκτρισμού» 

(α) Ο όρος χρησιμοποιείται μόνο στη παράγραφο (1) 

του άρθρου 29. Η δεσπόζουσα θέση μπορεί να 

αφορά διαφορετικές ιδιότητες (π.χ. παραγωγός, 

προμηθευτής, κλπ.). Αντί να γίνεται αναφορά σε 

«δεσπόζοντα συμμετέχοντα» θα ήταν προτιμητέο να 

γίνεται αναφορά σε δεσπόζουσα θέση. Για 

παράδειγμα, ένας συμμετέχοντας μπορεί να κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή αλλά όχι στην 

προμήθεια. Ένας συμμετέχοντας ο οποίος κατέχει 

δεσπόζουσα θέση σε μια δραστηριότητα θεωρείται 

δεσπόζων συμμετέχων και για τις υπόλοιπες του 

δραστηριότητες; Το σχόλιο αρ. 12 είναι σχετικό. 

 

(β) Για να είναι συμβατό με την τροποποίηση 2(ιζ) 

(α) Ο όρος «δεσπόζων 

συμμετέχων» περιλαμβάνεται 

στους Κανόνες Αγοράς 

Ηλεκτρισμού και παραπέμπει σε 

ορισμό στο νόμο (δεν ορίζεται 

στον σε ισχύ βασικό νόμο).Ο 

ορισμός σχετίζεται με κάθε μια 

από τις δραστηριότητες που 

αδειοδοτούνται από τη ΡΑΕΚ. Σε 

κάθε περίπτωση, είναι η 

κατάχρηση της δεσπόζουσας 

θέσης και όχι απλά η κατοχή της 

που επιφέρει πιθανές κυρώσεις/ 

περιορισμούς.  

(β) Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 

2  2(α), Άρθρο 2 2/67 

Αντικατάσταση της 

φράσης «Κανονισμό 

(ΕΕ)» με τη φράση 

«Κανονισμό (ΕΚ)» στον 

ορισμό του όρου 

«Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

713/2009» 

Έτσι αναφέρεται στον όρο 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 

3  2(α), Άρθρο 2 3/67 

Αντικατάσταση της 

φράσης «Λειτουργού 

Αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας» με τη φράση 

«Λειτουργού της 

Αγοράς» στον ορισμό 

του όρου «Υπεύθυνος 

Για να υπάρχει αντιστοιχία με τον όρο «Λειτουργός 

της Αγοράς» 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 
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Φορέας 

Εξισορρόπησης» 

4  

2(α), Άρθρο 2 

21, Άρθρο 34 

80, Άρθρο 110 

 

3/67 

20/67 

58/67 

 

(1) 

Να διαμορφωθεί ο όρος 

και ορισμός ως 

ακολούθως: 

««Φορέας 

Συγκέντρωσης της 

Παραγωγής» σημαίνει 

το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που 

συμμετέχει στην αγορά 

ηλεκτρισμού 

δραστηριοποιούμενος 

στη συγκέντρωση της 

παραγωγής, δηλαδή την 

δραστηριότητα που 

συνδυάζει φορτία ή 

παραγόμενη ενέργεια, 

συμπεριλαμβανομένης 

και ενέργειας 

προερχόμενης από 

συστήματα 

αποθήκευσης, από 

περισσότερους του ενός 

πελάτες μετρητές 

έγχυσης ενέργειας προς 

πώληση ή δημοπρασία 

σε οποιαδήποτε αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας·» 

Στον νόμο υπάρχει ξεχωριστός όρος για τον φορέα 

συγκέντρωσης της ζήτησης. Η εκπροσώπηση 

φορτίων να παραμείνει στους φορείς συγκέντρωσης 

της ζήτησης και οι Φορείς Συγκέντρωσης της 

Παραγωγής να περιοριστούν στην εκπροσώπηση της 

παραγωγής μόνο. 

 

Σημειώνεται ότι στη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ 

αρ. 01/2015 και στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού 

αναφέρεται ο όρος Φορέας Σωρευτικής 

Εκπροσώπησης ΑΠΕ. Ο φορέας αυτός εκπροσωπεί 

παραγωγή από ΑΠΕ και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού 

και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) μόνο. 

(1) 

Ο όρος «Φορέας Συγκέντρωσης 

της Ζήτησης» είναι εναρμονιστικός 

με την οδηγία 2012/27/ΕΕ για την 

ενεργειακή απόδοση. Ο όρος 

«Φορέας Συγκέντρωσης» απορρέει 

από τους όρους «συγκέντρωση» 

και «ανεξάρτητος φορέας 

συγκέντρωσης» της 

αναδιατύπωσης της οδηγίας του 

ηλεκτρισμού. 

(2) 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό.  
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(2) 

Τα άρθρα 34(1) και 110 

να διαμορφωθούν 

ούτως ώστε 

α) να λάβουν υπόψη την 

τροποποίηση του όρου 

β) να συμπεριλάβουν 

και την κατηγορία 

«φορέας συγκέντρωσης 

της ζήτησης». 

 

5  2(β), Άρθρο 2 3/67 

Διαγραφή του όρου 

«διεσπαρμένη 

παραγωγή»/ 

«αποκεντρωμένη 

παραγωγή» 

Δεν συναντάται πουθενά στο κείμενο του νόμου 

εκτός από τον όρο/ορισμό 

Συναντάται στα άρθρα 38, 52 του 

βασικού νόμου.  

6  2(ιη), Άρθρο 2 5/67 

Να μην διαγραφεί ο 

όρος και ο ορισμός 

«καθολική υπηρεσία» 

Ο όρος απαντάται 9 φορές στον Νόμο. Τυχόν 

κατάργηση του όρου και του ορισμού θα 

δημιουργήσει κενό ερμηνείας του όρου. Σημειώνεται 

ότι ο υφιστάμενος ορισμός αποτελεί προσαρμογή του 

κειμένου της παραγράφου 3 τού άρθρου 3 της 

Οδηγίας 72/2009: 

 

Ο όρος δεν περιέχεται στην 

οδηγία. Οι πρόνοιες της οδηγίας 

μεταφέρθηκαν στο άρθρο 90Β του 

βασικού νόμου, όπου επεξηγείται 

ο ορισμός του όρου «καθολική 

υπηρεσία» στο εδάφιο (1) (δηλαδή 

του δικαιώματος να 

προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια 

συγκεκριμένης ποιότητας εντός 

του εδάφους τους σε λογικές, 
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εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες και 

διαφανείς τιμές που δεν εισάγουν 

διακρίσεις.) 

7  Δ/Ε, Άρθρο 2 Δ/Ε 

Εισήγηση για 

επιπρόσθετη 

τροποποίηση: 

Οι ορισμοί των όρων 

«Υπουργός» και 

«Υπουργείου» να 

τροποποιηθούν ως 

ακολούθως: 

«Υπουργός» σημαίνει 

τον Υπουργό Ενέργειας, 

Εμπορίου, και 

Βιομηχανίας και 

Τουρισμού· 

 

«Υπουργείο» σημαίνει 

το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου, 

και Βιομηχανίας και 

Τουρισμού· 

Μετονομασία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας με βάση απόφαση Υπουργικού 

Συμβουλίου  

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 

8  

41 

 

Άρθρο 92, 

Εδάφιο 5 του 

31/67 

 

 

Διαγραφή της φράσης 

«Ενέργειας, Εμπορίου, 

και Βιομηχανίας και 

Τουρισμού» 

Μετονομασία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας με βάση απόφαση Υπουργικού 

Συμβουλίου. Ο όρος «Υπουργείο» ορίζεται όπως πιο 

πάνω 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 
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βασικού νόμου Δ/Ε 

9  

2(κα), Άρθρο 2 

58(2), Άρθρο 73 

60, Άρθρο 77 

61, Άρθρο 78 

62, Άρθρο 79 

5/67 

46/67 

47/67 

47/67 

47/67 

Να μην υιοθετηθούν οι 

προτεινόμενες 

τροποποιήσεις οι οποίες 

καταργούν την 

Συμβουλευτική 

Επιτροπή Κανόνων 

Μεταφοράς και 

Διανομής 

Το σύστημα και η αγορά υπάρχουν για να 

εξυπηρετούν τους χρήστες και τους συμμετέχοντες 

στην αγορά. Η Συμβουλευτική Επιτροπή ΚΜΔ 

συντελεί σημαντικό ρόλο, αναδεικνύοντας θέματα τα 

οποία οι χρήστες του συστήματος και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. καταναλωτές) εντοπίζουν 

και καταθέτουν εισηγήσεις προς επίλυση τους. Η 

κατάργηση της αφαιρεί την δυνατότητα επηρεασμού 

του περιβάλλοντος στο οποίο οι χρήστες του 

συστήματος και οι συμμετέχοντες στην αγορά 

καλούνται να χρησιμοποιούν/συμμετέχουν. Η 

δημόσια διαβούλευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή αφού στην Επιτροπή, τα 

μέλη έχουν τη δυνατότητα 

α) να καταθέσουν εισηγήσεις για την τροποποίηση 

των ΚΜΔ, 

β) να επεξηγήσουν με λεπτομέρεια τις θέσεις τους σε 

πιο τεχνικό επίπεδο, και 

γ) να εμπλακούν σε παραγωγικό διάλογο μεταξύ 

τους και με τον ΔΣΜΚ αντί της ανταλλαγής 

μονολόγων που μπορούν να γίνονται στα πλαίσια 

της δημόσιας διαβούλευσης. 

Θεωρούμε ότι η εν λόγω επιτροπή είναι μέσο 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Στόχου, όπως τέθηκε 

στη Συνθήκη της Λισσαβόνας σχετικά με τη 

Διακυβέρνηση (New Governance) για την εφαρμογή 

του νέου ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο απαιτεί τη 

συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνίας, 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το κύριο 

εργαλείο για διαβούλευση με 

εμπλεκόμενους φορείς στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

http://www.reform.gov.cy/
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επιχειρήσεων), στη λήψη αποφάσεων. Η εν λόγω 

Επιτροπή δεν θα έπρεπε να καταργηθεί αλλά να 

βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της. Να σημειωθεί ότι 

το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προωθείται και από την 

κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τη Μονάδα 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

10  

2(κβ), Άρθρο 2 

63(1), Άρθρο 80 

65, Άρθρο 81 

66, Άρθρο 83 

64(5), Άρθρο 81 

5/67 

47/67 

48/67 

49/67 

48/67 

Να μην υιοθετηθούν οι 

προτεινόμενες 

τροποποιήσεις οι οποίες 

καταργούν την 

Συμβουλευτική 

Επιτροπή Κανόνων 

Αγοράς Ηλεκτρισμού 

Η αγορά ηλεκτρισμού έχει δημιουργηθεί για να 

εξυπηρετεί τους συμμετέχοντες στην αγορά και κατά 

συνέπεια να ωφελεί τους καταναλωτές. Η 

Συμβουλευτική Επιτροπή ΚΑΗ συντελεί σημαντικό 

ρόλο, αναδεικνύοντας θέματα τα οποία οι 

συμμετέχοντες στην αγορά, οι χρήστες του 

συστήματος και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. 

καταναλωτές) εντοπίζουν και καταθέτουν εισηγήσεις 

προς επίλυση τους. Η κατάργηση της αφαιρεί την 

δυνατότητα επηρεασμού του περιβάλλοντος στο 

οποίο οι συμμετέχοντες στην αγορά καλούνται να 

συμμετέχουν και τη δυνατότητα υποβολής 

εισηγήσεων για τροποποίηση των ΚΑΗ. Η δημόσια 

διαβούλευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη 

Συμβουλευτική Επιτροπή αφού στην Επιτροπή, τα 

μέλη έχουν τη δυνατότητα 

α) να καταθέσουν εισηγήσεις για την τροποποίηση 

των ΚΑΗ, 

β) να επεξηγήσουν με λεπτομέρεια τις θέσεις τους σε 

πιο τεχνικό επίπεδο, και 

γ) να εμπλακούν σε παραγωγικό διάλογο μεταξύ 

τους και με τον ΔΣΜΚ αντί της ανταλλαγής 

μονολόγων που μπορούν να γίνονται στα πλαίσια 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το κύριο 

εργαλείο για διαβούλευση με 

εμπλεκόμενους φορείς στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

http://www.reform.gov.cy/
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της δημόσιας διαβούλευσης. 

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του 

εδαφίου (3) του άρθρου 81, ο ΔΣΔ μπορεί να ζητήσει 

αναθεώρηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

Σημειώνεται ότι ο ΔΣΔ δεν είναι συμμετέχοντας στην 

αγορά αλλά συμβαλλόμενος. Πως μπορεί να 

υποστηριχτεί ότι ένας μη συμμετέχοντας, του οποίου 

τα οικονομικά συμφέροντα δεν επηρεάζονται άμεσα, 

μπορεί να ζητήσει τροποποίηση των Κανόνων 

Αγοράς Ηλεκτρισμού και οι συμμετέχοντες των 

οποίων τα οικονομικά συμφέροντα επηρεάζονται να 

μην έχουν αυτή τη δυνατότητα;  

 

Θεωρούμε ότι η εν λόγω επιτροπή είναι μέσο 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Στόχου, όπως τέθηκε 

στη Συνθήκη της Λισσαβόνας σχετικά με τη 

Διακυβέρνηση (New Governance) για την εφαρμογή 

του νέου ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο απαιτεί τη 

συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνίας, 

επιχειρήσεων), στη λήψη αποφάσεων. Η εν λόγω 

Επιτροπή δεν θα έπρεπε να καταργηθεί αλλά να 

βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της. Να σημειωθεί ότι 

το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προωθείται και από την 

κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τη Μονάδα 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

11  
11, Άρθρο 27 

12, Άρθρο 28 

12/67 

12/67 

Στο εδάφιο (1) του 

άρθρου 28 του βασικού 

νόμου η αναφορά στο 

Με την τροποποίηση του άρθρου 27, το εδάφιο το 

οποίο αναφέρεται σε επιβολή προστίμων 

αναριθμήθηκε σε εδάφιο (5) 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό.  
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εδάφιο (6) του άρθρου 

27 να αντικατασταθεί με 

αναφορά στο εδάφιο (5) 

του άρθρου 27 

12  16, Άρθρο 29 18/67 
Να μην γίνει αποδεκτή η 

προσθήκη. 

Η προσθήκη δεν χρειάζεται, αφού στην αρχή της 

πρότασης γίνεται αναφορά σε «αποτροπή της 

καταχρηστικής δεσπόζουσας θέσης». Επιπρόσθετα, 

οι συμμετέχοντες με δεσπόζουσα θέση μπορεί να 

είναι περισσότεροι τους ενός, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπ’ 

όψη ότι η δεσπόζουσα θέση μπορεί να αφορά 

διαφορετικές ιδιότητες (π.χ. παραγωγός, 

προμηθευτής, κλπ.). Ένας συμμετέχοντας μπορεί να 

κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή αλλά όχι 

στην προμήθεια. 

Το σχόλιο γίνεται εν μέρει 

αποδεκτό. Η φράση «του 

δεσπόζοντος συμμετέχοντος» 

αντικαταστάθηκε με τη φράση 

«των δεσποζόντων 

συμμετεχόντων».   

13  

16, Άρθρο 29 

Άρθρα 43,44 
18/67 

Να διαγραφεί η φάση 

«σε επιλέγοντες και μη 

επιλέγοντες» από το 

εδάφιο (2) του άρθρου 

31 του βασικού νόμου. 

Τα άρθρα 43 και 44 να 

διαγραφούν. 

 

Όλοι οι πελάτες είναι πλέον επιλέγοντες. Οι περίοδοι 

εξαίρεσης τις οποίες είχε λάβει η Κυπριακή 

Δημοκρατία έχουν πλέον παρέλθει. 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό.  

14  44, Άρθρo 62Β 34,35/67 

Το άρθρο 62Β είτε να 

διαγραφεί (πρώτη 

επιλογή) είτε να 

διορθωθεί και να 

συμπληρωθεί με όλες 

τις αρμοδιότητες και 

Οι αρμοδιότητες του Λειτουργού καθορίζονται από 

τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού οι οποίοι 

προτείνονται από τον Λειτουργό της Αγοράς και 

εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ. Σε περίπτωση που 

χρειάζεται να τροποποιηθούν αυτές οι αρμοδιότητες 

(σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς) θα 

Σὐμφωνα με τη ΡΑΕΚ: 

Οι αρμοδιότητες του Λειτουργού 

της Αγοράς πρέπει να ρυθμίζονται 

στην πρωτογενή νομοθεσία, 

καθώς είναι μια νέα οντότητα η 
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υποχρεώσεις του 

Λειτουργού της Αγοράς. 

Σε περίπτωση 

διαγραφής του άρθρου, 

το άρθρο 62Α απαιτείται 

να τροποποιηθεί. 

απαιτείται προηγουμένως τροποποίηση του άρθρου 

62Β. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική 

Απόφαση 01/2015, εντός 2 χρόνων από τη 

λειτουργία της αγοράς θα λειτουργήσει η 

ενδοημερήσια αγορά. Για να λειτουργήσει η 

ενδοημερήσια αγορά θα πρέπει προηγουμένως να 

τροποποιηθεί η νομοθεσία. Το ίδιο θα πρέπει να 

συμβεί με τη διασύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος 

της Κύπρου. 

 

Η αρμοδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) 

(i) του άρθρου 62Α (Προγραμματίζει τις εγχύσεις 

ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς ή/και 

τις απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτό, κατά 

τα προβλεπόμενα στους Κανόνες Αγοράς 

Ηλεκτρισμού.) αποτελεί αρμοδιότητα του διαχειριστή 

συστήματος μεταφοράς και όχι του λειτουργού 

αγοράς. Σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς 

Ηλεκτρισμού, ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς 

είναι υπεύθυνος για τον ολοκληρωμένο 

προγραμματισμό και την αγορά εξισορρόπησης 

πραγματικού χρόνου. Οι διαδικασίες αυτές 

προγραμματίζουν τις εγχύσεις και τις απορροφήσεις 

ηλεκτρικής ενέργειας, όχι μόνο στο σύστημα 

μεταφοράς αλλά και στο σύστημα διανομής. 

 

Επιπρόσθετα, ο κατάλογος των αρμοδιοτήτων του 

Λειτουργού της Αγοράς είναι ελλιπής. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες του 

λειτουργού αγοράς οι οποίες δεν αναφέρονται 

οποία θα αδειοδοτηθεί από τη 

ΡΑΕΚ και οι αρμοδιότητές του 

επηρεάζουν την αγορά στο 

σύνολό της. 
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ονομαστικά στο άρθρο 62 (β): 

(1) Τιμολόγηση των συμμετεχόντων 

(2) Διενέργεια των υπολογισμών συμβιβασμού 

(3) Επιβολή χρηματικών ποινών για παραβάσεις 

των συμμετεχόντων 

 

Στην παράγραφο (η) του εδαφίου 10 του άρθρου 62 

αναφέρεται ότι αποτελεί αρμοδιότητα του Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς, ως Λειτουργός της Αγοράς, 

η «λειτουργία και διαχείριση της αγοράς ηλεκτρισμού, 

μεριμνώντας για τη ρύθμιση και κατάρτιση 

συναλλαγών, καθώς και τον διακανονισμό των 

καταρτιζόμενων πράξεων εμπορίας ηλεκτρισμού, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανόνες 

Αγοράς Ηλεκτρισμού». Η αναφορά αυτή είναι 

ικανοποιητική. Με την αναφορά στους Κανόνες 

Αγοράς το άρθρο 62Β όχι μόνο δεν είναι απαραίτητο, 

αλλά σε περίπτωση που οι Κανόνες Αγοράς 

Ηλεκτρισμού αναθέτουν αρμοδιότητες στον 

Λειτουργό της Αγοράς οι οποίες δεν αναφέρονται 

ρητά στον νόμο, πιθανόν να υπάρξει αμφισβήτηση 

από τους συμμετέχοντες. 

15  ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

16  49, Άρθρo 65Β 42/67 

Τροποποίηση του 

άρθρου 65Β ούτως 

ώστε να είναι συμβατό 

με το άρθρο 64Α 

Στο άρθρο 64Α αναφέρεται ότι εισπραττόμενα ποσά 

και άλλα έσοδα του Λειτουργού της Αγοράς 

κατατίθενται σε χωριστό Ταμείο. Στο άρθρο 65Β 

αναφέρεται ότι εισπραττόμενα ποσά και άλλα έσοδα 

του ΔΣΜΚ κατατίθενται σε χωριστό Ταμείο. Ο ΔΣΜΚ 

είναι, σύμφωνα με το άρθρο 58 του νόμου, νομικό 

Το χωριστό ταμείο αφορά τις 

δραστηριότητες του ΔΣΜΚ που 

διεξάγονται σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του άρθρου 62Β που 

αναφέρεται αναλυτικά στις 

αρμοδιότητες του Λειτουργού της 
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πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 

62Α, ο ΔΣΜΚ ορίζεται ως Λειτουργός της Αγοράς, 

δηλαδή ο Λειτουργός της Αγοράς είναι μια από τις 

αρμοδιότητες του ΔΣΜΚ. Ο ΔΣΜΚ είναι επίσης 

διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, σύμφωνα 

με το άρθρο 62 του νόμου. Ως διαχειριστής του 

συστήματος μεταφοράς έχει έσοδα και εισπρακτέα 

ποσά τα οποία είναι ανεξάρτητα της αρμοδιότητας 

του ως Λειτουργός της Αγοράς. Ο ΔΣΜΚ έχει επίσης 

άλλες αρμοδιότητες, όπως π.χ. Εκδότης Εγγυήσεων 

Προέλευσης, οι οποίες επιφέρουν εισπραττόμενα 

ποσά και έσοδα. Όπως είναι διατυπωμένα τα άρθρα 

64Α και 65Β δεν είναι σαφές σε ποιο από τα δύο 

Ταμεία (του άρθρου 64Α ή του άρθρου 65Β;) πρέπει 

να κατατίθενται τα έσοδα του ΔΣΜΚ υπό την 

αρμοδιότητα του ως Λειτουργός της Αγοράς. 

Αγοράς. Προστέθηκε επιφύλαξη 

στα άρθρα 64Α και 65Β. 

17  64(4), Άρθρο 81 48/67 

Αντικατάσταση της 

φράσης «οποιανδήποτε 

υποχρέωση 

προβλέπεται» στο 

εδάφιο (1) της 

παραγράφου (δ) του 

άρθρου 81 του βασικού 

νόμου με τη φράση 

«υποχρεώσεις οι οποίες 

προβλέπονται» 

Δεν είναι όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται 

στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού οι οποίες 

επιφέρουν χρεώσεις μη συμμόρφωσης. Κάποιες 

υποχρεώσεις επιφέρουν διαφορετικές ποινές, όπως 

π.χ. διακοπή συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρισμού. 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν 

αλλάζει την έννοια. 

18  
68 (2)-(4), 

Άρθρο 84 
49/67 

Σχόλιο: 

Δεν είναι κατανοητό 

γιατί γίνονται οι 

τροποποιήσεις. Φαίνεται 

 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. Εκ 

παραδρομής δεν προστέθηκε η 

νέα παράγραφος (γ) του εδαφίου 

(2) του άρθρου 86 ως ακολούθως:  
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ότι κάποια προσθήκη 

δεν έχει συμπεριληφθεί. 

Ενώ στην παράγραφο 

(β) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 86 του βασικού 

νόμου προστίθεται η 

φράση «και» δεν 

ακολουθεί παράγραφος 

(γ) 

«(γ) του κεφαλαιουχικού κόστους 

ενδεχόμενων πρόσθετων νέων 

επενδύσεων.” 

19  69, Άρθρο 86Α 50/67 

Σχόλιο: 

Η Ρυθμιστική Απόφαση 

02/2019 - ΚΔΠ 

208/2015 καθορίζει τη 

διατίμηση Δ-ΔΣΜ με την 

οποία ανακτάται το 

κόστος λειτουργίας του 

ΔΣΜΚ, 

συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους διαχείρισης 

της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού, όπως 

διαφαίνεται ιδιαίτερα 

από την παράγραφο 8-

81 της Ρυθμιστικής 

Απόφασης. Η 

Παράγραφος (γ) του 

εδαφίου 3 του άρθρου 

86Α, όπως 

τροποποιείται από το 

νομοσχέδιο, καθορίζει 

ξεχωριστές χρεώσεις για 

το κόστος λειτουργίας 

 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Φαίνεται να αφορά τη Ρυθμιστική 

Απόφασης αρ.02/2015. Ο Νόμος 

υπερισχύει της Ρυθμιστικής 

Απόφασης και θα γίνουν οι 

αντίστοιχες τροποποιήσεις με νέα 

εάν χρειαστεί. 
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της αγοράς και το 

εδάφιο (2) αναφέρεται 

σε ρυθμιστικές 

αποφάσεις για τη βάση 

επιβολής αυτών των 

χρεώσεων. Οι 

προαναφερθείσες 

πρόνοιες της 

Ρυθμιστικής Απόφαση 

02/2019 φαίνεται να μην 

είναι συμβατές με τις 

συγκεκριμένες πρόνοιες 

του νομοσχεδίου. 

20  69, Άρθρο 86Α 51/67 

Στην 4η γραμμή η λέξη 

«εγκριθούν» να 

αντικατασταθεί με τη 

λέξη «εγκριθεί». 

Το ρήμα αναφέρεται στην «έκθεση» (ενικός) 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 

21  ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

22  
57, Άρθρο 72(Α) 

86, Άρθρο 86 

45/67 

67/67 

Εισαγωγή της 

ακόλουθης πρόνοιας 

στο άρθρο 86 του 

τροποποιητικού νόμου: 

 

«Νοείται ότι η 

στελέχωση του ΔΣΜΚ 

από προσωπικό της 

ΑΗΚ κατά τη μεταβατική 

περίοδο σύμφωνα με το 

 

Η ΡΑΕΚ θα λάβει υπόψη της τις 

πρόνοιες του νομοσχεδίου, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μεταβατικών προνοιών, στο 

πλαίσιο της λήψης σχετικής 

απόφασης αναφορικά με την 

πιστοποίηση του ΔΣΜΚ.  
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άρθρο 67, δεν αποτελεί 

αιτία μη πιστοποίησης 

του ΔΣΜΚ από τη ΡΑΕΚ 

σύμφωνα με το άρθρο 

72Α.» 

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 8 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)  

 (1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1 
Αρ. Τροπ. 2.  

Άρθρο 2 (α) 

2/67 

Ορισμός: Ο Διευθυντής 

Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ 

κατέχει μόνιμη θέση Πρώτου 

Διορισμού και Προαγωγής 

 

Και  

 

Ορισμός:  Ο Διευθυντής 

Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ 

κατέχει μόνιμη θέση Πρώτου 

Διορισμού και Προαγωγής  

Στο Έγγραφο Αρχών, το οποίο εγκρίθηκε από 

το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4 Ιουλίου 2018 

και στάλθηκε σε όλους τους εμπλεκομένους 

στις 10 Ιουλίου 2018, στο Παράρτημα Ι, σελίδα 

2, άρθρο 4, αναφέρεται ρητά ότι «οι 

Διευθυντικές θέσεις στον ΔΣΜΚ (Διευθυντής 

Λειτουργίας Αγοράς και Διευθυντής Λειτουργίας 

Συστήματος) να είναι μόνιμες θέσεις Πρώτου 

Διορισμού και Προαγωγής». 

 

Συνεπώς, ο Νόμος ΔΕΝ συνάδει με το 

Έγγραφο Αρχών όπως αυτό συμφωνήθηκε 

από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

Ο Νόμος θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να 

συνάδει πλήρως με το συμφωνημένο και 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό.  
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εγκεκριμένο Έγγραφο Αρχών της 4/7/2018.  

2 

Αρ. Τροπ. 12.  

Άρθρο 28 (1) 
12/67 

Να μην διαγραφεί το εδάφιο (2) 

του άρθρου 28. 

Πρόσωπο στο οποίο η ΡΑΕΚ θα επιβάλει 

διοικητικό πρόστιμο πρέπει να διατηρήσει το 

δικαίωμα του να υποβάλει γραπτώς τις δικές 

του θέσεις/επεξηγήσεις. 

Δίδεται το δικαίωμα σε κάθε 

πρόσωπο προηγούμενης 

ακρόασης να εισακουστεί με βάση 

τη διαδικασία της εξέτασης 

παραβάσεων του άρθρου 27.  

Αναφορικά με το δικαίωμα 

υποβολής γραπτών προτάσεων 

δείτε αναθεωρημένη πρόνοια 

νομοσχεδίου με την προσθήκη του 

νέου εδαφίου (6) του νέου άρθρου 

27 ("Εξέταση Παραβάσεων").  

3 

Αρ. Τροπ. 12.  

Άρθρο 28 (7) 

(θ) 

Άρθρο 28 (7) 

(ζ) 

και  

Άρθρο 28 (8) 

(β) 

 

14/67 

Θα πρέπει να διαγραφούν οι 

συγκεκριμένες πρόνοιες που 

φορούν την επιβολή προστίμων, 

απαγορεύσεων και ποινών σε 

φυσικά πρόσωπα Δημόσιου και 

ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 

Καμιά τέτοια απαγόρευση δεν μπορεί νόμιμα να 

επιβληθεί και γενικά οι Διευθυντές και το 

προσωπικό δεν πρέπει να υπέχουν 

προσωπική ευθύνη όπως τέτοια ευθύνη δεν 

υπάρχει αναλογικά σε διευθυντές και 

προσωπικό υπουργείων και άλλων νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου. 

 

Το άρθρο 28 παρέχει στη ΡΑΕΚ, 

ως αρμόδια αρχή για την 

εφαρμογή του Κανονισμού 

1227/2011 (REMIT), τις ίδιες 

εξουσίες με την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή 

για εφαρμογή του Κανονισμού 

596/2014, δυνάμει του Ν.102(Ι)/16. 

Το προτεινόμενο άρθρο 28(6)-(10) 

είναι το αντίστοιχο άρθρο 7 του 

Ν.102(Ι)/2016.  

Επίσης, αντίστοιχες πρόνοιες 

έχουν ήδη ελεγχθεί από τη Νομική 

Υπηρεσία και ψηφιστεί από τη ΒτΑ 

κατά την τελευταία τροποποίηση 

του Νόμου περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Φυσικού Αερίου 

(Ν.183(Ι)/2014) (άρθρο 54). Θα 
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εξεταστεί από τη ΝΥ η εφαρμογή 

των προνοιών του Κανονισμού σε 

δημόσιους υπαλλήλους.  

4 
Αρ. Τροπ. 37.  

Άρθρο 56Α 

25/67 
Η ΡΑΕΚ αποφασίζει για διαφορές 

μεταξύ ΔΣΔ και ΙΣΔ 

Η Διανομή με βάση τον Λογιστικό και 

Λειτουργικό διαχωρισμό και με την έγκριση της 

ΡΑΕΚ είναι μία Βασική Ρυθμιζόμενη 

Δραστηριότητα και η πρόνοια αυτή θα πρέπει 

να διαγραφεί από το Νόμο αφού υπάρχει 

αρμόδιος Διευθυντής της Βασικής 

Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας Διανομής για 

επίλυση τέτοιων προβλημάτων ο οποίος είναι 

υπόλογος στη ΡΑΕΚ. 

Η διαφοροποίηση γίνεται σε 

επίπεδο κατόχων αδειών που 

εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ. 

5 

Αρ. Τροπ. 38.  

Άρθρο 58 (6) 

(α) 

26/67 
Προτείνεται να αφαιρεθεί η 

συγκεκριμένη παράγραφος. 

Το Συγκεκριμένο άρθρο αποκλείει μία μεγάλη 

μερίδα επιστημονικού προσωπικού με 

εμπειρία και κατάρτηση στον συγκεκριμένο 

τομέα και συγκρούεται με το Άρθρο 58 (3) του 

Νόμου που απαιτεί γνώσεις και πείρα. 

Η όλη παράγραφος θα πρέπει να αφαιρεθεί. 

Ισχύει περιορισμένη ελάχιστη 

περίοδος 2 ετών από την 

ημερομηνία διορισμού στη θέση 

του ΓΔ ΔΣΜΚ. Παραπομπή στο 

άρθρο 3(3)(δ) του περί Ρυθμίσεως 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 

του 2002 (19(I)/2002), όπως 

εκάστοτε τροποποιήθηκε.  

6 

Αρ. Τροπ. 38.  

Άρθρο 58 (6) 

(γ) 

26/67 

Προτείνεται να διαγραφεί 

«… ή η είσπραξη σύνταξης ..» 

Σε ότι αφορά την είσπραξη σύνταξης Η 

«είσπραξη σύνταξης» από εταιρεία 

παραγωγής ή προμήθειας θα πρέπει να 

αφαιρεθεί από το εδάφιο (γ) αφού αυτό 

αποκλείει από διορισμό μεγάλο μέρος της 

επιστημονικής κοινότητας που έχει τη γνώση 

και θα μπορούσε να αναλάβει το αξίωμα αυτό 

και να το φέρει σε πέρας. 

Παραπομπή στο άρθρο 3(3)(δ)(iii) 

του περί Ρυθμίσεως 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος 

του 2002 (19(I)/2002),όπως 

εκάστοτε τροποποιήθηκε.  
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7 

Αρ. Τροπ. 40. 

Άρθρο 59 

Α.(3) 

29 

Προτείνεται η παράγραφος να 

διαμορφωθεί ως ακολούθως  

« Για σκοπούς εξέτασης και 

λήψης απόφασης για όλα τα 

θέματα που αφορούν το 

προσωπικό του ΔΣΜΚ, 

συμπεριλαμβανομένου του 

διορισμού, της αξιολόγησης, της 

προαγωγής και του πειθαρχικού 

τους ελέγχου, συγκροτείται 

Διευρυμένη Ειδική Επιτροπή, με 

τη συμμετοχή του Διευθυντή 

Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ και 

του Διευθυντή Λειτουργίας 

Συστήματος ΔΣΜΚ. Η Διευρυμένη 

Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ εξετάζει 

και αποφασίζει για όλα τα πιο 

πάνω θέματα που αφορούν το 

προσωπικό του ΔΣΜΚ σύμφωνα 

με τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ 

Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού και θα διορίζει τις 

Ομάδες Αξιολόγησης του 

προσωπικού.» 

 

Απαραίτητη είναι η Θέση του Διευθυντή 

Προσωπικού ώστε να επιλαμβάνεται όλων των 

σχετικών θεμάτων. 

Η παράγραφος διαμορφώθηκε 

σύμφωνα με το  Μέρος Α του 

συμφωνημένου εγγράφου αρχών. 

8 
Αρ. Τροπ. 41.  

Άρθρο 60 (2) 

30/67 

Να προστεθεί στο τέλος της 

παραγράφου: 

 

Απαραίτητο για τη διασφάλιση υγειούς 

Δημοκρατικού Διαλόγου. 

Θα πρέπει να ακολουθείται η 

νενομισμένη διαδικασία που 

περιλαμβάνει δημόσια 

διαβούλευση και διαβούλευση με 
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«Η κατάρτιση και αναθεώρηση 

των Κανονισμών θα γίνετε 

κατόπιν διαβούλευσης με τις 

Συντεχνίες των Εργαζομένων.» 

τα άμεσα επηρεαζόμενα σύνολα 

πριν από την κατάθεση του 

σχετικού προσχεδίου Κανονισμού 

για ψήφιση από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων.  

9 

Αρ. Τροπ. 41.  

Άρθρο 60 (3) 

(δ) 

31/67 

Στο εδάφιο της διαδικασίας 

διερεύνησης και εκδίκασης 

πειθαρχικών αδικημάτων να 

αφαιρεθεί:  

«… και τα αδικήματα που είναι 

δυνατό να εκδικάζονται 

συνοπτικά από τον Γενικό 

Διευθυντή ΔΣΜΚ..» 

Δεν μπορεί να διερευνάται και να εκδικάζεται 

πειθαρχικά το προσωπικό του ΔΣΜΚ από ένα 

άτομο μόνο.  

Κατ’ αναλογία ως ισχύει στη 

δημόσια υπηρεσία στη βάση των 

προνοιών του άρθρου 82 του περί 

Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 

1990 έως 2017 «Εξoυσία της 

αρμόδιας αρχής όπως εκδικάζει 

συvoπτικά oρισμέvα 

παραπτώματα».   

10 
Αρ. Τροπ. 41. 

Άρθρο 60 (4) 

31/67 

Να διαμορφωθεί η παράγραφος 

ως ακολούθως: 

«Για το προσωπικό της ΑΗΚ που 

είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ 

και θα επιστρέψει πίσω στην 

ΑΗΚ, για την περίοδο που 

περιγράφεται στο άρθρο 116, 

συνεχίζουν να ισχύουν οι 

Κανονισμοί του Προσωπικού της 

ΑΗΚ».  

Για θέματα προσωπικού, που δεν άπτονται της 

άσκησης των αρμοδιοτήτων του ΔΣΜΚ, δεν 

μπορεί να έχει λόγο άλλος εργοδότης. 

Οι Κανονισμοί Προσωπικού της ΑΗΚ (Όροι 

Υπηρεσίας) του 1986-1996, ΚΔΠ 291/86 και 

ΚΔΠ 77/96, καθώς και ο Πειθαρχικός Κώδικας 

της ΑΗΚ που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 44, 

ΔΕΝ επιτρέπουν τη διοίκηση και έλεγχο του 

προσωπικού της ΑΗΚ από προσωπικό που 

δεν είναι υπάλληλοι της ΑΗΚ, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της 

ετήσιας απόδοσης του προσωπικού, της 

πειθάρχησης, επιβολής πειθαρχικής ποινής 

κλπ.  

Για όσο καιρό το προσωπικό της 

ΑΗΚ εργάζεται στον ΔΣΜΚ, ο 

ΔΣΜΚ θα πρέπει να έχει λόγο.  

11 Αρ. Τροπ. 45. 37/67 Η εκτέλεση των επενδύσεων 

ανάπτυξης του δικτύου 

(1)  

Στην περίπτωση της Κύπρου οι μελέτες 

(1)  
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Άρθρο 63  Μεταφοράς είναι ευθύνη της ΑΗΚ 

ως ΙΣΜ. 

Όλο το άρθρο 63 πρέπει να 

διαμορφωθεί ανάλογα για να 

υπάρχουν διακριτές οι ευθύνες 

του ΔΣΜΚ και ΙΣΜ. 

 

ανάπτυξης του δικτύου Μεταφοράς είναι 

ευθύνη του ΔΣΜΚ και η εκτέλεσή τους είναι 

ευθύνη της ΑΗΚ ως ΙΣΜ. 

Ο ΔΣΜΚ δεν εκτελεί επενδύσεις. Ο ρόλος του 

είναι εποπτικός. Τα προβλεπόμενα από το 

Άρθρο 63 (8) δεν συνάδουν με το Λειτουργικό 

και Λογιστικό Διαχωρισμό ούτε με τις πρόνοιες 

του Εγγράφου Αρχών (Παράρτημα Ι, 

Παράγραφος 9). 

(2) 

Οι Παράγραφοι (β) και (γ) είναι απαράδεκτες 

και αντίθετες με το Έγγραφο Αρχών. 

Σὐμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Την ευθύνη για την εφαρμογή του 

δεκαετούς προγράμματος 

ανάπτυξης συστήματος μεταφοράς 

(ΔΠΑΣΜ) την έχει ο ΔΣΜΚ. 

Επομένως, ο ΔΣΜΚ έχει και την 

ευθύνη για την εκτέλεση, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι ο ίδιος θα 

εκτελέσει το έργο. Ο ΙΣΜ 

χρηματοδοτεί και πραγματοποιεί 

την επένδυση κατόπιν «ανάθεσης» 

από τον ΔΣΜΚ. 

(2) 

Αποτελεί εναρμονιστική πρόνοια 

Άρθρο 22 Παράγραφος 7 σημεία β) 

και γ).  

12 

Αρ. Τροπ. 45. 

Άρθρο 63 (9) 

και (10)  

38/67 

Οι συγκεκριμένες δύο (2) 

παράγραφοι θα πρέπει να 

διαγραφούν.  

 

Με βάση τον Νόμο Άρθρο 67 (6), Το 

Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς προνοεί 

όπως ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς 

συντηρεί το σύστημα μεταφοράς και διεξάγει 

κατασκευαστικές εργασίες σύμφωνα με το 

πρόγραμμα ανάπτυξης του Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς, χρησιμοποιώντας 

πόρους και εργολάβους του Ιδιοκτήτη 

Συστήματος Μεταφοράς. 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 11. 

 

13 

Αρ. Τροπ. 60, 

62, 65 

Άρθρα 77, 79, 

47/67 

Να μην διαγραφούν τα άρθρα 77, 

79 που αφορούν στη σύσταση και 

αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς 

και Διανομής και το αντίστοιχο 

Ο ρόλος των Συμβουλευτικών Επιτροπών των 

Κανόνων είναι τεχνικός καθώς γίνεται υπό 

καθεστώς διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων 

μεταξύ τεχνοκρατών και ενδιαφερόμενων 

μερών που χρησιμοποιούν το Σύστημα 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το κύριο 

εργαλείο για διαβούλευση με 

εμπλεκόμενους φορείς στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης 
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82 άρθρο 82 για τη Συμβουλευτική 

Επιτροπή Κανόνων Αγοράς 

Ηλεκτρισμού. 

Μεταφοράς ή/και  είναι Συμμετέχοντες στην 

Αγορά Ηλεκτρισμού. 

Αποτελεί βασική αρχή της Δημοκρατίας η 

διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων φορέων 

για δημοκρατικότερη και ευρεία αποδοχή των 

Κανόνων. 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

14 

Υφιστάμενο 

Νόμο 

Άρθρο 87, 

Εδάφιο (3)(α) 

79/103 

Προτείνεται να αντικατασταθεί η 

λέξη «Διαχειριστή» με τις λέξεις 

«Βασική Ρυθμιζόμενη 

Δραστηριότητα Διανομής» 

Τα πάγια ενεργητικά της Διανομής ανήκουν στη 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της 

Διανομής και όχι στον Διαχειριστή Συστήματος 

Διανομής ώστε να συνάδει με τον Λογιστικό και 

Λειτουργικό Διαχωρισμό στην ΑΗΚ. 

Ο παρών νόμος δεν τροποποιείται 

ριζικά. Η εισήγηση θα εξεταστεί σε 

μελλοντική τροποποίηση του 

νόμου.  

15 

Αρ. Τροπ. 85. 

Άρθρο 116 (1) 
64/67 

Να διασφαλιστεί ότι ο Νόμος 

περιλαμβάνει όλες τις 

συμφωνημένες πρόνοιες του 

Εγγράφου Αρχών. 

Σύμφωνα και με το συμφωνηθέν Έγγραφο 

Αρχών (Παράγραφο 12), θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί το Οργανόγραμμα, να 

ετοιμαστούν οι Κανονισμοί Προσωπικού και να 

τεθούν ενώπιων των υπαλλήλων  της ΑΗΚ, 

που θα κληθούν να συμπληρώσουν τις 

συγκεκριμένες θέσεις.  

Σύμφωνα με το Έγγραφο Αρχών: 

“Η ΑΗΚ σε συνεργασία με τον ΔΣΜΚ, θα 

ετοιμάσει σχετικό ονομαστικό κατάλογο, στον 

οποίο θα καθορίζεται η ημερομηνία επιστροφής 

ενός εκάστοτε υπαλλήλου από τον ΔΣΜΚ στην 

ΑΗΚ.” 

“Προσχέδιο σχετικών προνοιών της 

δευτερογενούς νομοθεσίας (Κανονισμοί) 

αναλαμβάνει να ετοιμάσει ο ΔΣΜΚ σε 

συνεργασία με την ΑΗΚ εντός 4 μηνών από την 

ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Εγγράφου 

Σύμφωνα με το έγγραφο αρχών τα 

θέματα προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού, 

θα περιληφθούν στους 

Κανονισμούς που θα έπρεπε ήδη 

να ετοιμαστούν από τον ΔΣΜΚ σε 

συνεργασία με την ΑΗΚ, και όχι 

μέσω της πρωτογενούς 

νομοθεσίας.  

http://www.reform.gov.cy/
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Αρχών από το Υπουργικό Συμβούλιο.” 

16 
Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (2) 

64/67 

Να προστεθεί 3η παράγραφος ως 

ακολούθως: 

«Κατά την ημερομηνία 

πρόσκλησης δήλωσης 

ενδιαφέροντος, ο ΔΣΜΚ θα 

πρέπει να προσκομίσει όλους 

τους Κανονισμούς που θα 

διέπουν το Προσωπικό του και το 

Οργανόγραμμα με τα Σχέδια 

Υπηρεσίας,  εγκεκριμένους από 

το Υπουργικό Συμβούλιο και τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων» 

Είναι απαραίτητο το προσωπικό να έχει στη 

διάθεσή του εγκριμένους από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 

όλους τους Κανονισμούς, το Οργανόγραμμα και 

τα Σχέδια Υπηρεσίας που θα το αφορούν για να 

επιλέξει αν θα μεταφερθεί στον ΔΣΜΚ είτε εάν 

επιλέξει να επιστρέψει στην ΑΗΚ, 

παραμένοντας για μεταβατικό διάστημα στον 

ΔΣΜΚ.  

Δεν γίνεται αποδεκτό σύμφωνα με το εδάφιο (4) 

του νέου άρθρου 60, να ισχύουν διαφορετικοί 

Κανονισμοί στους υπαλλήλους της ΑΗΚ κατά 

το μεταβατικό διάστημα που θα παραμείνουν 

στο ΔΣΜΚ. 

Δείτε σχόλιο με A/A 15.  

17 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (3) 

(β) 

65/67 

Προτείνεται αλλαγή σε: 

«τα μέλη του προσωπικού της 

ΑΗΚ …. μέχρι την επιστροφή τους 

στην ΑΗΚ υπόκεινται και 

εφαρμόζουν τις οδηγίες και 

εντολές του Γενικού Διευθυντή 

ΔΣΜΚ για θέματα Εργασίας ενώ 

για εργασιακά θέματα ισχύουν για 

αυτούς οι Κανονισμοί 

Προσωπικού της ΑΗΚ (Όροι 

Υπηρεσίας) του 1986-1996, ΚΔΠ 

291/86 και ΚΔΠ 77/96, καθώς και 

ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΑΗΚ 

που εκδόθηκε δυνάμει του 

Η παράγραφος αυτή είναι εντελώς απαράδεκτη 

και αφήνει εκτεθημένη την ΑΗΚ έναντι των 

δικών της υποχρεώσεων και του προσωπικού 

της. 

 

Δείτε σχόλιο με A/A 15. 
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άρθρου 44.» 

18 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (3) 

(β) 

65/67 

Στο τέλος του εδαφίου 

προτείνεται να προστεθεί ότι:  

«Προσωπικό που θα υποχρεωθεί 

να παραμείνει στον ΔΣΜΚ για το 

πιο πάνω καθορισθέν διάστημα 

θα εργάζεται με βάση το Σχέδιο 

Υπηρεσίας που κατέχει»  

 

και επίσης, ότι 

 

 «Θα γίνονται σεβαστά τα 

συνδικαλιστικά δικαιώματα των 

υπαλλήλων και ο ΔΣΜΚ θα 

διευκολύνει το προσωπικό και 

τους συνδικαλιστές στην άσκηση 

των δικαιωμάτων αυτών.» 

Σχετικές είναι οι πρόνοιες του Κώδικα 

Βιομηχανικών Σχέσεων που συνυπογράφηκε 

στις 25 Απριλίου 1977 μεταξύ της 

Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

Κύπρου, της Παγκύπριας Εργατικής 

Ομοσπονδίας, της Συνομοσπονδίας 

Εργαζομένων Κύπρου και του Υπουργείου 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και τυγχάνει καθολικού σεβασμού 

από τους κοινωνικούς εταίρους. 

Επιπρόσθετα βλέπε Παράγραφο 13 του 

Εγγράφου Αρχών «για το προσωπικό που θα 

επιλέξει να παραμείνει και να εργάζεται στον 

ΔΣΜΚ θα ληφθούν όλες εκείνες οι νομοθετικές 

ρυθμίσεις ώστε να κατοχυρωθούν τα 

δικαιώματα και κεκτημένα που απολαμβάνει 

στη βάση των όρων εργοδότησης του στην 

ΑΗΚ» 

Είναι αναφαίρετο και αδιαμφισβήτητο δικαίωμα 

των εργαζομένων να ανήκουν σε συντεχνία και 

να συνδικαλίζονται. 

Δείτε σχόλιο με A/A 15.  

Για όσο καιρό το προσωπικό της 

ΑΗΚ εργάζεται στον ΔΣΜΚ, ο 

ΔΣΜΚ θα πρέπει να έχει λόγο. 

 

Τα εργασιακά δικαιώματα 

διασφαλίζονται στη Δημοκρατία με 

τον περί Συντεχνιών Νόμο 

Ν.71/1965, όπως εκάστοτε 

τροποποιήθηκε, και με τον περί 

της Σύβασης περί των 

Αντιπροσώπων των Εργαζομένων  

(Κυρωτικό) Νόμο του 1995 (Ν. 

30(III)/1995), όπως εκάστοτε 

τροποποιήθηκε. Σε κάθε 

περίπτωση, το σχόλιο θα 

παραπεμφθεί στη ΝΥ.  

19 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (4) 

(α) 

66/67 
«..με ειδικό, για τον σκοπό αυτό, 

νόμο.» 

Το προσωπικό να επιλέξει την παραμονή του 

στην ΑΗΚ ή στον ΔΣΜΚ έχοντας ενώπιον του 

όλα τα δεδομένα χωρίς κατοπινές εκπλήξεις και 

να περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και 

κεκτημένα που απολαμβάνουν ως υπάλληλοι 

της ΑΗΚ σύμφωνα και με το Έγγραφο Αρχών 

Παράγραφος 13 (Συνημμένο 2). 

Οι πρόνοιες του ειδικού νόμου θα πρέπει να 

Δείτε σχόλιο με A/A 15. 
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γίνουν γνωστές και ο νόμος να έχει εγκριθεί 

πριν να κληθεί το προσωπικό να επιλέξει. 

20 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (4) 

(β) 

66/67 

Αναφέρεται ότι «για το 

προσωπικό της ΑΗΚ που 

μεταφέρεται στον ΔΣΜΚ 

κατοχυρώνονται όλα τους τα 

ωφελήματα και δικαιώματα ως 

υπάλληλοι της ΑΗΚ και για τον 

σκοπό αυτό εκδίδονται 

Κανονισμοί». 

Η πρόνοια αυτή βρίσκεται σε αντίθεση με το 

εγκεκριμένο Έγγραφο Αρχών όπου στην 

Παράγραφο 13, ο ΔΣΜΚ σε συνεργασία με την 

ΑΗΚ θα έπρεπε 4 μήνες από την έγκριση του 

Εγγράφου Αρχών να ετοιμάσει τους 

Κανονισμούς. 

Επιπρόσθετα στην ίδια Παράγραφο, η ΑΗΚ θα 

πρέπει να ετοιμάσει κατάλογο στον οποίο θα 

καθορίζεται η ημερομηνία επιστροφής ενός 

εκάστου υπαλλήλου και όχι η ημερομηνία 

μεταφοράς του προσωπικού από την ΑΗΚ στον 

ΔΣΜΚ να θεωρείται η ημερομηνία που τίθεται 

σε ισχύ ο ειδικός νόμος. 

Δείτε σχόλιο με A/A 15. 

21 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 

(6)-νέο εδάφιο 

66/67 

Εισαγωγή νέου εδαφίου μετά το 

(5): 

«Η επιστροφή του προσωπικού 

στην ΑΗΚ θα γίνει σύμφωνα με τα 

καθήκοντα του σχεδίου 

υπηρεσίας που ο υπάλληλος 

κατέχει και σε γεωγραφικά ίδια 

περιοχή, εκτός εάν καθοριστεί 

διαφορετικά με τη σύμφωνο 

γνώμη της ΑΗΚ και του 

υπαλλήλου της ΑΗΚ κατά τη 

διαδικασία ετοιμασίας του 

ονομαστικού καταλόγου 

επιστροφής στην ΑΗΚ.». 

Διασφάλιση δικαιωμάτων και κεκτημένων του 

προσωπικού της ΑΗΚ. 

Τα δικαιώματα και κεκτημένα του 

προσωπικού της ΑΗΚ που θα 

επιστρέψει πίσω στην ΑΗΚ θα 

πρέπει να διασφαλιστούν μέσα 

από τις αποφάσεις της ΑΗΚ.  
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ΈΝΤΥΠΟ  ΑΡ. 9 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)  

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1.  Γενικό Σχόλιο  

Ο ΔΣΜΚ τονίζει ότι το παρόν προσχέδιο 

του Τροποποιητικού Νομοσχεδίου σε 

σχέση με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμο εκπονήθηκε χωρίς 

την προηγούμενη διαβούλευση και/ή 

συμβολή του ΔΣΜΚ. Οι προτεινόμενες 

για τροποποίηση διατάξεις, αφορούν 

στην πλειοψηφία τους, διατάξεις που 

αφορούν άμεσα τον ΔΣΜΚ. Ο ΔΣΜΚ θα 

έπρεπε να μετέχει στην κατάρτιση του 

εν λόγω προσχεδίου του 

τροποποιητικού Νομοσχεδίου.  

 

 

Ο ΔΣΜΚ συμμετείχε σε 6 

συναντήσεις στην κατάρτιση 

παρόμοιου νομοσχεδίου μέσα στο 

2014 και 2015 όπου είχε την 

ευκαιρία τόσο ο ίδιος, λειτουργοί 

από το προσωπικό του καθώς και 

ο νομικός του Σύμβουλος (Κούσιος 

Κορφιώτης Παπαχαραλάμπους 

ΔΕΠΕ) (21/10/2014, 12/11/2014, 

24/11/2014, 1/12/2014, 11/12/2014, 

30/1/2015). Συμμετείχε σε σχετική 

συνάντηση μαζί με το ΤΔΔΠρ, τη 

Νομική Υπηρεσία και την ΑΗΚ στις 

19/2/2015. Το Υπουργείο ζήτησε 

από ΑΗΚ όπως πραγματοποιήσει 

συναντήσεις με ΔΣΜΚ ώστε να 

ετοιμαστεί κατάλογος με τα 

περιουσιακά στοιχεία της ΑΗΚ 

που δυνατόν να μεταφερθούν στον 

ΔΣΜΚ (συνάντηση ΓΔ ΥΕΕΒΤ με 

ΓΔ ΑΗΚ στις 5/2/2018). Το 

Υπουργείο απέστειλε προς τον 
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ΔΣΜΚ επιστολή ημερ. 30/3/2018 με 

τα αποσπάσματα της Απόφασης 

ΥΣ για το έγγραφο αρχών που τον 

αφορούν. Συμμετείχε σε 

συνάντηση με το Υπουργείο, την 

ΑΗΚ και τις Συντεχνίες της ΑΗΚ 

κατά την οποία συμφωνήθηκε το 

έγγραφο αρχών στις 14/6/2018.  

2.  
Τροπ.Αρ.2 

 (Άρ.2 (α)) 
2/67 

 

Γίνεται εισήγηση, όπως οι ορισμοί των 

όρων «Διευθυντής Λειτουργάς Αγοράς 

ΔΣΜΚ» και Διευθυντής Λειτουργίας 

Συστήματος ΔΣΜΚ» τροποποιηθούν ως 

ακολούθως:  

 

«Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ» 

σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που 

κατέχει μόνιμη θέση πρώτου διορισμού 

και προαγωγής στην οργανική 

διάρθρωση του ΔΣΜΚ, οι λεπτομέρειες 

της οποίας καθορίζονται σε αντίστοιχο 

Σχέδιο Υπηρεσίας∙ 

  

Και 

 

«Διευθυντής Λειτουργίας Συστήματος 

ΔΣΜΚ» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο 

Οι Θέσεις Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς 

και Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος 

καθορίζονται ως «πρώτου διορισμού» και 

παράλληλα ότι κατέχονται από 

«πρόσωπο το οποίο προέρχεται από το 

προσωπικό του ΔΣΜΚ…». 

Αυτές οι δύο έννοιες δεν συμβαδίζουν. 

Αν πρόθεση είναι οι θέσεις αυτές να 

καταλαμβάνονται ως θέσεις καταξίωσης 

από προσωπικό του ΔΣΜΚ, θα πρέπει 

να ορισθούν ως θέσεις «Πρώτου 

Διορισμού και Προαγωγής». Αυτό 

σημαίνει ότι θα καταλαμβάνονται με 

προαγωγή από προσωπικό του ΔΣΜΚ 

που κατέχει την αμέσως κατώτερη 

κλίμακα και μόνο αν δεν βρεθεί 

κατάλληλο άτομο να την καταλάβει με 

προαγωγή θα επιτρέπεται διεύρυνση της 

επιλογής σε κατώτερη κλίμακα εντός του 

ΔΣΜΚ και μετά αν και πάλιν δεν 

εξευρεθεί κατάλληλος θα μπορεί να 

απευθυνθεί εκτός του ΔΣΜΚ για 

πλήρωσή της. 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 
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που κατέχει μόνιμη θέση πρώτου 

διορισμού και προαγωγής στην οργανική 

διάρθρωση του ΔΣΜΚ, οι λεπτομέρειες 

της οποίας καθορίζονται σε αντίστοιχο 

Σχέδιο Υπηρεσίας ∙ 

 

 

 

Τυχόν ορισμός των θέσεων αυτών ως 

πρώτου διορισμού στέλλει μηνύματα 

αναξιοκρατίας στο προσωπικό του ΔΣΜΚ 

και ότι οι θέσεις αυτές δεν θα 

πληρώνονται με προαγωγή με βάση τα 

μετρήσιμα και αξιοκρατικά κριτήρια (που 

θα πρέπει να θεσμοθετηθούν με 

Κανονισμό πριν την ανεξαρτητοποίηση), 

αλλά στέλλει μηνύματα ότι οι θέσεις θα 

πληρώνονται με υποκειμενικά κριτήρια, 

κατά κύριο λόγο 

προφορικές/προσωπικές συνεντεύξεις, οι 

οποίες υπέχουν μεγάλο βαθμό 

υποκειμενικότητας και ο δικαστικός 

έλεγχος καθίστανται πολύ δύσκολος αν 

όχι ανέφικτος. Επίσης μετρήσιμα και 

αξιοκρατικά κριτήρια όπως η αρχαιότητα 

εξαφανίζονται σε κρίση πρώτου 

διορισμού, κάτι που δημιουργεί 

αισθήματα αδικίας και αποπαρακίνησης 

(demotivation) και μειωμένη 

παραγωγικότητα. 

Κριτήρια όπως η πείρα παραγνωρίζονται 

μερικώς και η υπηρεσιακή εικόνα των 

υπαλλήλων υποψηφίων (αξία- 

βαθμολογία) παραγνωρίζονται εντελώς 

σε διαδικασία πρώτου διορισμού. 

Επίσης, το ΄Εγγραφο Αρχών, το οποίο 

αποστάληκε στη ΡΑΕΚ, τον ΔΣΜΚ και 

την ΑΗΚ στις 10 Ιουλίου 2018 σχετικά με 

την τροποποίηση της νομοθεσίας για 
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Ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ από την ΑΗΚ, 

στο Παράρτημα Ι, σελίδα 2, άρθρο 4, 

αναφέρεται ρητά ότι «οι Διευθυντικές 

θέσεις στον ΔΣΜΚ (Διευθυντής 

Λειτουργίας Αγοράς και Διευθυντής 

Λειτουργίας Συστήματος) να είναι μόνιμες 

θέσεις Πρώτου Διορισμού και 

Προαγωγής». 

Συνεπώς, όπως ετοιμάστηκε ο Νόμος 

ΔΕΝ συνάδει με το Έγγραφο Αρχών που 

ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο και γι’ 

αυτό η κατηγορία των θέσεων Διευθυντή 

Λειτουργίας Αγοράς και Διευθυντή 

Λειτουργίας Συστήματος θα πρέπει να 

αλλάξει σε Πρώτου Διορισμού και 

Προαγωγής. 

 

 

3.  

Τροπ.Αρ.2 

(Άρ. 2 (α)) 
3/67 

Ορισμός: Φορέας Συγκέντρωσης 

 

Προτείνεται αλλαγή σε: 

«..από συστήματα αποθήκευσης ή 

ενέργεια που διατίθεται στην Αγορά 

Ηλεκτρισμού ως απόκριση ζήτησης 

σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς 

Ηλεκτρισμού » 

Θα πρέπει ο νόμος να καλύπτει την 

υπηρεσία Απόκρισης Ζήτησης η οποία 

θα παρέχεται από Εκπροσώπους 

Απόκρισης Ζήτησης.  

 

Ιδανικά πρέπει να δηλωθεί η νέα 

δραστηριότητα παροχής υπηρεσίας 

Απόκρισης Ζήτησης καθώς και η νέα 

οντότητα που θα μπορεί να παρέχει την 

υπηρεσία αυτή, ήτοι ο Εκπρόσωπος 

Απόκρισης Ζήτησης. Σε τέτοια 

Ο νόμος ήδη ορίζει τον «φορέα 

συγκέντρωσης της ζήτησης» που 

σημαίνει τον πάροχο υπηρεσιών 

στον τομέα της ζήτησης ο οποίος 

συνδυάζει πολλαπλά φορτία 

καταναλωτών βραχείας διάρκειας 

προς πώληση ή εκπλειστηριασμό 

σε οργανωμένες αγορές ενέργειας. 

Ο ορισμός αυτός είναι 

εναρμονιστικός με την Οδηγία 

2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή 

απόδοση (παραπομπή στον περί 
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Εναλλακτικά, για τους σκοπούς της 

απόκρισης ζήτησης, προτείνεται η 

εισαγωγή νέου όρου:  

 

«Εκπρόσωπος Απόκρισης Ζήτησης’ 

σημαίνει τον αδειοδοτημένο από την 

ΡΑΕΚ πάροχο υπηρεσίας απόκρισης 

ζήτησης σύμφωνα με τους Κανόνες 

Αγοράς Ηλεκτρισμού» 

περίπτωση θα πρέπει στον Νόμο όπου 

αναφέρεται ο Φορέας Συγκέντρωσης, να 

προστεθεί και ο Εκπρόσωπος Απόκρισης 

Ζήτησης. 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

(Τροποποιητικό) Νόμο Ν. 

206(Ι)/2015).  

4.  

Αρ.5 και Άρ.6 

του Βασικού 

Νόμου 

 

 

Όλες οι προϋποθέσεις/ασυμβίβαστα 

διορισμού και τερματισμού διορισμού, 

που ισχύουν για τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της ΡΑΕΚ, θα πρέπει να ισχύουν 

κατ’ αναλογία και για τον Γενικό 

Διευθυντή του ΔΣΜΚ.  

 

 

Οι προϋποθέσεις διορισμού και 

τερματισμού διορισμού του Γενικού 

Διευθυντή ΔΣΜΚ θα πρέπει να είναι 

ανάλογες με αυτές που ισχύουν και να 

εφαρμόζονται και για τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της ΡΑΕΚ. Σε κάθε περίπτωση 

παρακαλώ δείτε πιο κάτω το 

σχόλιο/εισήγηση υπ’ αριθμό 12. 

 

Θα εξεταστεί σε επόμενη 

τροποποίηση/ αντικατάσταση του 

βασικού νόμου. 
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5.  

Τροπ.Αρ. 12.  

(Αρ. 28 (7) (θ), 

Αρ. 28 (8) (β)) 

14/67 

Επιβολή χρηματικών κυρώσεων σε 

φυσικά πρόσωπα.  

 

Γίνεται εισήγηση όπως προστεθεί στο 

τέλος του Άρθρου 28 νέο εδάφιο, το 

οποίο θα ορίζει:  

«Το προσωπικό και ο Γενικός 

Διευθυντής του ΔΣΜΚ δεν ευθύνεται για 

οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή 

λέχθηκε ή για οποιαδήποτε γνώμη την 

οποία εξέφρασαν ή έκθεση ή άλλο 

έγγραφο που ετοίμασαν κατά την 

καλόπιστη άσκηση των αντίστοιχων 

καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών 

τους δυνάμει του παρόντος νόμου και 

των δυνάμει αυτού εκδοθέντων 

Κανονισμών και Διαταγμάτων.». 

 

Καμία ευθύνη και ως εκ τούτου καμία 

χρηματική κύρωση δεν πρέπει να 

επιβάλλεται στο προσωπικό και το Γενικό 

Διευθυντή του ΔΣΜΚ που ενεργεί καλή τη 

πίστει. Σε αντίθετη περίπτωση ελλοχεύει 

ο κίνδυνος να μην επιθυμεί κανένας να 

εργοδοτηθεί και/ή διοριστεί στον ΔΣΜΚ. 

 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Το άρθρο 28 παρέχει στη ΡΑΕΚ, 

ως αρμόδια αρχή για την 

εφαρμογή του Κανονισμού 

1227/2011 (REMIT), τις ίδιες 

εξουσίες με την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή 

για εφαρμογή του Κανονισμού 

596/2014, δυνάμει του Ν.102(Ι)/16. 

Το προτεινόμενο άρθρο 28(6)-(10) 

είναι το αντίστοιχο άρθρο 7 του 

Ν.102(Ι)/2016.  

Επίσης, αντίστοιχες πρόνοιες 

έχουν ήδη ελεγχθεί από τη Νομική 

Υπηρεσία και ψηφιστεί από τη ΒτΑ 

κατά την τελευταία τροποποίηση 

του Νόμου περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Φυσικού Αερίου 

(Ν.183(Ι)/2014) (άρθρο 54). Θα 

εξεταστεί από τη ΝΥ η εφαρμογή 

των προνοιών του Κανονισμού σε 

δημόσιους υπαλλήλους. 

6.  
Τροπ. Αρ. 13. 

(Αρ.28Α(2)) 

15/67 

Γίνεται εισήγηση όπως απαλειφθεί η 

φράση « και ποινικό αδίκημα το οποίο 

τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο 

7» 

Στην παράγραφο (2) του νέου άρθρου 

28Α γίνεται παραπομπή στο εδάφιο (7) 

του Άρθρου, ενώ δεν υπάρχει εδάφιο (7), 

εκτός εάν εννοείται το εδάφιο (7) του 

Άρθρου 28,το οποίο όμως δεν αποτελεί 

ποινικό αδίκημα στη βάση του Άρθρου 

28(7), αλλά διοικητική κύρωση. Θα 

Έγινε η σχετική διόρθωση (εδάφιο 

3 αντί εδάφιο 7).  
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πρέπει να διευκρινιστεί.  

 

7.  

Αρ.34 (1)(δ) 

του Βασικού 

Νόμου 

 

 

Γίνεται εισήγηση όπως διορθωθεί η 

ονομασία του «Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς» (Αρ. 34 (1)(δ)) σε 

«Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 

Κύπρου» 

 

Σε πολλά σημεία στο κείμενο συγχέεται ο 

όρος Διαχειριστής Συστήματος 

Μεταφοράς (ΔΣΜ) με τον όρο 

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς 

Κύπρου (ΔΣΜΚ). Θα πρέπει να γίνει 

έλεγχος σε ολόκληρο το κείμενο του 

Βασικού και του Τροποποιητικού Νόμου, 

ούτως ώστε να μην υπάρχει λανθασμένη 

χρήση των όρων αυτών.  

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 

8.  

Αρ. 53 

Βασικού 

Νόμου  

 

Γίνεται εισήγηση για διόρθωση του 

πρώτου εδαφίου του Αρ. 53 με την 

απάλειψη της λέξης «Ιδιοκτήτης» και την 

αντικατάστασή της με τη λέξη 

«Διαχειριστής» 

Εκ παραδρομής το άρθρο 53 του 

βασικού νόμου κάνει να αναφορά στον 

Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής αντί στον 

Διαχειριστή Συστήματος Διανομής. Η 

τροποποίηση αυτή μπορεί να περιληφθεί 

στο Τροπ. Αρ.35.  

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 

9.  

Τροπ.Αρ. 38.  

(Άρ. 58 (1)) 
25/67 

 

Γίνεται εισήγηση όπως διορθωθεί το 

εδάφιο (1) του Άρθρου 58, όπως αυτό 

ορίζεται στο τροποποιητικό άρθρο 38 ως 

εξής: 

«(1) Ο Διαχειριστής Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου αποτελεί νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο 

είναι γνωστό ως ΔΣΜΚ.»  

Με το Νόμο αυτό δεν ιδρύεται για πρώτη 

φορά ο ΔΣΜΚ, θα πρέπει να είναι 

εμφανές ότι ο ΔΣΜΚ συνεχίζει τη δράση 

του.  

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 
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10.  

Τροπ.Αρ. 38.  

(Άρ. 58 (3)) 
26/67 

Γίνεται εισήγηση όπως το εδάφιο (3) του 

Αρ.58 (Τροπ.Αρ.38) διαμορφωθεί ως 

εξής: 

«Ο Γενικός Διευθυντής ΔΣΜΚ πρέπει να 

είναι υψηλού ηθικού και επαγγελματικού 

επιπέδου, να διακρίνεται για τα 

ακαδημαϊκά του προσόντα, τις γνώσεις 

και την πείρα του στα συστήματα 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, να 

κατέχει πιστοποιητικό ικανότητας 

ηλεκτρολόγου μηχανικού 1ης Τάξης της 

Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και να 

είναι εγγεγραμμένο μέλος του 

Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Κύπρου στον κλάδο ηλεκτρολογικής 

μηχανικής, σύμφωνα με τον περί 

Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Κύπρου Νόμο.» 

Ο Γενικός Διευθυντής ΔΣΜΚ δεν μπορεί 

να μην κατέχει προσόντα ηλεκτρολογικής 

μηχανικής αφού: 

(α) «Γνώσεις και πείρα στη λειτουργία 

συστημάτων ηλεκτρισμού», όπως 

ζητείται στο άρθρο, μόνο Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός μπορεί να κατέχει. 

(β) Η Περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία (Κεφ. 

170) και οι Κανονισμοί του 1941-2004 και 

ο τροποποιητικός Κανονισμός 80/2012 

και ειδικότερα o Κανονισμός 51(1) δεν 

επιτρέπουν σε μη Ηλεκτρολόγο 

Μηχανικό να «λειτουργεί οποιαδήποτε 

ηλεκτρική συσκευή και εξοπλισμό». 

Συγκεκριμένα ο Κανονισμός 51(1) 

αναφέρει ότι 

 «(1) Εξαιρουμένων των οικιακών 

ηλεκτρικών συσκευών, εκπόνηση 

σχεδίων και μελετών εγκατάστασης, 

τοποθέτησης ηλεκτρικών συρμάτων και 

λειτουργίας οποιασδήποτε ηλεκτρικής 

συσκευής και εξοπλισμού, διενεργείται 

μόνο από κάτοχο πιστοποιητικού 

ικανότητας και πιστοποιητικού εγγραφής 

που παρέχεται από την Αρχή Αδειών 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 53 και 

τηρουμένων των διατάξεων του περί 

Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμου.» 

Διαμορφώθηκε κατόπιν εισήγησης 

της ΡΑΕΚ. Η εξουσιοδότηση 

Λειτουργών του Συστήματος να 

γίνεται από τον Διευθυντή 

Λειτουργίας του Συστήματος. 
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Στη συνέχεια ο Κανονισμός 53 καθορίζει 

τα προσόντα και τις εργασίες που 

μπορούν να εκτελούν πρόσωπα που 

έχουν πιστοποιηθεί και τα προσόντα 

αυτά περιορίζονται στο επάγγελμα του 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Συνεπώς, 

εφόσον μια από τις δύο κύριες 

δραστηριότητες και ευθύνες του ΔΣΜΚ 

είναι η Λειτουργία του Συστήματος 

Μεταφοράς είναι αυτονόητο ότι ο κάτοχος 

της θέσης του Διευθυντή ΔΣΜΚ, ο οποίος 

φέρει τη γενική ευθύνη για τις λειτουργίες 

στο Σύστημα Μεταφοράς και 

εξουσιοδοτεί τους υπόλοιπους 

Λειτουργούς του Συστήματος, πρέπει να 

κατέχει Πιστοποιητικό Ικανότητας 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1ης Τάξης της 

Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, κάτι 

που δεν μπορεί να κατέχει Μηχανολόγος 

Μηχανικός ή Οικονομολόγος. Αυτοί με 

βάση τον Νόμο μόνο «οικιακές ηλεκτρικές 

συσκευές» μπορούν να λειτουργούν. 

(γ) Από το 1994 μέχρι σήμερα ο Νόμος 

προβλέπει και όχι τυχαία, μόνο 

προσόντα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως 

αναγκαίο προσόν για διορισμό στη θέση 

του Διευθυντή ΔΣΜΚ. 

 

11.  Τροπ.Αρ. 38.  26/67 
Γίνεται εισήγηση όπως τροποποιηθεί το 

εν λόγω άρθρο ως εξής: 

Η διατύπωση του Άρθρου συγχέει ως 

προς το όριο ηλικίας κατά το διορισμό. 

Όπως είναι διατυπωμένο το εδάφιο αυτό, 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 
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(Άρ. 58 (5)) «Πρόσωπο διοριζόμενο ως Γενικός 

Διευθυντής ΔΣΜΚ δεν πρέπει να 

υπερβαίνει, κατά τη διάρκεια του 

ημερολογιακού έτους του διορισμού του, 

είτε για πρώτη, είτε για δεύτερη θητεία, το 

63ο έτος της ηλικίας.» 

θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι, για την 

πρώτη θητεία επιβάλλεται ο Γενικός 

Διευθυντής να είναι κάτω των 57 ετών.  

12.  

Τροπ.Αρ. 38.  

(Άρ. 58 (6) (α), 

Αρ. 58 (6)(γ)) 

26/67 

Οι παράγραφοι 58 (6) (α) και 58 (6) (γ), 

όπως αυτοί διατυπώνονται στο Τροπ. 

Αρ.38, θα πρέπει να τύχουν εκτεταμένης 

τροποποίησης, ούτως ώστε να μην 

αποκλείονται άτομα που κατά τα 

τελευταία 2 χρόνια κατείχαν 

οποιαδήποτε θέση σε αρχή, οργανισμό ή 

εταιρεία που κατέχει άδεια παραγωγής ή 

προμήθειας ηλεκτρισμού ή που 

εργοδοτήθηκαν ή εισέπραξαν σύνταξη 

σε τέτοια εταιρεία. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μπει ειδική 

πρόνοια που να καλύπτει άτομα που 

προέρχονται από τον ΔΣΜΚ ως εξής: 

«Νοείται πως η κατά τα τελευταία 2 

χρόνια διατήρηση ή κατοχή θέσης στον 

ΔΣΜΚ δεν θεωρείται για σκοπούς του 

άρθρου αυτού ως ασυμβίβαστη κατοχή 

θέσης.» 

Ως ασυμβίβαστο με την κατοχή 

αξιώματος του Γενικού Διευθυντή  ΔΣΜΚ 

καθορίζονται: η κατοχή θέσης σε εταιρεία 

παραγωγής ή προμήθειας (π.χ. ΑΗΚ) 

κατά τα τελευταία 2 χρόνια και η 

εργοδότηση ή είσπραξη σύνταξης ή 

απόκτηση συμφέροντος σε τέτοια 

εταιρεία. 

 

Η κατοχή σχετικής πείρας, στο πρόσφατο 

παρελθόν, θα είναι χρήσιμη και δεν 

πρέπει να τιμωρείται. Με αυτόν τον 

τρόπο, προσοντούχοι με πείρα στο 

αντικείμενο Επιστήμονες στην 

Ηλεκτρολογική Μηχανική στερούνται 

δικαιώματος διεκδίκησης της θέσης του 

Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, ενώ αντίθετα 

άπειροι Ηλεκτρολόγοι αυτόματα δεν θα 

πληρούν τα κριτήρια.  

Η «είσπραξη σύνταξης» από εταιρεία 

παραγωγής ή προμήθειας θα πρέπει να 

απαλειφθεί από το εδάφιο (γ) αφού αυτό 

αποκλείει από διορισμό το μεγαλύτερο 

μέρος της επιστημονικής κοινότητας που 

Ισχύει περιορισμένη ελάχιστη 

περίοδος 2 ετών από την 

ημερομηνία διορισμού στη θέση 

του ΓΔ ΔΣΜΚ. Παραπομπή στο 

άρθρο 3(3)(δ) του περί Ρυθμίσεως 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 

του 2002 (19(I)/2002), όπως 

εκάστοτε τροποποιήθηκε.  

Παραπομπή στο άρθρο 3(3)(δ)(iii) 

του περί Ρυθμίσεως 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος 

του 2002 (19(I)/2002),όπως 

εκάστοτε τροποποιήθηκε. 
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έχει τη γνώση και θα μπορούσε να 

αναλάβει το αξίωμα αυτό και να το φέρει 

σε πέρας (π.χ. προσωπικό που 

αποχωρεί από την ΑΗΚ). Ας μην 

ξεχνούμε ότι ο Πρόεδρος και το Μέλος 

της ΡΑΕΚ εμπίπτουν σε αυτή την 

κατηγορία καθώς και ο Διευθυντής 

ΔΣΜΚ, καθώς και οι προηγούμενοι 2 

Διευθυντές του ΔΣΜΚ και οι δύο πρώην 

Πρόεδροι και Αντιπρόεδρος της ΡΑΕΚ. 

Δεν είναι τυχαίο που στελεχώθηκαν οι 

οργανισμοί αυτοί με τους πιο πάνω     

Διευθυντές/Προέδρους/Μέλη από τον 

Οργανισμό που έχει την τεχνογνωσία για 

να φέρει εις πέρας την εργασία αυτή. 

Εξάλλου, το να είναι κάποιος 

συνταξιούχος μιας εταιρείας παραγωγής 

ή προμήθειας δεν σημαίνει ότι αυτό 

επηρεάζει τις αποφάσεις του αφού τα 

ωφελήματά του από τα Ταμεία Σύνταξης 

είναι προκαθορισμένα και οι αποφάσεις 

του δεν επηρεάζουν την είσπραξη της 

σύνταξής του. Σημειώνεται ότι τα Ταμεία 

Σύνταξης είναι αυτόνομα και 

αυτοχρηματοδοτούμενα με 

προκαθορισμένες εισφορές. 

 

Τέλος, παρακαλώ σημειώστε ότι δεν 

μπορεί να θεωρείται ασυμβίβαστο 

προηγούμενη διατήρηση ή κατοχή θέσης 

στον ΔΣΜΚ, καθώς ο οργανισμός 

σύμφωνα με το άρθρο 35 κατέχει 
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αποκλειστικά άδεια Διαχείρισης του 

Συστήματος Μεταφοράς και όχι άδεια 

Παραγωγής ή Προμήθειας Ηλεκτρισμού. 

13.  

Τροπ.Αρ. 39  

(Αρ.59(1) (β) 

(ν)) 

28/67 

 

Το άρθρο (Αρ.59(1) (β) (ν)) να 

διαμορφωθεί ως εξής: 

«(ν) έχει, κατά τη θητεία του, 

οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιαδήποτε 

εταιρεία, αρχή ή οργανισμό που κατέχει 

άδεια δυνάμει του άρθρου 34 ή 35, 

εξαιρουμένης της είσπραξης σύνταξης∙» 

 

 

Βλ. πιο πάνω σχόλια, υπ’ αριθμό 12. 

Παραπομπή στο άρθρο 3(3)(δ)(iii) 

του περί Ρυθμίσεως 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος 

του 2002 (19(I)/2002),όπως 

εκάστοτε τροποποιήθηκε. 

14.  
Τροπ. Αρ.39  

(Αρ.59 (3)) 

28/67 

Γίνεται εισήγηση όπως προστεθεί στο 

τέλος της παραγράφου του Άρ.59 (3), 

όπως τροποποιείται με Αρ.39, η εξής 

φράση: 

 

«…εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του 

Αρ. 58(3) του παρόντος Νόμου.» 

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι η αναφορά 

γίνεται στο διαμορφωμένο με το παρόν 

έντυπο, Άρ.58(3).  

 

Για να είναι αποτελεσματική η 

αντικατάσταση του Γενικού Διευθυντή του 

ΔΣΜΚ στην περίπτωση προσωρινής 

απουσίας ή ανικανότητάς του, θα πρέπει 

το άτομο που τον αναπληροί να έχει τα 

προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στο 

Άρ.58(3), (παρακαλώ δείτε σχόλιο 

υπ’αριθμό10).  

  

 

Αφορά εξαιρετικές και προσωρινές 

καταστάσεις Θα πρέπει να δίδεται 

η απαραίτητη ευελιξία σε 

περίπτωση που απαιτείται η 

άμεση αντικατάσταση του 

Διευθυντή ΔΣΜΚ.  
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15.  

Τροπ. Αρ. 40 

 (Άρθρο 59Α 

(2)) 

29/67 

Γίνεται εισήγηση όπως αντικατασταθεί η 

παράγραφος (2) του Άρ.59Α ως 

ακολούθως: 

« Η Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ εξετάζει και 

αποφασίζει για το διορισμό και άσκηση 

πειθαρχικού ελέγχου, που αφορούν τις 

θέσεις του Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς 

και του Διευθυντή Λειτουργίας 

Συστήματος.» 

 

Η παράγραφος (2) του Αρ.59Α γράφτηκε 

κατά παράβαση του Εγγράφου Αρχών 

που διέπει την τροποποίηση της 

Νομοθεσίας για Ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ 

από την καθετοποιημένη ΑΗΚ. Στο 

Έγγραφο Αρχών, το οποίο αποστάληκε 

στη ΡΑΕΚ, τον ΔΣΜΚ και την ΑΗΚ στις 

10 Ιουλίου 2018, αναφέρεται ρητά ότι 

συγκροτείται τριμελής Ειδική Επιτροπή 

ΔΣΜΚ, της οποίας προεδρεύει ο Γενικός 

Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας και 

συμμετέχουν ως μέλη ο Διευθυντής 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού και ο Διευθυντής ΔΣΜΚ, η 

τριμελής Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ εξετάζει 

και αποφασίζει μόνο για το διορισμό και 

την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου του 

Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς και του 

Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος. Με 

το Άρθρο 59Α(2) όπως είναι 

διατυπωμένο πλήττεται η ανεξαρτησία 

του ΔΣΜΚ και δημιουργείται αυξημένη 

πολυπλοκότητα, αφού καθ’ ύλην 

αρμοδιότητα, για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν τον Διευθυντή Λειτουργίας 

Αγοράς  και τον Διευθυντή Λειτουργίας 

Συστήματος, έχει η Ειδική Επιτροπή. 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. Η 

παράγραφος θα διαμορφωθεί ως 

αναφέρεται στο Μέρος Α του 

εγγράφου αρχών.   
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Πρακτικά, θα υπάρχει δυστοκία στη λήψη 

αποφάσεων και ανελαστικότητα του 

Oργανισμού. 

16.  
Τροπ. Αρ. 40  

(Αρ.59Α (3)) 
29/67 

Γίνεται εισήγηση όπως αντικατασταθεί η 

παράγραφος (3) του Άρ.59Α ως 

ακολούθως: 

«Η Ειδική Επιτροπή διευρύνεται  με τη 

συμμετοχή του Διευθυντή Λειτουργίας 

Αγοράς ΔΣΜΚ και του Διευθυντή 

Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ, για 

σκοπούς πλήρωσης των υπολοίπων 

θέσεων, που υπάρχουν στην οργανική 

διάρθρωση του ΔΣΜΚ.» 

 

 

 

Η παράγραφος (3) του Αρ.59Α γράφτηκε 

κατά παράβαση του Εγγράφου Αρχών 

που διέπει την τροποποίηση της 

Νομοθεσίας για Ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ 

από την καθετοποιημένη ΑΗΚ.  

Στο Έγγραφο Αρχών, το οποίο 

αποστάληκε στη ΡΑΕΚ, τον ΔΣΜΚ και 

την ΑΗΚ στις 10 Ιουλίου 2018, 

αναφέρεται ρητά ότι στην περίπτωση 

πλήρωσης ή/και προαγωγών των 

υπόλοιπων θέσεων που υπάρχουν στο 

Οργανόγραμμα του ΔΣΜΚ, ή τριμελής 

Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ διευρύνεται σε 

πενταμελή με τη συμμετοχή των δύο 

Διευθυντών του ΔΣΜΚ. Με το Άρθρο 

59Α(3), όπως είναι διατυπωμένο 

πλήττεται η ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ και 

δημιουργείται αυξημένη πολυπλοκότητα, 

αφού καθ’ ύλην αρμοδιότητα, για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν το προσωπικό, 

θα έχει η Διευρυμένη Ειδική Επιτροπή. 

Πρακτικά, θα υπάρχει δυστοκία στη λήψη 

αποφάσεων και ανελαστικότητα του 

Oργανισμού. 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. Η 

παράγραφος θα διαμορφωθεί ως 

αναφέρεται στο Μέρος Α του 

εγγράφου αρχών.   

17.  

Τροπ. Αρ.41 

(Αρ.60 (3)(ε)) 
31/67 

Διόρθωση του αριθμού «117»του Αρ.60 

(3)(ε) του Τροπ. Αρ. 41σε «116»  
Γίνεται αναφορά σε λάθος άρθρο. 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 
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18.  

Τροπ.Αρ.41  

(Αρ.60(5)(α))  
31/67 Να διαγραφεί η φράση «και Τουρισμού» 

Το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει 

μετονομαστεί σε Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας. Θα πρέπει να 

διορθωθεί η ονομασία σε όλα τα σημεία 

που γίνεται αναφορά στον βασικό Νόμο, 

αλλά και στο Προσχέδιο του 

Τροποποιητικού Νομοσχεδίου.   

 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 

19.  
Τροπ. Αρ. 41  

(Αρ.60 (8) (β)) 

32/67 

Γίνεται εισήγηση όπως προστεθεί η 

φράση «και/ή από το Γενικό Διευθυντή 

του ΔΣΜΚ.» πριν από τη φράση «και/ή 

από μέλος του προσωπικού του.» 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΣΜΚ, δεν 

είναι μέλος του προσωπικού του ΔΣΜΚ 

και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρχει 

ξεκάθαρη πρόνοια, ούτως ώστε να είναι 

δυνατή η εκπροσώπηση του ΔΣΜΚ 

ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή 

διοικητικής αρχής από τον Γενικό 

Διευθυντή.  

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 

20.  

Τροπ.Αρ.41 

 (Αρ. 60(9))  
32/67 

 

Γίνεται εισήγηση όπως απαλειφθεί η 

φράση: «Τηρουμένων των διατάξεων του 

παρόντος νόμου και των δυνάμει αυτού 

εκδοθέντων Κανονισμών και 

Διαταγμάτων»  

 Και να προστεθεί η φράση  «και/ή 

διοικητική» μετά τη λέξη «αστική» 

  

Εάν δεν τροποποιηθεί το εδάφιο αυτό ως 

η προτεινόμενη εισήγηση, ελλοχεύει ο 

κίνδυνος να μην επιθυμεί κανένας να 

εργοδοτηθεί και/ή διοριστεί στον ΔΣΜΚ, 

καθότι το προσωπικό και/ή ο Γενικός 

Διευθυντής του  ΔΣΜΚ θα είναι 

εκτεθειμένο/ος. 

 

Ισχύουν οι πρόνοιες του 

Κανονισμού (ΕΕ)  αριθ. 1227/2011 

οι πρόνοιες του οποίου 

εφαρμόζονται στη βάση του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου.  
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21.  
Τροπ.Αρ. 42 

(Αρ.61 (2)) 

32-

33/67 

Το εδάφιο (2) της παραγράφου 42 

«Τηρουμένων των διατάξεων της 

παραγράφου 1 του άρθρου 116 του 

συντάγματος, ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει 

και επιθεωρεί όλους τους λογαριασμούς 

του ΔΣΜΚ και ασκεί κάθε άλλη εξουσία 

και εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία ή 

καθήκον, όπως καθορίζεται από τις 

διατάξεις του περί Δημοσιονομικής 

Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 

νόμου» πρέπει να διαγραφεί 

Η πρόνοια για έλεγχο του ΔΣΜΚ από τον 

Γενικό Ελεγκτή καλύπτεται από Τροπ.Αρ. 

53 (Άρ.68Γ) και η επανάληψη εδώ είναι 

πλεονασμός. 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό.   

22.  

Αρ.62 του 

Βασικού 

Νόμου 

 

Ο τίτλος του άρθρου 62 στο Βασικό 

Νόμο πρέπει να διορθωθεί ως εξής: 

«Αρμοδιότητες του Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου» 

 

Ο υφιστάμενος πλαγιότιτλος του 

άρθρου 62 είναι ο ακόλουθος: 

«Αρμοδιότητες του Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.» 

23.  

Τροπ. Αρ.44 

(Αρ. 62Β) 

34-

35/67 

Να διαγραφούν οι απαριθμημένες 

αρμοδιότητες  

και να αντικατασταθεί το κείμενο με το 

εξής:  

«(α) Λειτουργεί τις επιμέρους Αγορές της 

Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού 

σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς 

Ηλεκτρισμού και ενεργεί ως ο κεντρικός 

αντισυμβαλλόμενος για τις οικονομικές 

εκκαθαρίσεις μεταξύ των Συμμετεχόντων 

(με την εξαίρεση των διμερών 

συμβολαίων) σε κάθε μία επιμέρους 

Αγορά.» 

Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο 

εδάφιο (α) αφορούν τους Κανόνες 

Αγοράς Ηλεκτρισμού που εκδίδονται και 

τροποποιούνται σύμφωνα με Αποφάσεις 

της ΡΑΕΚ και δεν πρέπει να 

σημειώνονται στο Νόμο. 

 

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες όπως 

παρουσιάζονται είναι ελλείπεις καθώς 

απουσιάζουν αρμοδιότητες του 

Λειτουργού Αγοράς και εμφανίζονται 

άλλες που είναι αρμοδιότητες του 

Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. 

Επίσης, η προσέγγιση αυτή θα 

Οι αρμοδιότητες του Λειτουργού 

της Αγοράς πρέπει να ρυθμίζονται 

στην πρωτογενή νομοθεσία, 

καθώς είναι μια νέα οντότητα η 

οποία θα αδειοδοτηθεί από τη 

ΡΑΕΚ και οι αρμοδιότητές του 

επηρεάζουν την αγορά στο 

σύνολό της. 

Ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να υποβάλει 

κατάλογο με τις αρμοδιότητες του 

Λειτουργού Αγοράς που κατά την 

άποψή του δεν περιλήφθηκαν στο 

υπό αναφορά άρθρο.  
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δημιουργεί προβλήματα στο μέλλον 

καθώς όποτε αλλάζουν οι Κανόνες 

Αγοράς Ηλεκτρισμού, θα πρέπει να 

αλλάζει εκ νέου ο Νόμος. 

24.  
Τροπ.Αρ. 44 

Αρ.  62Γ 
35/67 

Η φράση «Ο Γενικός Διευθυντής ΔΣΜΚ 

εντός έξι μηνών από το τέλος εκάστου 

ημερολογιακού έτους, υποβάλλει έκθεση, 

μέσω του Υπουργού, στο Υπουργικό 

Συμβούλιο για τις δραστηριότητες του 

κατά τη διάρκεια του έτους αυτού» να 

αντικατασταθεί με «Ο Γενικός Διευθυντής 

ΔΣΜΚ εντός έξι μηνών από το τέλος 

εκάστου ημερολογιακού έτους, 

υποβάλλει έκθεση, μέσω του Υπουργού, 

στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις 

δραστηριότητες του ΔΣΜΚ κατά τη 

διάρκεια του έτους αυτού». 

Ο Γενικός Διευθυντής θα υποβάλλει 

κατάσταση για τις δραστηριότητες όλου 

του Οργανισμού και όχι μόνο τις δικές 

του.    

 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 

25.  

Τροπ.Αρ.45 

(Αρ.63(8) και 

Αρ.63 (9)) 

37-

38/67 

Οι παράγραφοι (8) και (9) του Αρ.63, 

όπως τροποποιείται με το Αρ.45, 

χρήζουν εκτεταμένης τροποποίησης 

και/ή διόρθωσης.  

 

Ο ΔΣΜΚ δεν εκτελεί επενδύσεις, καθότι 

δεν είναι δικό του το δίκτυο. Καθορίζει 

ποιά επένδυση πρέπει να γίνει, αλλά 

εναπόκειται στον ΙΣΜ να την εκτελέσει. 

Θα πρέπει να καθίσταται σαφές από το 

γράμμα του Νόμου ότι ο ΔΣΜΚ θα 

επεμβαίνει μόνο στην περίπτωση που ο 

ΙΣΜ αρνείται ή αδυνατεί να εκτελέσει μια 

επένδυση. 

 

Ο ΔΣΜΚ δεν χρησιμοποιεί δικά του 

κεφάλαια για επενδύσεις, αλλά τέτοια 

Σὐμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Την ευθύνη για την εφαρμογή του 

δεκαετούς προγράμματος 

ανάπτυξης συστήματος μεταφοράς 

(ΔΠΑΣΜ) την έχει ο ΔΣΜΚ. 

Επομένως, ο ΔΣΜΚ έχει και την 

ευθύνη για την εκτέλεση, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι ο ίδιος θα 

εκτελέσει το έργο. Ο ΙΣΜ 

χρηματοδοτεί και πραγματοποιεί 

την επένδυση κατόπιν «ανάθεσης» 

από τον ΔΣΜΚ. 
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έργα χρηματοδοτούνται από τον ΙΣΜ και 

τους Ανεξάρτητους Παραγωγούς. 

 

Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει κεφάλαιο 

για τον ΔΣΜΚ. 

 

26.  

Τροπ. Αρ.46 

(2)  

(Αρ.(64(5)(γ)) 

39/67 

Να διαγραφτεί η φράση 

«συμπεριλαμβανομένου του ΔΣΜΚ» από 

την παράγραφο (γ) του άρθρου 64(5) 

(Τροπ. Αρ.46(2)). 

Το νομοσχέδιο προνοεί ότι η ΑΗΚ ως 

ιδιοκτήτης παραμένει ιδιοκτήτης του 

Συστήματος Μεταφοράς. Υποχρέωση του 

ΔΣΜΚ για χρηματοδότηση επενδύσεων 

που προβλέπονται στο δεκαετές 

πρόγραμμα ανάπτυξης συστήματος 

συνεπάγεται παρέκκλιση από σχετικές 

αποφάσεις της πολιτείας για διατήρηση 

καθετοποιημένης ΑΗΚ καθώς επίσης και 

σημαντικές καθυστερήσεις στην 

υλοποίηση των έργων επειδή ο ΔΣΜΚ θα 

πρέπει να υποβάλει συμπληρωματικό 

προϋπολογισμό για τα έργα αυτά, η 

ΡΑΕΚ να δώσει σχετική έγκριση, η ΡΑΕΚ 

να αυξήσει τα επιτρεπόμενα έσοδα του 

ΔΣΜΚ και να εκδώσει σχετικές 

αποφάσεις για τροποποίηση διατιμήσεων 

και ο ΔΣΜΚ να φροντίσει στην εξεύρεση 

δανεισμού, το πιο πιθανό με 

κυβερνητικές εγγυήσεις καθώς δεν θα 

διαθέτει περιουσία αρκετή για υποθήκη.   

Δείτε σχόλιο με Α/Α 25.   

27.  

Τροπ. Αρ. 47 

(Αρ.64Α) 
40/67 

Το μέρος της φράσης του άρθρου 64Α 

«διατηρεί χωριστό ταμείο για τις 

δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο 

Ο ΔΣΜΚ συμφωνεί ότι πρέπει να 

τηρούνται ξεχωριστοί λογαριασμοί για 

εκκαθάριση της Αγοράς Ηλεκτρισμού, 

Το χωριστό ταμείο αφορά τις 

δραστηριότητες του ΔΣΜΚ που 

διεξάγονται σύμφωνα με τις 
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των αρμοδιοτήτων του όσον αφορά τη 

λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 

62Β…..» να αντικατασταθεί με «διατηρεί 

χωριστό ταμείο για τις συναλλαγές τις 

αγοράς ηλεκτρισμού σύμφωνα με τους 

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού» 

όμως σημειώνεται ότι οι σχετικές 

πρόνοιες αναφέρονται στους Κανόνες 

Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ) και 

συμπερίληψη τους στον νόμο δημιουργεί 

σύγχυση και σε κάποιες περιπτώσεις 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 62Β 

βρίσκονται σε αντίθεση με πρόνοιες των 

ΚΑΗ  

πρόνοιες του άρθρου 62Β που 

αναφέρεται αναλυτικά στις 

αρμοδιότητες του Λειτουργού της 

Αγοράς. Προστέθηκε επιφύλαξη 

στα άρθρα 64Α και 65Β. 

28.  
Τροπ.Αρ.52 

(Αρ.68Α) 

43/67 Το άρθρο 68Α πρέπει να διαγραφτεί 

Τα επιτρεπόμενα έσοδα του ΔΣΜΚ 

προέρχονται από την διατίμηση Δ-ΔΣΜ, 

Η διατίμηση αυτή καλύπτει τα έξοδα 

διαχείρισης όλου του οργανισμού που 

λέγεται ΔΣΜΚ. Σε αυτά περιλαμβάνονται 

οι δαπάνες διαχείρισης της Λειτουργίας 

Συστήματος, της Λειτουργίας της Αγοράς, 

των οικονομικών υπηρεσιών, των 

συστημάτων και υποδομών του ΕΚΕΕ, 

των συστημάτων και υποδομών των 

γραφείων του ΔΣΜΚ 

συμπεριλαμβανομένου των συστημάτων 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού και όλες τις 

άλλες δαπάνες όπως νομικές υπηρεσίες, 

καθαρισμός, ηλεκτρισμός κλπ.   

Ο Λειτουργός της Αγοράς 

αδειοδοτείται ξεχωριστά από τη 

ΡΑΕΚ. Για τη λειτουργία της 

αγοράς θα υπάρχουν ξεχωριστά 

τέλη τα οποία μαζί με το τέλος 

ΔΣΜΚ θα συμβάλλουν στα 

συνολικά έσοδα για τον ΔΣΜΚ.  

29.  

Τροπ. Αρ.56 

(Αρ. 71 (1)) 

 

44/67 

Σχετικά με τις αιφνίδιες κρίσεις και 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης 

Προτείνεται: 

1. να παραμείνουν τα αρχικά 

άρθρα 70Α και 71  

2. να οριστεί η αιφνίδια κρίση 

3. να οριστεί η κατάσταση έκτακτης 

Καθώς είναι αρμοδιότητα του ΔΣΜΚ, οι 

Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και οι 

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού προνοούν 

εφαρμογή συγκεκριμένων ενεργειών από 

τον ΔΣΜΚ για την αντιμετώπιση 

Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης. 

Δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου 

Εναρμονιστική πρόνοια: Άρθρο 42 

της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ «Μέτρα 

Διασφάλισης».  

Σε ότι αφορά τη δυνατότητα του 

ΔΣΜΚ να ενεργεί άμεσα, αυτή 

διασφαλίζεται μέσω του εδαφίου 

(3) του προτεινόμενου άρθρου 71 
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ανάγκης και της ΡΑΕΚ να ορίσουν διά 

Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας τα μέτρα που ο ΔΣΜΚ, 

ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος, θα πρέπει να 

λάβει για την αντιμετώπιση μίας αιφνίδιας 

κρίσης. 

Τυχόν αφαίρεση του αρχικού εδαφίου 71, 

που επέτρεπε ανεξαρτησία χειρισμού 

τέτοιων καταστάσεων από τον ΔΣΜΚ, θα 

αφαιρέσει τη δυνατότητα του τελευταίου 

να αντιμετωπίσει πρώτον το 

συντομότερο δυνατόν και δεύτερον 

αποτελεσματικά τέτοιες καταστάσεις.  

του βασικού νόμου (άρθρο 56 του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου).  

30.  
Τροπ. Αρ.57 

(Αρ.72Α) 

45/67 
Το άρθρο 72Α χρήζει εκτεταμένης 

τροποποίησης ή διαγραφής.  

 

Σε περίπτωση υιοθέτησης του ως είναι 

διατυπωμένο, θα προκύψουν μεγάλα 

προβλήματα στην λειτουργία του ΔΣΜΚ 

καθώς οι επιχειρήσεις που μπορούν να 

παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές 

ηλεκτρισμού είναι συγκεκριμένες και σε 

κάποιο στάδιο παρείχαν υπηρεσίες στη 

ΡΑΕΚ ή στην ΑΗΚ ή θα παρέχουν στο 

μέλλον σε ιδιωτικές εταιρείες 

παραγωγής/προμήθειας. Σημειώνεται ότι 

μπορεί να προκύψει πρόβλημα που θα 

οδηγήσει ακόμη και σε πλήρη ακύρωση 

διαδικασίας ανάπτυξης συστήματος για 

τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

(MMS). Ο ΔΣΜΚ σημειώνει επίσης ότι θα 

είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον ίδιο να  

εντοπίσει και να τεκμηριώσει ότι κάποιος 

Το εν λόγω είναι βασισμένο στο 

άρθρο 10 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ 

προσαρμοσμένο ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη οι 

παρεκκλίσεις που χαίρει η 

Κύπρος. 
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από τους συνεργάτες του  που 

προκύπτουν μέσα από ανταγωνιστικές 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, 

ασκούν τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο αυτό.   

31.  
Τροπ. Αρ.69 

(Αρ.86Α) 

49-

50/67 

Το άρθρο αυτό πρέπει να διαγραφτεί ή 

να τροποποιηθεί ριζικά. 

Ο ΔΣΜΚ είναι ένας οργανισμός με 

πολλαπλές αρμοδιότητες. Η λειτουργία 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού είναι μία από 

αυτές. Η πολιτεία αποφάσισε όπως για 

σκοπούς συνεργειών, εξοικονόμησης 

κόστους και βελτίωσης της ποιότητας 

παροχής υπηρεσιών στους πολίτες της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ο ΔΣΜΚ να είναι 

ταυτόχρονα Λειτουργός Συστήματος 

Ηλεκτρισμού και Λειτουργός Αγοράς 

Ηλεκτρισμού. Όπως αναφέρεται στα 

σχόλια για το Τροπ. Αρ. 52 πιο πάνω τα 

επιτρεπόμενα έσοδα του ΔΣΜΚ 

προέρχονται από την διατίμηση Δ-ΔΣΜ η 

οποία καλύπτει τα έξοδα διαχείρισης 

όλου του οργανισμού που λέγεται ΔΣΜΚ. 

Σε ότι αφορά τις διάφορες 

χρεώσεις/πιστώσεις που θα προκύψουν 

μέσα από την εκκαθάριση της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού, αυτές διέπονται σε κάποιες 

περιπτώσεις από τους Κανόνες της 

Ελεύθερης Αγοράς και σε άλλες 

περιπτώσεις από τις πρόνοιες των 

Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

Σημειώνεται επίσης ότι οι ορισμοί που 

χρησιμοποιούνται για διαχείριση της 

αγοράς ηλεκτρισμού και λειτουργία της 

Ο Λειτουργός της Αγοράς είναι 

άλλη δομή, με άλλες αρμοδιότητες 

από τον ΔΣΜΚ, η οποία θα 

αδειοδοτείται ως άλλη 

δραστηριότητα. 
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αγοράς ηλεκτρισμού δεν ορίζονται και 

κατά την γνώμη του ΔΣΜΚ έχουν το ίδιο 

νόημα.   

32.  
Τροπ. Αρ.80 

 (Αρ.110) 

58/67 
Γίνεται εισήγηση όπως απαλειφθεί το 

στοιχείο «η)» 
Το υπό η) στοιχείο είναι μέρος του δ). 

Ο Λειτουργός της Αγοράς απαιτεί 

ξεχωριστή άδεια.  

33.  
Τροπ. Αρ.81 

(Αρ.111) 

59/67 

Γίνεται εισήγηση να προστεθεί νέα 

παράγραφος ως ακολούθως: 

«Το προσωπικό και ο Γενικός 

Διευθυντής του ΔΣΜΚ δεν ευθύνεται για 

οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή 

λέχθηκε ή για οποιαδήποτε γνώμη την 

οποία εξέφρασαν ή έκθεση ή άλλο 

έγγραφο που ετοίμασαν κατά την 

καλόπιστη άσκηση των αντίστοιχων 

καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών 

τους δυνάμει του παρόντος νόμου και 

των δυνάμει αυτού εκδοθέντων 

Κανονισμών και Διαταγμάτων.». 

 

Καμία ευθύνη δεν θα πρέπει να 

επιβάλλεται στο προσωπικό και το Γενικό 

Διευθυντή του ΔΣΜΚ, που ενεργεί καλή 

τη πίστει.  

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Ο ΔΣΜΚ είναι συμμετέχων στην 

αγορά και δεν μπορεί να εξαιρεθεί 

από οποιαδήποτε υποχρέωση, 

κυρίως όταν αυτή προκύπτει από 

Κανονισμό της ΕΕ (REMIT). 

34.  
Τροπ. Αρ. 85 

(Αρ.116 (2)) 

64/67 

 

Γίνεται εισήγηση όπως απαλειφθεί η 

λέξη «είναι τοποθετημένα» και 

αντικατασταθεί με τη λέξη «εργάζονται». 

 

Επιπρόσθετα, γίνεται εισήγηση όπως 

Επί του παρόντος εργάζονται στον ΔΣΜΚ 

άτομα που είναι τοποθετημένα στον 

ΔΣΜΚ, αποσπασμένα ή εργοδοτούμενοι 

αορίστου χρόνου και ως εκ τούτου θα 

πρέπει όλοι να έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν εάν επιθυμούν να 

παραμείνουν στο εργατικό δυναμικό της 

ΑΗΚ ή εάν επιθυμούν να μεταφερθούν. 

Το συμφωνημένο έγγραφο αρχών 

αναφέρεται σε προσωπικό της 

ΑΗΚ που είναι τοποθετημένο στον 

ΔΣΜΚ.   

 

Το 2ο σχόλιο αποτελεί ξεχωριστή 
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προστεθεί η ακόλουθη πρόταση στο 

τέλος της παραγράφου 2 του άρ.116: 

«Νοείται ότι για να είναι δυνατή η 

επιλογή του προσωπικού, θα πρέπει 

προηγουμένως να έχει εγκριθεί 

συμπληρωματικός προϋπολογισμός για 

τον ΔΣΜΚ σε σχέση με τις θέσεις των 

υπαλλήλων.» 

Όσον αφορά τη δεύτερη εισήγηση , 

σημειώστε ότι οι θέσεις και τα σχέδια 

υπηρεσίας όπως προτείνονται από το 

Διευθυντή ΔΣΜΚ διαφέρουν από αυτά 

που ισχύουν στην ΑΗΚ και ως εκ τούτου 

καθίσταται αδήριτη  η ανάγκη ψήφισης 

συμπληρωματικού προϋπολογισμού.  

  

διαδικασία που θα πρέπει να γίνει 

ταυτόχρονα με την έγκριση από 

την Βουλή των Αντιπροσώπων 

του παρόντος νομοσχεδίου.  

35.  
Τροπ.Αρ. 85 

(Άρθρο116)  

64-

66/67 

Γίνεται εισήγηση όπως προστεθεί η 

ακόλουθη νέα παράγραφος στο τέλος 

του Αρ.116 ως εξής: 

«(6)Υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού 

Κύπρου, που θα επιλέξουν να 

συνεχίσουν την υπηρεσία τους στο 

ΔΣΜΚ και οι οποίοι είναι κατά τον χρόνο  

εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών 

μέλη του Σχεδίου Συντάξεων και 

Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΗΚ 

ή που θα είχαν δικαίωμα να ενταχθούν 

στο Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων 

με τη μονιμοποίησή τους, θα έχουν το 

δικαίωμα να συνεχίσουν με τα ίδια 

δικαιώματα και υποχρεώσεις να είναι 

Μέλη του Σχεδίου, πλην όμως από της 

ημερομηνίας άσκησης της επιλογής τους, 

ο ΔΣΜΚ θα καταβάλλει προς το Σχέδιο 

τις απαιτούμενες εισφορές.» 

Προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή 

της δυνατότητας σε υπαλλήλους της 

ΑΗΚ, που θα επιλέξουν να καταστούν 

υπάλληλοι του ΔΣΜΚ, να συνεχίσουν να 

συμμετέχουν στο Σχέδιο Συντάξεων και 

Χορηγημάτων της ΑΗΚ, θα πρέπει να 

περιληφθεί σχετική πρόνοια σε 

πρωτογενή νομοθεσία.  

 

Σύμφωνα με το έγγραφο αρχών τα 

θέματα προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού, 

θα περιληφθούν στους 

Κανονισμούς που θα έπρεπε ήδη 

να ετοιμαστούν από τον ΔΣΜΚ σε 

συνεργασία με την ΑΗΚ, και όχι 

μέσω της πρωτογενούς 

νομοθεσίας. 

36.  Αρ. Τροπ. 86 67/67 
Γίνεται εισήγηση όπως διαμορφωθεί ως 

ακολούθως το Αρ.86:   

Είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής 

εξαίρεση. 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 
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Νοείται ότι η παράγραφος (γ) του 

εδαφίου (6) του άρθρου 58, καθώς 

επίσης και το στοιχείο (ν) της 

παραγράφου (β) του άρθρου 59, δεν 

ισχύουν για πρόσωπο το οποίο 

διορίστηκε στο αξίωμα του Διευθυντή 

ΔΣΜΚ την 27η Ιουλίου 2016 και δύναται 

να επαναδιοριστεί στο αξίωμα αυτό.  

37.  
Προσθήκη 

νέου Άρθρου  
 

Να προστεθεί παράγραφος που θα δίνει 

στον ΔΣΜΚ τη δυνατότητα επιβολής 

διοικητικών  κυρώσεων ή διοικητικών 

προστίμων σε συμμετέχοντες σύμφωνα 

με τους σε ισχύ Κανόνες Μεταφοράς 

Διανομής και Κανόνες Αγοράς 

Ηλεκτρισμού. Ενδεχομένως η προσθήκη 

αυτή να γίνει στο άρθρο Τροπ. Αρ.44, το 

οποίο αφορά το Αρ. 62Β. 

 Για την αποτελεσματική άσκηση των 

εξουσιών του ΔΣΜΚ, ως Διαχειριστής 

Συστήματος Μεταφοράς και ως 

Λειτουργού Αγοράς, θα πρέπει να 

παρέχεται από το Νόμο η δυνατότητα 

επιβολής διοικητικών προστίμων σε 

συνδεδεμένους στο Σύστημα Μεταφοράς 

και συμμετέχοντες στην Αγορά 

Ηλεκτρισμού. 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  

Ο ΔΣΜΚ δύναται να επιβάλλει 

χρεώσεις μη συμμόρφωσης. 

Συγκεκριμένη πρόνοια 

περιλήφθηκε στο άρθρο του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου αρ. 

81(4).   

38.  Γενικό Σχόλιο  

Ως γενικό σχόλιο σημειώστε ότι θα 

πρέπει οπουδήποτε γίνεται αναφορά στο 

Νόμο, στην δραστηριότητα του ΔΣΜΚ ως 

Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 

(ΔΣΜ) να αντικατασταθεί με Λειτουργός 

Συστήματος (ΛΣ) 

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς 

Κύπρου είναι Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου στον οποίο η πολιτεία 

ανέθεσε την αρμοδιότητα του Λειτουργού 

Συστήματος(ΛΣ) και του Λειτουργού της 

Αγοράς. Σε πολλά σημεία στο κείμενο, ο 

όρος Διαχειριστής Συστήματος 

Μεταφοράς (ΔΣΜ), συγχέεται με τον όρο 

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς 

Κύπρου (ΔΣΜΚ). Αυτό πρέπει να 

τερματιστεί με την αντικατάσταση του 

όρου ΔΣΜ από τον όρο ΛΣ.  

Οι αρμοδιότητες του Λειτουργού 

της Αγοράς είναι επιπρόσθετες 

των καθηκόντων του ΔΣΜΚ ως ο 

Λειτουργός του Συστήματος και 

αναφέρονται σε ξεχωριστό άρθρο 

(νέο άρθρο 62Α του βασικού 

νόμου). Στο νόμο δεν ορίζεται ο 

Λειτουργός Συστήματος, συνεπώς 

οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν 

εμπίπτει στις αρμοδιότητες του 

Λειτουργού της Αγοράς, αφορά 

τον ΔΣΜΚ υπό την ιδιότητά του ως 

ο Λειτουργός του Συστήματος.  
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ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 10 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)  

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) (5) 

 

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1.  

Άρθρο 2 

(ορισμοί) 

(τροποποίηση 

άρθρου 2 

βασικού) 

2/67 

Τροποποίηση του ορισμού 

«Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς 

ΔΣΜΚ», ως ακολούθως  

«Διευθυντής Λειτουργίας της Αγοράς 

είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

εξουσιοδοτημένος διευθυντής του 

λειτουργού της αγοράς που θα 

ορίζεται με απόφαση Υπουργικού 

Συμβουλίου» 

Ο λειτουργός αγοράς πρέπει  να είναι 

ανεξάρτητος από τον ΔΣΜΚ/ ή θυγατρική 

ανεξάρτητη εταιρεία 

Η ΡΑΕΚ σε επιστολή της με αρ. 

φακ. 04.03.05/061-17, 

ημερομηνίας 18/1/2017, 

αναφέρει ότι «σε μια μικρή 

αγορά ηλεκτρισμού όπως αυτή 

της Κύπρου, δημιουργούνται 

συνέργειες που καθιστούν 

σκόπιμη την ανάθεση της 

Λειτουργίας του Συστήματος 

Μεταφοράς και της Λειτουργίας 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού στον 

ΔΣΜΚ». 

2.  

Άρθρο 2 

(ορισμοί) 

(τροποποίηση 

άρθρου 2 

3/67 

Τροποποίηση του ορισμού, ως 

ακολούθως: «Λειτουργός της αγοράς» 

είναι ο αδειοδοτημένος φορέας που 

είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της 

προθεσμιακής, προημερήσιας και 

Να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός της 

παραγράφου 3.4 της ρυθμιστικής απόφασης 

01/2015 για τον λειτουργό αγοράς  

Οι αρμοδιότητες του 

Λειτουργού Αγοράς αναλύονται 

στο νέο άρθρο 62Α. 
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(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) (5) 

 

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

βασικού) ενδοημερήσιας όταν ισχύσει  

 

3.  

Άρθρο 3 

(τροποποίηση 

άρθρου 3 

βασικού) 

6/67 

Προσθήκη παραγράφου (κ) που θα 

αναφέρει  

- (κ) ρυθμίζει ζητήματα 

ευάλωτων καταναλωτών και 

περιορισμού της ενεργειακής 

φτώχειας 

Για πλήρη εναρμόνιση με τις πρόνοιες της 

Οδηγίας 2009/27/ΕΚ 

Γίνεται εν μέρη αποδεκτή η 

εισήγηση (Ορίζεται η 

«ενεργειακή φτώχεια» και 

ενισχύεται η προστασία των 

ευάλωτων καταναλωτών.) 

4.  

Άρθρο 24 

(τροποποίηση 

άρθρου 24 

βασικού) 

7/67 

Προσθήκη της παραγράφου (κζ) μετά 

την (κστ), ως ακολούθως: 

Να διασφαλίζει την εφαρμογή των 

προνοιών του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 

1222/2015 

Μιας και τροποποιείται ο περί ηλεκτρισμού 

νόμος, σωστό θα ήταν να συμπεριληφθεί και 

ο Κανονισμός 1222/2015 για ΝΕΜΟ 

Η Κύπρος λαμβάνει εξαίρεση 

από τον Κανονισμό (ΕΕ) 

2015/1222 σχετικά με τον 

καθορισμό κατευθυντήριων 

γραμμών για την κατανομή της 

δυναμικότητας και τη 

διαχείριση της συμφόρησης (2. 

Ο παρών κανονισμός 

εφαρμόζεται σε όλα τα 

συστήματα μεταφοράς και τις 

γραμμές διασύνδεσης στην 

Ένωση, εξαιρουμένων των 
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(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) (5) 

 

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

συστημάτων μεταφοράς ισχύος 

στα νησιά που δεν είναι 

συνδεδεμένα με άλλα 

συστήματα μεταφοράς μέσω 

γραμμών διασύνδεσης).  

5.  

Άρθρο 25 

(τροποποίηση 

άρθρου 25 

βασικού) 

8/67 

Πριν την παράγραφο (θ) το σημείο (η) 

του βασικού, θα πρέπει να 

τροποποιηθεί ώστε να καθορισθεί η 

εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης 

διαφορών για άδειες  

Η εφαρμογή του κεφ. 4 του περί διαιτησίας 

Νόμου, είναι χρονοβόρα διαδικασία. Θα 

πρέπει στο κείμενο του Νόμου να προνοείται 

ο τρόπος καθορισμού της διαδικασία 

εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με 

Κανονισμό. Να μελετηθεί η διαδικασία που 

αναπτύχθηκε για την επίλυση διαφορών για 

τις ESCOs. 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 

6.  

Άρθρο 25Α 

(τροποποίηση 

άρθρου 25Α 

βασικού) 

9/67 

Παράγραφος (5) θα πρέπει να 

καθορισθεί η διαδικασία εξωδικαστικής 

επίλυσης διαφορών. Να προστεθεί 

στο τέλος της παραγράφου 5 πως θα 

καθοριστεί η εξωδικαστική διαδικασία 

επίλυσης διαφορών με Κανονισμό. 

 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό.  
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(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) (5) 

 

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

7.  

Άρθρο 28 

(τροποποίηση 

άρθρου 28 

βασικού) 

13/67 

Προτεινόμενη τροποποίηση της 

παραγράφου 5(ε), (στ) και (ζ). Θα 

πρέπει να διαγραφεί η προτεινόμενη 

προσθήκη για τις ευθύνες του 

διευθυντή επιχείρησης. Θα πρέπει οι 

ευθύνες να βαραίνουν την επιχείρηση 

ως νομικό πρόσωπο  

Είναι αντισυνταγματικό να μην δίνεται το 

δικαίωμα έφεσης. Η ΡΑΕΚ δεν θα πρέπει να 

επεμβαίνει στα εσωτερικά μιας επιχείρησης. 

Η ΡΑΕΚ ορίζεται ως αρμόδια 

αρχή για την εφαρμογή του 

Κανονισμού 1227/2011 (REMIT), 

όπως η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ορίζεται από το 

Νόμο 102(Ι)/16 αρμόδια αρχή 

για εφαρμογή του Κανονισμού 

596/2014. Το προτεινόμενο 

άρθρο 28(6)-(10) δίδει στη ΡΑΕΚ 

τις αντίστοιχες εξουσίες που 

δίδει στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς το άρθρο 7 του 

Ν.102(Ι)/2016.  

Επίσης, αντίστοιχες πρόνοιες 

έχουν ήδη ελεγχθεί από τη 

Νομική Υπηρεσία και ψηφιστεί 

από τη ΒτΑ κατά την τελευταία 

τροποποίηση του Νόμου περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου (Ν.183(Ι)/2014) (άρθρο 

54) 

Αναφορικά με το δικαίωμα 
υποβολής γραπτών 
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(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) (5) 

 

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

προτάσεων δείτε 
αναθεωρημένη πρόνοια 
νομοσχεδίου με την προσθήκη 
του νέου εδαφίου (6) του νέου 
άρθρου 27 ("Εξέταση 
Παραβάσεων"). 
Η απόφαση επιβολής 

διοικητικού προστίμου μπορεί 

να προσβληθεί στο Διοικητικό 

Δικαστήριο. 

Επίσης, το ύψος των 

προστίμων έχει καθοριστεί, 

δυνάμει της παραγράφου 31 

του προοιμίου του Κανονισμού 

REMIT, προκειμένου να μην 

διαφέρει από το ύψος 

προστίμων που επιβάλλει η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

8.  

Άρθρο 28 

(τροποποίηση 

άρθρου 28 

βασικού) 

13/67 

Η ΡΑΕΚ θα πρέπει να επιβάλλει 

διοικητικά πρόστιμα. Δεν θα πρέπει να 

υποβάλλει κυρώσεις που να 

σχετίζονται με τη λειτουργία μιας 

Είναι αντισυνταγματικό να μην δίνεται το 

δικαίωμα έφεσης. Η ΡΑΕΚ δεν θα πρέπει να 

επεμβαίνει στα εσωτερικά μιας επιχείρησης. 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 7. 



 
92 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) (5) 

 

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

επιχείρησης. 

9.  

Άρθρο 28 

(τροποποίηση 

άρθρου 28 

βασικού) 

14/67 

Το ύψος των προστίμων είναι πολύ 

υψηλό. Αν οι τιμές αυτές σχετίζονται 

με οποιεσδήποτε τιμές επιβάλλονται 

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

τότε θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια 

ώστε τα πρόστιμα να μεταβάλλονται 

αναλόγως των αντίστοιχων 

τρεχουσών τιμών. Δεν πρέπει να 

αναφέρονται συγκεκριμένα ποσά. 

Ίσως ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου 

εργασιών. 

Πρέπει να προστεθεί επίσης το 

δικαίωμα έφεσης 

Είναι αντισυνταγματικό να μην δίνεται το 

δικαίωμα έφεσης. Η ΡΑΕΚ δεν θα πρέπει να 

επεμβαίνει στα εσωτερικά μιας επιχείρησης 

και να επιβάλλει πρόστιμα σε φυσικά 

πρόσωπα.. 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 7. 

 

 

10.  

Άρθρο 28 

(τροποποίηση 

άρθρου 28 

βασικού) 

14/67 
Παράγραφος8(β). Οι ποινές θα πρέπει 

να σχετίζονται με νομικά πρόσωπα 
 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 7. 
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(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) (5) 

 

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

11.  

Αντικατάσταση 

του Άρθρου 58 

του βασικού 

νόμου 

25/67 

Ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να διοικείται από 

τριμελή επιτροπή και όχι από Γενικό 

Διευθυντή και μόνο. Με αυτό τον 

τρόπο θα υπάρχει καλύτερη 

διαδικασία, αμερόληπτη και 

αντικειμενική στη λήψη απόφασης. Η 

τριμελής επιτροπής θα διορίζεται από 

το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Επίσης θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί 

Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣΜΚ 

 

Δε δίδεται η απαραίτητη 

αιτιολόγηση.  

Οι πρόνοιες αυτές 

συμφωνήθηκαν με ΑΗΚ και 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ στο πλαίσιο της 

διαπραγμάτευσης του 

Εγγράφου Αρχών. 

Σχετική είναι η επιστολή του 

ΤΔΔΠρ αρ. φακ. 10.01.029ΠΧ, 

ημερ. 5.4.2017 με την οποία 

προκρίνεται η ύπαρξη της 

τριμελούς Ειδικής Επιτροπής 

και στη συνέχεια η διεύρυνσή 

της σε πενταμελή. 

12.  Άρθρο 58(3) 26/67 

Προσόντα γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ. 

Να γίνει αντικατάστασης φράσης 

«προσόντα στον κλάδο της 

ηλεκτρολογικής μηχανικής ή 

μηχανολογικής μηχανικής ή 

οικονομικών, τις γνώσεις και την 

 

Δε δίδεται η απαραίτητη 

αιτιολόγηση.  

Η ειδικότητα στα οικονομικά 

διαμορφώθηκε κατόπιν 
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(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) (5) 

 

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

πείρα» με την πιο κάτω φράση 

«προσόντα σε κλάδο μηχανικής, τις 

γνώσεις και την αποδεδειγμένη πείρα» 

εισήγησης της ΡΑΕΚ.  

13.  Άρθρο 58 (3) 26/67 

Η παράγραφος που έπεται της 58(3) 

να αντικατασταθεί ως ακολούθως «να 

είναι μέλος του ΕΤΕΚ ή αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών σωμάτων» 

 

Δε δίδεται η απαραίτητη 

αιτιολόγηση.  

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος 

του 1990, όπως εκάστοτε 

τροποποιήθηκε, και 

συγκεκριμένα το άρθρο 25 

αναφέρει ότι κανένας δε 

δικαιούται να ασκεί το 

επάγγελμα σε οποιοδήποτε 

κλάδο μηχανικής επιστήμης 

εκτός αν- 

«(α) Είναι εγγεγραμμένος στο 

Μητρώο του εν λόγω κλάδου 

ως μηχανικός στον εν λόγω 

κλάδο δυνάμει του Νόμου· και 

(β) του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια 

άσκησης επαγγέλματος υπό 
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(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) (5) 

 

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

τύπο τον οποίο θα καθορίσει το 

Επιμελητήριο· 

(γ) διαθέτει τις απαιτούμενες 

γνώσεις της ελληνικής 

γλώσσας για την άσκηση του 

επαγγέλματος στη 

Δημοκρατία».  

14.  Άρθρο 58 (4) 26/67 

Να αντικατασταθεί το 63ο έτος με το 

60ο έτος ή κατά τη λήξη της 2ης θητείας 

να μη ξεπερνά το 65ο έτος της ηλικίας 

του 

 

Δε δίδεται η απαραίτητη 

αιτιολόγηση.  

15.  Άρθρο 58 26/67 

Δεν θα μπορεί να διορίζεται ΔΣΜΚ ή 

ΛΑ άτομο που έχει μέχρι και τρίτο 

βαθμό συγγένειας με πολιτικό ή 

δημόσιο πρόσωπο 

 

Το ΥΕΕΒ δε συμφωνεί με τη 

θέση της ΟΕΒ.  

16.  Άρθρο 62Α 34/67 

Το άρθρο 62Α να αντικατασταθεί ως 

ακολούθως: «Το Υπουργικό 

Συμβούλιο διορίζει τον Λειτουργό 

Αγοράς Ηλεκτρισμού, ο οποίος έχει τις 

Να υιοθετηθούν οι εισηγήσεις της 

ρυθμιστικής απόφασης 01/2015 για τον 

λειτουργό αγοράς  

Ο Λειτουργός Αγοράς ορίζεται 

από το νομοσχέδιο άρθρο 44 

(νέο άρθρο του βασικού νόμου 

αρ. 62Α). 
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(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) (5) 

 

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

αρμοδιότητες που καθορίζονται στο 

Άρθρο 62Β» 

17.  
Διαγραφή του 

Άρθρου 77 
47/67 

Να μην διαγραφεί το άρθρο 77 του 

βασικού. Εισήγηση όπως το 77(2) του 

βασικού νόμου τροποποιηθεί ως 

ακολούθως αναφορικά με τα Μέλη της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής 

(α) ΙΣΜ 

(β) ΙΣΔ 

(γ) ΔΣΔ 

(δ) παραγωγή ΑΗΚ 

(ε) ιδιώτης παραγωγός από ΣΣΑΑΗ 

(στ) προμηθευτής ΑΗΚ 

(ζ) ιδιώτης προμηθευτής από ΣΣΑΑΗ 

(η) παραγωγοί ΑΠΕ εκπρόσωποι 

επαγγελματικών συνδέσμων 

Η συμβουλευτική επιτροπή, έχει ρόλο να 

διαδραματίσει και λαμβάνοντας υπόψη τον 

συμβουλευτικό χαρακτήρα της επιτροπής, 

πιστεύουμε πως πρέπει να παραμείνει 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το 

κύριο εργαλείο για διαβούλευση 

με εμπλεκόμενους φορείς στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

http://www.reform.gov.cy/
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(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) (5) 

 

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

(αιολική, ηλιακή, βιομάζα) 

(θ) υπουργείο 

(ι) ΡΑΕΚ 

(κ) ΗΜΥ 

 

18.  
Διαγραφή του 

Άρθρου 77 
47/67 

Η Επιτροπή θα μπορεί να συγκαλείται 

αν το ζητήσει το 50% των μονίμων 

μελών της. 

Στην Επιτροπή να μπορούν να 

συμμετέχουν και παρατηρητές, αν 

απαιτείται. Οι αποφάσεις της 

Επιτροπής να λαμβάνονται με 

πλειοψηφία των παρόντων μελών 

 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 17. 

19.  
Διαγραφή του 

Άρθρου 79 
47/67 ΝΑ μην διαγραφεί το άρθρο 79  

Δείτε σχόλιο με Α/Α 17. 

20.  
Διαγραφή του 

48/67 
Να μην διαγραφεί το άρθρο 82 του Η συμβουλευτική επιτροπή, έχει ρόλο να 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 17. 



 
98 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) (5) 

 

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

Άρθρου 82 βασικού. Εισήγηση όπως το 77(2) του 

βασικού νόμου τροποποιηθεί ως 

ακολούθως αναφορικά με τα Μέλη της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής 

(α) ΙΣΜ 

(β) ΙΣΔ 

(γ) ΔΣΔ 

(δ) παραγωγή ΑΗΚ 

(ε) ιδιώτης παραγωγός από ΣΣΑΑΗ 

(στ) προμηθευτής ΑΗΚ 

(ζ) ιδιώτης προμηθευτής από ΣΣΑΑΗ 

(η) παραγωγοί ΑΠΕ 

(αιολική, ηλιακή, βιομάζα) 

(θ) υπουργείο 

(ι) ΡΑΕΚ 

διαδραματίσει και λαμβάνοντας υπόψη τον 

συμβουλευτικό χαρακτήρα της επιτροπής, 

πιστεύουμε πως πρέπει να παραμείνει 
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(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) (5) 

 

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

(κ) Λειτουργός αγοράς 

(λ) μεγάλοι καταναλωτές (σύνδεσμος) 

 

21.  
Διαγραφή του 

Άρθρου 82 
48/67 

Η Επιτροπή θα μπορεί να συγκαλείται 

αν το ζητήσει το 50% των μονίμων 

μελών της. 

Στην Επιτροπή να μπορούν να 

συμμετέχουν και παρατηρητές, αν 

απαιτείται. Οι αποφάσεις της 

Επιτροπής να λαμβάνονται με 

πλειοψηφία των παρόντων μελών 

 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 17. 

22.  
Τροποποίηση 

άρθρου 94 
55/67 

Θα πρέπει στο Άρθρο 94 να 

προστεθεί μετά την νέα παράγραφο 

(4), μία παράγραφος (5) στην οποία 

θα αναφέρεται 

(5) Ο Υπουργός με διάταγμα του θα 

ορίσει την ενεργειακή φτώχεια για την 

Κύπρο. 

Ο ορισμός των ευάλωτων δεν είναι αρκετός. 

Καλύπτεται από τα υφιστάμενα 

άρθρα 24(1)(θ), 24(2)(γ), 91(2), 

92(4),  93(5) και ιδιαίτερα σε 

σχέση με τις κατηγορίες των 

ευάλωτων καταναλωτών το 

άρθρο 94 του βασικού νόμου.  
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(1) 

 

(2) 

 

(3) (4) (5) 

 

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

23.  Άρθρο 60 30/67 

Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στο 

Νόμο, πως προσωπικό του ΔΣΜΚ ή 

ΛΑ που αποχωρεί, δεν θα μπορεί να 

απασχοληθεί σε επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στην προμήθεια, 

παραγωγή ηλεκτρισμού με 

δεσπόζουσα θέση αν δεν παρέλθει 

χρονική περίοδος 2 ετών. Να υπάρχει 

πρόνοια για κυρώσεις. 

 

Υποχρεώσεις σε σχέση με την 

αποδοχή θέσης στον ιδιωτικό 

τομέα ρυθμίζονται από τον περί 

Ελέγχου της Ανάληψης 

Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα 

από Πρώην Κρατικούς 

Αξιωματούχους και Ορισμένους 

Πρώην Υπαλλήλους του 

Δημόσιου και του Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα Νόμο, όπως 

εκάστοτε τροποποιήθηκε.    

 ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 11 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 
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1 
2(α) – ορισμός  

«Γενική Άδεια» 
2/67 

Διαγραφή προτεινόμενου ορισμού 

«Γενική Άδεια»  

 

Βλ. αιτιολόγηση σημείου (7) 

Ισχύει το σχόλιο με Α/Α 7. 

2 
2(δ) ορισμός 

«άδεια» 
4/67 

Να μην αντικατασταθεί ο 

υφιστάμενος ορισμός «άδεια» του 

Νόμου (Ν.122(Ι)/2003) με τον 

προτεινόμενο. 

Βλ. αιτιολόγηση σημείου (7) 

Ισχύει το σχόλιο με Α/Α 7.  

3 10(4) 10/67 

Διαγραφή της προτεινόμενης 

παραγράφου (δ) («παρά τις 

διατάξεις του άρθρου 37 […] τις 

απαιτούμενες πληροφορίες· και») 

Βλ. αιτιολόγηση σημείου (7) 

Ισχύει το σχόλιο με Α/Α 7. 

4 12(5) 13/67 

Στο προτεινόμενο εδάφιο (6) να 

γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

(1) Αντικατάσταση του συνδέσμου 

«και» (τρίτη γραμμή) με το 

σημείο στίξης «,» 

(2) Προσθήκη αμέσως μετά τη 

φράση «26(1)(β)(iv)» (τρίτη 

γραμμή) της φράσης «και 

26(1)(β)(v)» 

Προκειμένου να είναι δυνατή η επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων για παράβαση των 

υποχρεώσεων των συμμετεχόντων στην αγορά. 

(REMIT- αρ.18)  

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό.  

5 12(5) 14/67 

Στην προτεινόμενη υποπαράγραφο 

(iii) της παραγράφου (θ) του εδαφίου 

(7) να γίνει προσθήκη αμέσως μετά 

τη φράση «26(1)(β)(iii)» της φράσης 

Προκειμένου να είναι δυνατή η επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων για παράβαση των 

υποχρεώσεων των συμμετεχόντων στην αγορά. 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 
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«και 26(1)(β)(v)» (REMIT- αρ.18) 

6 12(5) 14/67 

Στην προτεινόμενη υποπαράγραφο 

(iii) της παραγράφου (ι) του εδαφίου 

(7) να γίνει προσθήκη αμέσως μετά 

τη φράση «26(1)(β)(iii)» της φράσης 

«και 26(1)(β)(v)» 

Προκειμένου να είναι δυνατή η επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων για παράβαση των 

υποχρεώσεων των συμμετεχόντων στην αγορά. 

(REMIT- αρ.18) 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 

7 22 20/67 

Να μην αντικατασταθεί το 

υφιστάμενο άρθρο 35 του Νόμου 

(Ν.122(Ι)/2003) με το προτεινόμενο. 

(1)  Πρώτιστα οφείλει να σημειωθεί ότι η 

προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 

35 αποτελεί μια πανομοιότυπη 

ενσωμάτωση των όσων προνοούνται 

στον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμος  Ν.112(Ι)/2004. Η 

λογική ένταξης της διαδικασίας 

κοινοποίησης κατ’ αναλογίαν 

εφαρμογής των άρθρων 37- 39 του 

Ν.112(Ι)/2004 παραγνωρίζει και δεν 

λαμβάνει υπόψη ότι η παροχή δικτύων 

και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών -κατά γενική αρχή -είναι 

ελεύθερη. Συγκεκριμένα,  και κατ’ 

εξαίρεση των περιπτώσεων όπου 

απαιτείται ατομικό δικαίωμα χρήσης 

αριθμών, ο Επίτροπος δεν εκδίδει 

οποιαδήποτε διοικητική πράξη (για 

χορήγηση ή μη άδειας) καθότι δεν 

προνοείται  νομοθετικά η υποβολή και 

συναφής εξέταση αιτήσεων για την 

παροχή δικτύων ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 

Για μικρά και αποκεντρωμένα 

συστήματα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

πρέπει να εφαρμόζονται 

απλουστευμένες διαδικασίες 

αδειοδότησης στη βάση των 

προνοιών των ευρωπαϊκών 

οδηγιών για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Η 

προτεινόμενη από το ΥΕΕΒ 

διαδικασία σκοπό έχει την 

εναρμόνιση της εθνικής 

νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό 

δίκαιο, κάτι που δεν ισχύει 

σήμερα αφού η διαδικασία που 

ακολουθείται από τη ΡΑΕΚ για 

την εξαίρεση από άδεια, 

αποτελείται από διαδικασία 

υποβολής αίτησης 

συνοδευόμενης από παρόμοια 

δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, 

όπως αυτά που προνοούνται 

στη διαδικασία έκδοσης άδειας 

για όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

Επιπρόσθετα, η άσκηση 

οποιασδήποτε δραστηριότητας 
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Κύπρο. Αυτό βεβαίως βρίσκεται σε 

σαφή αντίθεση με το άρθρο 34 του Ν. 

122(Ι)/2003  όπου η δραστηριοποίηση 

στην αγορά ηλεκτρισμού (π.χ 

παραγωγή, προμήθεια ηλεκτρισμού κ.α)  

δεν επιτρέπεται εκτός και εάν πρώτα 

έχει παρασχεθεί άδεια από τη ΡΑΕΚ. 

Τονίζεται συναφώς ότι το άρθρο 35 δεν 

μπορεί να ιδωθεί απομονωμένα, αλλά 

σε πλήρη συνάρτηση με το άρθρο 34 

και τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται 

και εποπτεύεται η συγκεκριμένη αγορά 

ηλεκτρισμού. 

 

(2) Με την προτεινόμενη διαδικασία 

«γενικής άδειας» καταστρατηγείται ο 

εννοιολογικός ορισμός της   

αδειοδότησης, η οποία  εν γένει και 

πρωτίστως απαιτεί: (α) υποβολή 

αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, (β) 

συναφή εξέταση της αίτησης από το 

διοικητικό όργανο και (γ) χορήγηση 

άδειας/εξαίρεσης από άδεια ή απόρριψη 

αίτησης από το μόνο αρμόδιο διοικητικό 

όργανο που είναι η ΡΑΕΚ. Δεν είναι 

νοητή η νομοθετική καταγραφή 

‘’χορήγησης γενικής αδείας ‘’ ενώ 

προδήλως δεν απαιτείται η 

οποιαδήποτε υποβολή αίτησης για 

παροχή εξαίρεσης και η συναφής λήψη 

απόφασης για χορήγηση ή μη του 

συγκεκριμένου αιτήματος. 

χωρίς την εκ των προτέρων 

υποβολή αίτησης στην Εθνική 

Ρυθμιστική Αρχή (ΕΡΑ) 

Ρυθμιστή, δεν απαγορεύεται 

από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

Ούτε και με βάση το ευρωπαϊκό 

κεκτημένο απαιτείται η 

υποβολή ξεχωριστής αίτησης 

στην ΕΡΑ για κάθε μία από τις 

δραστηριότητες. 
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(3) Έχοντας ως μοναδική τιθέμενη 

προϋπόθεση για τη δραστηριοποίηση  

των κατηγοριών του άρθρου 35 την 

απλή  κοινοποίηση της 

δραστηριοποίησης  προς τη ΡΑΕΚ, αυτό 

συνεπάγεται ότι δεν προκύπτει 

οποιαδήποτε απαίτηση για υποβολή 

αίτησης και κατ’  επέκταση χορήγηση 

σχετικής άδειας. Ως εκ τούτου 

καθίσταται απόλυτα  αντιφατικό να 

διενεργείται εν τέλει αναφορά σε  

επιβολή ετήσιων τελών. 

 

(4) Πρόσθετα προβλήματα δύνανται να 

δημιουργηθούν και στις  περιπτώσεις 

όπου οι ενδιαφερόμενοι δεν θα 

προβαίνουν ή θα προβαίνουν 

καθυστερημένα στην υπό συζήτηση 

κοινοποίηση, με αποτέλεσμα η όποια 

δραστηριοποίηση τους να παραμένει 

τελικώς ανέλεγκτη καθότι δεν θα έχει 

παρασχεθεί η εκ των προτέρων 

απαιτούμενη πληροφόρηση προς την 

ΡΑΕΚ. 

 

(5) Καθόλα αντιφατική διαφαίνεται να είναι 

και η πρωθύστερη δημοσίευση της 

Γενικής άδειας στην  Επίσημή 

Εφημερίδα, η οποία θα εμπεριέχει τους 
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όρους και προϋποθέσεις καθώς  και το  

έντυπο κοινοποίησης, το όποιο 

σύμφωνα με την εισηγητική 

τροποποίηση θα πρέπει να υποβάλλεται 

στην ΡΑΕΚ με σκοπό την άσκηση των 

καθοριζόμενων δραστηριοτήτων.  

 

(6) Το υφιστάμενο άρθρο 35 προνοεί ότι οι 

εξαιρέσεις από άδεια παρέχονται υπό 

τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως 

ήθελε καθορίσει η ΡΑΕΚ. Επομένως, το 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο επιτρέπει 

την απλοποίηση των διαδικασιών 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καίρια 

διαδικασία υποβολής αίτησης, εξέτασής 

της και χορήγησης εξαίρεσης από άδεια. 

8 76 55/67 

Να προστεθεί η ακόλουθη 

επιφύλαξη αμέσως μετά το 

προτεινόμενο εδάφιο (4) του άρθρου 

94: 

«Νοείται ότι στον υπολογισμό του 

επιπλέον κόστους όπως αναφέρεται 

στο παρόν εδάφιο δεν θα 

συμπεριλαμβάνεται το κόστος που 

θα προκύπτει από την εφαρμογή της 

απαγόρευσης διακοπής σύνδεσης 

των ευάλωτων καταναλωτών σε 

κρίσιμες περιόδους,»  

Χωρίς την προτεινόμενη από τη ΡΑΕΚ 

προσθήκη της επιφύλαξης στο εδάφιο (4) του 

άρθρου 94, θα είναι νομικά δυνατό το κόστος 

απαγόρευσης διακοπής σύνδεσης των 

ευάλωτων καταναλωτών να επιβαρύνει τους 

υπόλοιπους καταναλωτές, κάτι το οποίο δεν 

εφαρμόζεται σήμερα. 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 12 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ) 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  
Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1 38 25 

Ο ΔΣΜΚ να διοικείται από Διοικητικό 

Συμβούλιο στο οποίο να συμμετέχει και 

ο Γενικός Διευθυντής ως Εκτελεστικός 

Πρόεδρος  

Η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου αντί 

ενός Γενικού Διευθυντή με υπερεξουσίες 

όπως προτείνεται στο νομοσχέδιο, 

ενισχύει την δημόσια διοίκηση, βελτιώνει 

τη διακυβέρνηση και μεγιστοποιεί την αξία 

που λαμβάνει ο πολίτης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας από Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου. Η προσπάθεια 

καταμερισμού μικρού μέρους μόνο, των 

εξουσιών του Γενικού Διευθυντή, στην 

«Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ» και στην 

«Διευρυμένη Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ» 

ενδέχεται να προκαλέσει περισσότερη 

γραφειοκρατία και προβλήματα τα οποία 

θα επιλύονταν  από την ύπαρξη 

Διοικητικού Συμβουλίου με καθαρές 

αρμοδιότητες. Εκφράζεται επίσης 

αμφιβολία κατά πόσο με την συγκέντρωση 

σχεδόν όλης της εξουσίας σε ένα 

πρόσωπο θα μπορούν να εφαρμοστούν 

αποτελεσματικά οι καλές πρακτικές 

εταιρικής και δημόσιας διακυβέρνησης και 

χρηστής διοίκησης.  

Οι πρόνοιες αυτές 

συμφωνήθηκαν με ΑΗΚ και 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ στο πλαίσιο της 

διαπραγμάτευσης του 

Εγγράφου Αρχών. 

Σχετική είναι η επιστολή του 

ΤΔΔΠρ αρ. φακ. 10.01.029ΠΧ, 

ημερ. 5.4.2017 με την οποία 

προκρίνεται η ύπαρξη της 

τριμελούς Ειδικής Επιτροπής 

και στη συνέχεια η διεύρυνσή 

της σε πενταμελή. 

 

 

 

2 38 26 
Ο Γενικός Διευθυντής ΔΣΜΚ πρέπει να 

είναι υψηλού ηθικού και 

επαγγελματικού επιπέδου, να 

Ο Γενικός Διευθυντής ενός οργανισμού 

πρέπει να είναι ψηλού ηθικού και 

επαγγελματικού επιπέδου κάτι που ο 

Η ειδικότητα στα οικονομικά 

αποτελεί εισήγηση της ΡΑΕΚ.  
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διακρίνεται για τις γνώσεις και την 

πείρα του στη λειτουργία συστημάτων 

ηλεκτρισμού ή των αγορών 

ηλεκτρισμού και να  κατέχει 

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή 

ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον 

από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό 

των θεμάτων αυτών:  

Ηλεκτρολογική Μηχανικής, 

Μηχανολογική Μηχανική, Οικονομικών, 

Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσια 

Διοίκηση, Λογιστική ή  μέλος του 

Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 

Κύπρου.  

 

ΣΕΛΚ με τις διαδικασίες του διασφαλίζει. 

Επιπλέον τονίζεται ότι ένας Γενικός 

Διευθυντής εκτελεί κυρίως διευθυντικά και 

διοικητικά καθήκοντα, κάτι που τα μέλη 

του ΣΕΛΚ είναι αποδεδειγμένα σε θέση να 

το πράξουν. Σημειώνεται επίσης ότι τα 

μέλη του ΣΕΛΚ είναι σε θέση να 

αντιληφθούν και να κατανοήσουν τις 

αρχές λειτουργίες της αγοράς 

ηλεκτρισμού, καθώς αυτές διέπονται από 

αρχές τις οποίες τα μέλη του ΣΕΛΚ έχουν 

διδαχθεί.  

Τα ακαδημαϊκά προσόντα 

περιορίζονται στους κλάδους 

της ηλεκτρολογικής μηχανικής 

ή μηχανολογικής μηχανικής  ή 

οικονομικών καθότι ο ΔΣΜΚ 

ασχολείται με τα τεχνικά θέματα 

της λειτουργίας του 

συστήματος και το οικονομικό 

θέμα της λειτουργίας αγοράς.  

3 2 2 

Στις Διευθυντικές θέσεις στον ΔΣΜΚ 

πρέπει να προνοείται θέση 

«Οικονομικού Διευθυντή». Το άτομο 

που θα κατέχει τη θέση αυτή πρέπει να 

κατέχει τo πιο κάτω προσόν:  

  

Mέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων 

Λογιστών Κύπρου.  

  

  

Ο νόμος προνοεί ότι στον ΔΣΜΚ θα 

υπάρχουν δύο Διευθυντικές θέσεις μόνο. 

Οι δύο θέσεις θα είναι «Διευθυντής 

Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ» και 

«Διευθυντής Λειτουργίας Συστήματος». 

Αγνοείται παντελώς το θέμα της 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Η 

άποψη του ΣΕΛΚ είναι πως σε όλα τα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

πρέπει να υπάρχει θέση Οικονομικού 

Διευθυντή ισότιμη με τις άλλες ψηλότερες 

διευθυντικές θέσεις που προνοούνται στον 

οργανισμό.. 

Δεν προνοείται από το νόμο 

αλλά δεν περιορίζει το 

δικαίωμα του ΓΔ ΔΣΜΚ να 

καθορίσει οποιαδήποτε θέση 

στο οργανόγραμμά του ώστε να 

διασφαλίσει την εύρυθμη 

λειτουργία του ΔΣΜΚ. 

Συγκεκριμένα το άρθρο 41 του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου 

(νέο άρθρο 60 του βασικού 

νόμου) προνοεί ότι «Ο ΔΣΜΚ 

στελεχώνεται με βάση την 

οργανική του διάρθρωση όπως 

αυτή καταρτίζεται από τον 

Γενικό Διευθυντή ΔΣΜΚ 

λαμβάνοντας υπόψη τον ετήσιο 
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προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ, και 

λειτουργεί και διοικείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου και των 

εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμών.» 

4 2 2 

 Να προστεθεί παράγραφος στον 

νόμο η οποία θα προνοεί ότι 

ο Γενικός Διευθυντής ή το 

Διοικητικό Συμβούλιο θα 

φροντίσει για ύπαρξη 

κατάλληλου συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου του 

οργανισμού  

περιλαμβανομένου του 

διορισμού Εσωτερικού 

Ελεγκτή. 

Στον νόμο δεν γίνεται αναφορά για 

εσωτερικό έλεγχο ή ύπαρξη θέσης 

εσωτερικού ελεγκτή. Το θέμα της ύπαρξης 

ανεξάρτητου και αξιόπιστου συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου είναι εξαιρετικά 

σημαντικό, ειδικά για έναν οργανισμό τόσο 

σημαντικό για την οικονομία του τόπου 

όπως προβλέπεται να είναι ο ΔΣΜΚ. 

Πάγια θέση του ΣΕΛΚ, όπως 

κοινοποιήθηκε τόσο στον Υπουργό 

Οικονομικών όσο και στον ίδιο τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο 

της εργασίας για τη μεταρρύθμισης του 

δημόσιου τομέα είναι όπως σε κάθε 

δημόσιο οργανισμό να υπάρχει ξεχωριστό 

τμήμα οικονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας, που να στελεχώνεται από 

κατάλληλα προσοντούχο προσωπικό. Η 

οικονομική διαχείριση περιλαμβάνει τόσο 

την οικονομική διεύθυνση/διαχείριση όσο 

και τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου 

εσωτερικού ελέγχου. 

Το θέμα εσωτερικού ελέγχου 

αποτελεί θέμα εσωτερικής 

οργάνωσης του ΔΣΜΚ. Σε 

σχέση με τον έλεγχο του ΔΣΜΚ, 

παρ. δείτε το άρθρο 42 του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου 

(νέο άρθρο 61 του βασικού 

νόμου), το άρθρο 53 του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου 

(νέο άρθρο 68Γ του βασικού 

νόμου). Θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι ο μηχανισμός 

ελέγχου των ΝΠΔΔ (σε αντίθεση 

με εταιρείες ιδιωτικού δικαίου) 

διέπεται από τον περί της 

Λογιστικής και Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 

της Δημοκρατίας νόμο, τον περί 

της Καταθέσεως Στοιχείων και 

Πληροφοριών στο Γενικό 

Ελεγκτή της Δημοκρατίας νόμο, 

τον περί Δημοσιονομικής 

Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού πλαισίου 

νόμο.  
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ΚΕΝΗ 

ΓΡΑΜΜΗ 

ΚΕΝΗ 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

5 
ΚΕΝΗ 

ΓΡΑΜΜΗ 

ΚΕΝΗ 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

6 
ΚΕΝΗ 

ΓΡΑΜΜΗ 

ΚΕΝΗ 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

 

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 13 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ )  

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1.  

Άρθρο 2 

(ορισμοί) 

(τροποποίηση 

άρθρου 2 

βασικού) 

2/67 

Τροποποίηση του ορισμού «Διευθυντής 

Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ», ως 

ακολούθως  

«Διευθυντής Λειτουργίας της Αγοράς 

είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

εξουσιοδοτημένος διευθυντής του 

λειτουργού της αγοράς που θα ορίζεται 

με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου» 

Ο λειτουργός αγοράς δεν πρέπει  να είναι ο 

ΔΣΜΚ/ ή θυγατρική ανεξάρτητη εταιρεία. 

Η ΡΑΕΚ σε επιστολή της με αρ. 

φακ. 04.03.05/061-17, 

ημερομηνίας 18/1/2017, 

αναφέρει ότι «σε μια μικρή 

αγορά ηλεκτρισμού όπως αυτή 

της Κύπρου, δημιουργούνται 

συνέργειες που καθιστούν 

σκόπιμη την ανάθεση της 

Λειτουργίας του Συστήματος 

Μεταφοράς και της Λειτουργίας 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού στον 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

ΔΣΜΚ». 

2.  

Άρθρο 2 

(ορισμοί) 

(τροποποίηση 

άρθρου 2 

βασικού) 

3/67 

Τροποποίηση του ορισμού, ως 

ακολούθως: «Λειτουργός της αγοράς» 

είναι ο αδειοδοτημένος φορέας που 

είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της 

προθεσμιακής, προημερήσιας και 

ενδοημερήσιας όταν ισχύσει  

 

Να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός της 

παραγράφου 3.4 της ρυθμιστικής 

απόφασης 01/2015 για τον λειτουργό 

αγοράς.  

Οι αρμοδιότητες του 

Λειτουργού Αγοράς αναλύονται 

στο νέο άρθρο 62Α. 

3.  

Άρθρο 3 

(τροποποίηση 

άρθρου 3 

βασικού) 

6/67 

Προσθήκη παραγράφου (κ) που θα 

αναφέρει  

- ρυθμίζει ζητήματα ευάλωτων 

καταναλωτών και περιορισμού 

της ενεργειακής φτώχειας 

Για πλήρη εναρμόνιση με τις πρόνοιες της 

Οδηγίας 2009/27/ΕΚ 

Γίνεται εν μέρη αποδεκτή η 

εισήγηση (Ορίζεται η 

«ενεργειακή φτώχεια» και 

ενισχύεται η προστασία των 

ευάλωτων καταναλωτών.) 

4.  

Άρθρο 24 

(τροποποίηση 

άρθρου 24 

βασικού) 

7/67 

Προσθήκη της παραγράφου (κζ) μετά 

την (κστ), ως ακολούθως: 

Να διασφαλίζει την εφαρμογή των 

προνοιών του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 

1222/2015 

Μιας και τροποποιείται ο περί ηλεκτρισμού 

νόμος, σωστό θα ήταν να συμπεριληφθεί 

και ο Κανονισμός 1222/2015 για ΝΕΜΟ 

Η Κύπρος λαμβάνει εξαίρεση 

από τον Κανονισμό (ΕΕ) 

2015/1222 σχετικά με τον 

καθορισμό κατευθυντήριων 

γραμμών για την κατανομή της 

δυναμικότητας και τη 

διαχείριση της συμφόρησης (2. 

Ο παρών κανονισμός 

εφαρμόζεται σε όλα τα 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

συστήματα μεταφοράς και τις 

γραμμές διασύνδεσης στην 

Ένωση, εξαιρουμένων των 

συστημάτων μεταφοράς ισχύος 

στα νησιά που δεν είναι 

συνδεδεμένα με άλλα 

συστήματα μεταφοράς μέσω 

γραμμών διασύνδεσης).  

5.  

Άρθρο 25 

(τροποποίηση 

άρθρου 25 

βασικού) 

8/67 

Πριν την παράγραφο (θ) το σημείο (η) 

του βασικού, θα πρέπει να 

τροποποιηθεί ώστε να καθορισθεί η 

εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης 

διαφορών για άδειες  

Η εφαρμογή του κεφ. 4 του περί διαιτησίας 

Νόμου, είναι χρονοβόρα διαδικασία. Θα 

πρέπει στο κείμενο του Νόμου να 

προνοείται ο τρόπος καθορισμού της 

διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης 

διαφορών με Κανονισμό. Να μελετηθεί η 

διαδικασία που αναπτύχθηκε για την 

επίλυση διαφορών για τις ESCOs. 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 

6.  

Άρθρο 25Α 

(τροποποίηση 

άρθρου 25Α 

βασικού) 

9/67 

Παράγραφος (5) θα πρέπει να 

καθορισθεί η διαδικασία εξωδικαστικής 

επίλυσης διαφορών. Να προστεθεί στο 

τέλος της παραγράφου 5 πως θα 

καθοριστεί η εξωδικαστική διαδικασία 

επίλυσης διαφορών με Κανονισμό. 

 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό.  
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

7.  

Άρθρο 28 

(τροποποίηση 

άρθρου 28 

βασικού) 

13/67 

Προτεινόμενη τροποποίηση της 

παραγράφου 5(ε), (στ) και (ζ). Θα 

πρέπει να διαγραφεί η προτεινόμενη 

προσθήκη για τις ευθύνες του διευθυντή 

επιχείρησης. Θα πρέπει οι ευθύνες να 

βαραίνουν την επιχείρηση ως νομικό 

πρόσωπο  

Είναι αντισυνταγματικό να μην δίνεται το 

δικαίωμα έφεσης. Η ΡΑΕΚ δεν θα πρέπει να 

επεμβαίνει στα εσωτερικά μιας επιχείρησης. 

Σύμφωνα με την ΡΑΕΚ: 

Η ΡΑΕΚ ορίζεται ως αρμόδια 

αρχή για την εφαρμογή του 

Κανονισμού 1227/2011 (REMIT), 

όπως η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ορίζεται από το 

Νόμο 102(Ι)/16 αρμόδια αρχή 

για εφαρμογή του Κανονισμού 

596/2014. Το προτεινόμενο 

άρθρο 28(6)-(10) δίδει στη ΡΑΕΚ 

τις αντίστοιχες εξουσίες που 

δίδει στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς το άρθρο 7 του 

Ν.102(Ι)/2016.  

Επίσης, αντίστοιχες πρόνοιες 

έχουν ήδη ελεγχθεί από τη 

Νομική Υπηρεσία και ψηφιστεί 

από τη ΒτΑ κατά την τελευταία 

τροποποίηση του Νόμου περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου (Ν.183(Ι)/2014) (άρθρο 

54) 

Αναφορικά με το δικαίωμα 
υποβολής γραπτών 
προτάσεων δείτε 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

αναθεωρημένη πρόνοια 
νομοσχεδίου με την προσθήκη 
του νέου εδαφίου (6) του νέου 
άρθρου 27 ("Εξέταση 
Παραβάσεων"). Η απόφαση 
επιβολής διοικητικού 
προστίμου μπορεί να 
προσβληθεί στο Διοικητικό 
Δικαστήριο. 
 
Επίσης, το ύψος των 

προστίμων έχει καθοριστεί, 

δυνάμει της παραγράφου 31 

του προοιμίου του Κανονισμού 

REMIT, προκειμένου να μην 

διαφέρει από το ύψος 

προστίμων που επιβάλλει η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

8.  

Άρθρο 28 

(τροποποίηση 

άρθρου 28 

βασικού) 

13/67 

Η ΡΑΕΚ θα πρέπει να επιβάλλει 

διοικητικά πρόστιμα. Δεν θα πρέπει να 

υποβάλλει κυρώσεις που να σχετίζονται 

με τη λειτουργία μιας επιχείρησης. 

Είναι αντισυνταγματικό να μην δίνεται το 

δικαίωμα έφεσης. Η ΡΑΕΚ δεν θα πρέπει να 

επεμβαίνει στα εσωτερικά μιας επιχείρησης. 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 7. 

9.  

Άρθρο 28 

(τροποποίηση 

άρθρου 28 

14/67 
Το ύψος των προστίμων είναι πολύ 

υψηλό. Αν οι τιμές αυτές σχετίζονται με 

οποιεσδήποτε τιμές επιβάλλονται από 

Είναι αντισυνταγματικό να μην δίνεται το 

δικαίωμα έφεσης. Η ΡΑΕΚ δεν θα πρέπει να 

επεμβαίνει στα εσωτερικά μιας επιχείρησης 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 7. 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

βασικού) την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τότε θα 

πρέπει να υπάρχει πρόνοια ώστε τα 

πρόστιμα να μεταβάλλονται αναλόγως 

των αντίστοιχων τρεχουσών τιμών. Δεν 

πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα 

ποσά. Ίσως ποσοστό επί του ετήσιου 

κύκλου εργασιών. 

Πρέπει να προστεθεί επίσης το 

δικαίωμα έφεσης 

και να επιβάλλει πρόστιμα σε φυσικά 

πρόσωπα. 

 

10.  

Άρθρο 28 

(τροποποίηση 

άρθρου 28 

βασικού) 

14/67 
Παράγραφος8(β). Οι ποινές θα πρέπει 

να σχετίζονται με νομικά πρόσωπα 
 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 7. 

11.  Άρθρο 58(3) 26/67 

Προσόντα γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ. Να 

γίνει αντικατάστασης φράσης 

«προσόντα στον κλάδο της 

ηλεκτρολογικής μηχανικής ή 

μηχανολογικής μηχανικής ή 

οικονομικών, τις γνώσεις και την πείρα» 

με την πιο κάτω φράση «προσόντα σε 

κλάδο μηχανικής, τις γνώσεις και την 

αποδεδειγμένη πείρα» 

 

Δε δίδεται η απαραίτητη 

αιτιολόγηση. Η ειδικότητα στα 

οικονομικά διαμορφώθηκε 

κατόπιν εισήγησης της ΡΑΕΚ. 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

12.  Άρθρο 58 (3) 26/67 

Η παράγραφος που έπεται της 58(3) να 

αντικατασταθεί ως ακολούθως «να είναι 

μέλος του ΕΤΕΚ ή αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών σωμάτων» 

 

Δε δίδεται η απαραίτητη 

αιτιολόγηση. Ο περί 

Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος 

του 1990, όπως εκάστοτε 

τροποποιήθηκε, και 

συγκεκριμένα το άρθρο 25 

αναφέρει ότι κανένας δε 

δικαιούται να ασκεί το 

επάγγελμα σε οποιοδήποτε 

κλάδο μηχανικής επιστήμης 

εκτός αν- 

«(α) Είναι εγγεγραμμένος στο 

Μητρώο του εν λόγω κλάδου 

ως μηχανικός στον εν λόγω 

κλάδο δυνάμει του Νόμου· και 

(β) του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια 

άσκησης επαγγέλματος υπό 

τύπο τον οποίο θα καθορίσει το 

Επιμελητήριο· 

(γ) διαθέτει τις απαιτούμενες 

γνώσεις της ελληνικής 

γλώσσας για την άσκηση του 

επαγγέλματος στη 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

Δημοκρατία».  

13.  Άρθρο 62Α 34/67 

Το άρθρο 62Α να αντικατασταθεί ως 

ακολούθως: «Το Υπουργικό Συμβούλιο 

διορίζει τον Λειτουργό Αγοράς 

Ηλεκτρισμού, ο οποίος έχει τις 

αρμοδιότητες που καθορίζονται στο 

Άρθρο 62Β» 

Οι σχεδιασμοί της Κύπρου σε αρχικό στάδιο 

όταν υιοθετήθηκε το net pool model ήταν 

ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ από τον Λειτουργό 

Αγοράς. 

Ο σχεδιασμός προέβλεπε την 

ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ από την 

καθετοποιημένη ΑΗΚ.  

14.  
Διαγραφή του 

Άρθρου 77 
47/67 

Να μην διαγραφεί το άρθρο 77 του 

βασικού. Εισήγηση όπως το 77(2) του 

βασικού νόμου τροποποιηθεί ως 

ακολούθως αναφορικά με τα Μέλη της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής 

(α) ΙΣΜ 

(β) ΙΣΔ 

(γ) ΔΣΔ 

(δ) παραγωγή ΑΗΚ 

(ε) ιδιώτης παραγωγός από ΣΣΑΑΗ 

(στ) προμηθευτής ΑΗΚ 

Η συμβουλευτική επιτροπή, έχει ρόλο να 

διαδραματίσει και λαμβάνοντας υπόψη τον 

συμβουλευτικό χαρακτήρα της επιτροπής, 

πιστεύουμε πως πρέπει να παραμείνει 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το 

κύριο εργαλείο για διαβούλευση 

με εμπλεκόμενους φορείς στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

http://www.reform.gov.cy/
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

(ζ) ιδιώτης προμηθευτής από ΣΣΑΑΗ 

(η) παραγωγοί ΑΠΕ εκπρόσωποι 

επαγγελματικών συνδέσμων 

(αιολική, ηλιακή, βιομάζα) 

(θ) υπουργείο 

(ι) ΡΑΕΚ 

(κ) ΗΜΥ 

(λ) μεγάλοι καταναλωτές (σύνδεσμος) 

 

15.  
Διαγραφή του 

Άρθρου 79 
47/67 Να μην διαγραφεί το άρθρο 79  

Δε δίδεται η απαραίτητη 

αιτιολόγηση. Η διαδικασία της 

δημόσιας διαβούλευσης 

αποτελεί το κύριο εργαλείο για 

διαβούλευση με εμπλεκόμενους 

φορείς στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης νομοθετικών 

προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

16.  
Διαγραφή του 

48/67 
Να μην διαγραφεί το άρθρο 82 του Η συμβουλευτική επιτροπή, έχει ρόλο να 

Η διαδικασία της δημόσιας 

http://www.reform.gov.cy/
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

Άρθρου 82 βασικού. Εισήγηση όπως το 77(2) του 

βασικού νόμου τροποποιηθεί ως 

ακολούθως αναφορικά με τα Μέλη της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής 

(α) ΙΣΜ 

(β) ΙΣΔ 

(γ) ΔΣΔ 

(δ) παραγωγή ΑΗΚ 

(ε) ιδιώτης παραγωγός από ΣΣΑΑΗ 

(στ) προμηθευτής ΑΗΚ 

(ζ) ιδιώτης προμηθευτής από ΣΣΑΑΗ 

(η) παραγωγοί ΑΠΕ 

(αιολική, ηλιακή, βιομάζα) 

(θ) υπουργείο 

(ι) ΡΑΕΚ 

(κ) Λειτουργός αγοράς 

(λ) μεγάλοι καταναλωτές (σύνδεσμος) 

διαδραματίσει και λαμβάνοντας υπόψη τον 

συμβουλευτικό χαρακτήρα της επιτροπής, 

πιστεύουμε πως πρέπει να παραμείνει. 

διαβούλευσης αποτελεί το 

κύριο εργαλείο για διαβούλευση 

με εμπλεκόμενους φορείς στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

http://www.reform.gov.cy/
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

 

17.  
Τροποποίηση 

άρθρου 94 
55/67 

Θα πρέπει στο Άρθρο 94 να προστεθεί 

μετά την νέα παράγραφο (4), μία 

παράγραφος (5) στην οποία θα 

αναφέρεται 

(5) Ο Υπουργός με διάταγμα του θα 

ορίσει την ενεργειακή φτώχεια για την 

Κύπρο. 

Ο ορισμός των ευάλωτων δεν είναι αρκετός. 

Καλύπτεται από τα υφιστάμενα 

άρθρα 24(1)(θ), 24(2)(γ), 91(2), 

92(4),  93(5) και ιδιαίτερα σε 

σχέση με τις κατηγορίες των 

ευάλωτων καταναλωτών το 

άρθρο 94 του βασικού νόμου. 

 

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 14 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1 27(4) 12/67 

(4) Οποτεδήποτε διαπιστωθεί παράβαση όρου 

άδειας ή τεχνικών κανόνων που έχουν ως 

αποτέλεσμα να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο ζωές ή 

περιουσία ή το περιβάλλον, η ΡΑΕΚ δύναται να 

εκδώσει και επιδώσει αμέσως στον επηρεαζόμενο 

κάτοχο απόφαση αναστολής της άδειας ή εξαίρεσης 

Η προστασία του περιβάλλοντος 

θεωρείται εξίσου σημαντική και 

το Τμήμα Περιβάλλοντος θεωρεί 

σημαντικό να ανακαλείται η Άδεια 

της ΡΑΕΚ σε περίπτωση άμεσου 

Η εισήγηση γίνεται αποδεκτή.   
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για τόση χρονική περίοδο όση θεωρήσει αναγκαία 

υπό τις περιστάσεις.  

κινδύνου για ρύπανση. 

2 63(3) 37/67 

Προσθήκη σημείου (ε) ως εξής: «Για το δεκαετές 

πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς 

πρέπει να εκπονείται Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία να 

υποβάλλεται στην Περιβαλλοντική Αρχή για εξέταση 

και έκδοση Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Εκτίμησης 

των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα 

Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου του 2005 και τις 

εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού». 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του υπό 

αναφορά Νόμου, 

πραγματοποιείται Εκτίμηση 

επιπτώσεων στο περιβάλλον για 

σχέδια και/ ή προγράμματα τα 

οποία ενδέχεται να έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον, και τα οποία 

εκπονούνται μεταξύ άλλων και 

για την ενέργεια, και καθορίζει το 

πλαίσιο για μελλοντικές άδειες 

έργων, σύμφωνα με τον περί της 

Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 

Νόμο (Ν.127(Ι)/2018). 

Το σχόλιο αποσύρθηκε.  

  

  

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 15 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1 Προοίμιο 1 Ανεξαρτησία του Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου από την Αρχή 

Το άρθρο 96(3) του Νόμου περί 

Δημοσιονομικής Ευθύνης και 

Δεν πρόκειται για δημιουργία 

νέου νομικού προσώπου 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

(δ) Ηλεκτρισμού Κύπρου 

 

η  εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο 

για την προώθηση νομοσχεδίου σύστασης 

νέου δημοσίου οργανισμού ως νομικού 

προσώπου, θα πρέπει να γίνει με πρόταση 

του αρμόδιου υπουργού, η οποία να 

περιλαμβάνει:  

(α) αρχικό στρατηγικό σχέδιο του 

δημοσίου οργανισμού,   

(β) περιγραφή της δομής 

διακυβέρνησης και του εσωτερικού 

ελέγχου του δημοσίου οργανισμού 

(γ) εκτίμηση της επίδρασης που θα 

υπάρξει στον κρατικό 

προϋπολογισμό από τη σύσταση 

του νομικού προσώπου ως 

δημοσίου οργανισμού,   

(δ) αξιολόγηση των κινδύνων του 

δημοσίου οργανισμού, οι οποίοι 

δύναται να επηρεάσουν τη 

δημοσιονομική κατάσταση της 

Γενικής Κυβέρνησης, και 

Δημοσιονομικού  Πλαισίου, Ν.20(Ι)2014, 

προνοεί ότι «Η σύσταση νέας οντότητας 

Γενικής Κυβέρνησης δύναται να επιτραπεί, 

μόνο εάν ο Υπουργός Οικονομικών κρίνει 

ότι τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά 

οφέλη από τη σύσταση τέτοιας οντότητας 

υπερκαλύπτουν το κόστος μη σύστασης 

αυτής». 

δημοσίου δικαίου, αλλά για 

συνέχιση του υφιστάμενου 

νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου «ΔΣΜΚ». Ως εκ τούτου, 

επαναδιατυπώθηκε η 

προοιμιακή διάταξη (δ) και 

αφαιρέθηκε η αναφορά για 

ίδρυση νομικού προσώπου 

από το άρθρο 38 του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου.  
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

(ε) αξιολόγηση του κόστους και των 

ωφελημάτων που θα προκύψουν 

από τη σύσταση του δημοσίου 

οργανισμού. 

2 

38 

58(4) και 58 

(5) 

26 

Διορισμός του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ 

είναι για περίοδο 6 ετών και περιορίζεται το 

μέγιστο σε δύο θητείες. 

 

 

Η χρονική διάρκεια των 6 ετών, αντίκειται 

στις διατάξεις των περί Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 

Γενικών Διευθυντών) Νόμων του 1990 έως 

2007(Ν. 115/1990), όπου το μέγιστο της 

θητείας είναι τα 5 έτη 

  

Άρθρο 3(1) των περί Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός τ Γενικών 

Διευθυντών) Νόμοι ου 1990 έως 2007(Ν. 

115/1990. 

Πρόκειται για διορισμό από το 

Υπουργικό Συμβούλιο. Θα 

εξεταστεί από ΝΥ.   

3 

41 

60 (6) 
31 

…πρόσληψη τέτοιων εμπειρογνωμόνων ή 

συμβούλων σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

περί Συντονισμού των Διαδικασιών 

Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, ….. 

Ν(11(Ι)/2006) 

Άρθρο 110 του Ν. 140(I)/2016. 

 

Ο Νόμος Ν.(11(Ι)/2006), έχει καταργηθεί 

και έχει αντικατασταθεί με τον ο περί της 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό.  
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης 

Συμβάσεων Φορέων που 

Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του 

Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών 

και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για 

Συναφή Θέματα Νόμος του 2016 (Ν. 

140(I)/2016).  

4. 
42 

61 

32 

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ και οικονομικές 

διευθετήσεις. 

 

Θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε άρθρα 

του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου 

 

Προϋπολογισμός: 

Ο καταρτισμός του Προϋπολογισμού του 

ΔΣΜΚ, θα πρέπει να συνάδει με τις 

πρόνοιες που αναφέρονται στον περί 

Δημοσιονομικής Ευθύνης και 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο 

(Ν.20(Ι)2014). Ως εκ τούτου, με βάση το 

άρθρο 99 του περί Δημοσιονομικής 

Άρθρα 81, 99 και 109 του περί 

Δημοσιονομικής Ευθύνης και 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου 

Ν.20(Ι)2014. 

 

 

Προϋπολογισμός: 

Υπάρχει σχετική επιφύλαξη 

στις πρόνοιες του περί 

Δημοσιονομικής Ευθύνης και 

Δημοσιονομικού Πλαισίου 

νόμου.  

Παραπομπή στο νέο άρθρο 61 

του βασικού νόμου.  

Έλεγχος:  

Υπάρχει σχετική επιφύλαξη 

στις πρόνοιες του περί 

Δημοσιονομικής Ευθύνης και 

Δημοσιονομικού Πλαισίου 

νόμου. 

Παραπομπή στο νέο άρθρο 61 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 

Νόμου, ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να ετοιμάζει για 

κάθε έτος λειτουργίας του τον  

προϋπολογισμό και να υποβάλλει για 

έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών, μέσω 

του Υπουργού (Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού), σύμφωνα με 

χρονοδιάγραμμα που καθορίζει ο 

Υπουργός Οικονομικών. 

 

Έλεγχός 

Ο έλεγχος του ΔΣΜΚ διέπεται και από τις 

διατάξεις των άρθρων 81 και 109 του περί 

της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου. 

του βασικού νόμου.  

5. 

44 

62Γ 
35 

Ετήσιες Εκθέσεις ΔΣΜΚ  

 

Θα πρέπει να γίνεται αναφορά και στην 

ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων.  

 

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 

109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 

Το άρθρο 109 του Νόμου περί 

Δημοσιονομικής Ευθύνης και 

Δημοσιονομικού  Πλαισίου, Ν.20(Ι)2014 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο 

ΔΣΜΚ υποβάλλει στον Υπουργό 

Οικονομικών και στον Υπουργό τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται 

σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα 

λογιστικά πρότυπα, εντός τεσσάρων (4) 

μηνών, μετά το τέλος κάθε οικονομικού 

έτους. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις που 

αναφέρονται υποβάλλονται στο Γενικό 

Ελεγκτή για έλεγχο εντός τεσσάρων (4) 

μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού 

έτους. 

6. 

47 

65Α 
42 

Εξουσία Υπουργού Οικονομικών για 

εγγυήσεις- 

Στο Νομοσχέδιο γίνεται αναφορά στα 

άρθρα 17 και 76 του περί Δημοσιονομικής 

Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 

Νόμου, μόνον 

 

Θα πρέπει να γίνει αναδιατύπωση του 

Άρθρο 97 του περί Δημοσιονομικής 

Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 

Νόμος. Ν.20(Ι)2014, που προνοεί ότι 

οποιαδήποτε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης 

δεν δύναται να δανείζεται, να εκδίδει 

ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα, ή να παρέχει 

εγγυήσεις σε τρίτους ή προκαταβολές, 

χωρίς την έγκριση του Υπουργού. 

 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

λεκτικού και να γίνεται  αναφορά και στο 

Άρθρο 97 του περί Δημοσιονομικής 

Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 

Νόμος. Ν.20(Ι)2014. 

 

7. 

50 

68Γ 
43 

Έλεγχος του ΔΣΜΚ από τον Γενικό Ελεγκτή 

της Δημοκρατίας 

 

Αναδιατύπωση του εν λόγω άρθρου και 

προσθήκη παραπομπής στις διατάξεις των 

άρθρων 81 και 109 του περί της 

Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου. 

 

Ο έλεγχος του ΔΣΜΚ  διέπεται από τις 

διατάξεις των άρθρων 81 και 109 του περί 

της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου. 

 

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 

109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 

και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, οι 

Οικονομικές Καταστάσεις του ΔΣΜΚ 

Πέραν των όσων αναφέρονται στο 

Νομοσχέδιο για τις νομοθεσίες του Γενικού 

Ελεγκτή, επισημαίνονται οι πιο κάτω 

αναφορές από τον περί Δημοσιονομικής 

Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 

Νόμο: 

 

Έλεγχος 

Ο έλεγχος του ΔΣΜΚ διέπεται από τις 

διατάξεις των άρθρων 81 και 109 του περί 

της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου. 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 



 
127 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

καταρτίζονται μέχρι τις 30 Απριλίου του 

μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, στο 

οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το 

Γενικό Ελεγκτή. 

 

Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων 

του ΔΣΜΚ και της έκθεσης του Γενικού 

Ελεγκτή κατατίθενται από τον Υπουργό στο 

Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 16 (ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1 Γενικό Σχόλια  

Το Χρηματιστήριο εισηγείται να οριστεί 

ως Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας. 

Ο διαχωρισμός μεταξύ του  Διαχειριστή 

του Συστήματος Μεταφοράς και του 

Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

θα είναι προς όφελος πιο ευέλικτων και 

αποδοτικών σχημάτων λειτουργίας της 

Η πρόταση του ΧΑΚ για 

ανάληψη του Λειτουργού της 

Αγοράς έτυχε της δέουσας 

εξέτασης από Επιτροπή 

Αξιολόγησης αποτελούμενη 
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Το Χρηματιστήριο έχει αποστείλει 

αναλυτικά τις εισηγήσεις του για τις 

απαιτούμενες τροποποιήσεις με την 

Πρόταση που υποβλήθηκε με την 

επιστολή του ημερομηνίας 14 

Φεβρουαρίου 2019 – σημείο 3.3 προς 

τον Υπουργό Ενέργειας.  

αγοράς ηλεκτρισμού, τα οποία είναι 

συμβατά με το σχετικό ευρωπαϊκό και 

κανονιστικό πλαίσιο και τη διεθνή 

πρακτική. 

 

Το ΧΑΚ έχοντας πολυετή εμπειρία στη 

λειτουργία αγορών και έχοντας την 

υποστήριξη του ΕΧΕ (Ελληνικό 

Χρηματιστήριο Ενέργειας), του οποίου 

είναι μέτοχος, είναι σε θέση να 

λειτουργήσει και να διαχειριστεί την 

Κυπριακή Αγορά Ηλεκτρισμού με 

αποτελεσματικό τρόπο, βάσει διεθνών 

προδιαγραφών και αναβαθμισμένης 

τεχνικής υποδομής. 

 

 

από εκπροσώπους των 

Υπουργείων Οικονομικών και 

Ενέργειας και τη ΡΑΕΚ. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης της 

πρότασης κοινοποιήθηκαν στο 

ΧΑΚ με την επιστολή με αρ. 

φακ.YEEB 12.3.52 ημερ. 

22.3.2019.   

2 

Άρθρο 2 

(ορισμοί-

τροποποίηση 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου) 

2 

Το Χρηματιστήριο συμφωνεί με τον 

καθορισμό ξεχωριστών όρων 

«Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ» 

και «Διευθυντής Λειτουργίας Συστήματος 

ΔΣΜΚ».  

 

Όμως εισήγηση είναι να καθοριστεί το 

ΧΑΚ ως Λειτουργός Αγοράς. 

 

Ως αναφέρεται πιο πάνω. 

Δείτε το σχόλιο με Α/Α 1. 



 
129 

3 

Άρθρο 44 

(προσθήκη νέου 

άρθρου 62 Α στο 

βασικό νόμο) 

34 
Το ΧΑΚ να οριστεί ως Λειτουργός 

Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
Ως αναφέρεται πιο πάνω 

Δείτε το σχόλιο με Α/Α 1. 

4 

Άρθρο 44 

(προσθήκη νέου 

άρθρου 62 Β στο 

βασικό νόμο) 

34 

Το ΧΑΚ συμφωνεί με καθορισμό των 

αρμοδιοτήτων του Λειτουργού της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού ξεχωριστά από τις 

υπόλοιπες δραστηριότητες του Διευθυντή 

Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ. 

 

Οι επί μέρους εισηγήσεις του για τις 

αρμοδιότητες του Λειτουργού Αγοράς 

(εφόσον θα οριστεί Λειτουργός το ΧΑΚ) 

αναφέρονται στην Πρόταση που 

αποστάληκε στον Υπουργό Εμπορίου 

στις 14 Φεβρουαρίου 2019, π.χ. σχετικά 

με την έκδοση άδειας από τη ΡΑΕΚ, 

τυχόν μεταφορά/διάθεση προσωπικού, 

ρυθμίσεις σχετικά με τα έσοδα, 

καθορισμός αρμοδιοτήτων του 

Λειτουργού Αγοράς,  τη λειτουργία και 

διαχείριση της εμπορίας ηλεκτρισμού, την 

εκκαθάριση και διακανονισμό των 

συναλλαγών κτλ. 

Ως αναφέρεται πιο πάνω. 

Δείτε το σχόλιο με Α/Α 1. 

 

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 17 (ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ) 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 

Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση  

1 Αρ. Τροπ. 2.  

Άρθρο 2 (α) 

2/67 Ορισμός: Ο Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς 

ΔΣΜΚ κατέχει μόνιμη θέση Πρώτου 

Διορισμού και Προαγωγής 

 

Και  

 

Ορισμός:  Ο Διευθυντής Λειτουργίας 

Συστήματος ΔΣΜΚ κατέχει μόνιμη θέση 

Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής  

Στο Έγγραφο Αρχών, το οποίο 

αποστάληκε στη ΡΑΕΚ, τον ΔΣΜΚ και 

την ΑΗΚ στις 10 Ιουλίου 2018 σχετικά 

με την τροποποίηση της νομοθεσίας 

για Ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ από την 

ΑΗΚ, στο Παράρτημα Ι, σελίδα 2, 

άρθρο 4, αναφέρεται ρητά ότι «οι 

Διευθυντικές θέσεις στον ΔΣΜΚ 

(Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς και 

Διευθυντής Λειτουργίας Συστήματος) 

να είναι μόνιμες θέσεις Πρώτου 

Διορισμού και Προαγωγής». 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό αφού 

η εισήγηση συνάδει με τις 

πρόνοιες του συμφωνημένου 

εγγράφου αρχών με την ΑΗΚ και 

τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ. 

2 Αρ. Τροπ. 12.  

Άρθρο 28 (1) 

12/67 Να μην διαγραφεί το εδάφιο (2) του άρθρου 

28. 

Πρόσωπο στο οποίο η ΡΑΕΚ θα 

επιβάλει διοικητικό πρόστιμο πρέπει 

να έχει δικαίωμα να υποβάλει 

γραπτώς τις δικές του 

θέσεις/επεξηγήσεις. 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ: 

Η ΡΑΕΚ ορίζεται ως αρμόδια 

αρχή για την εφαρμογή του 

Κανονισμού 1227/2011 (REMIT), 

όπως η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ορίζεται από το 

Νόμο 102(Ι)/16 αρμόδια αρχή για 

εφαρμογή του Κανονισμού 

596/2014. Το προτεινόμενο άρθρο 

28(6)-(10) δίδει στη ΡΑΕΚ τις 

αντίστοιχες εξουσίες που δίδει 

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
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το άρθρο 7 του Ν.102(Ι)/2016.  

Επίσης, αντίστοιχες πρόνοιες 

έχουν ήδη ελεγχθεί από τη Νομική 

Υπηρεσία και ψηφιστεί από τη 

ΒτΑ κατά την τελευταία 

τροποποίηση του Νόμου περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου (Ν.183(Ι)/2014) (άρθρο 54). 

Αναφορικά με το δικαίωμα 

υποβολής γραπτών προτάσεων 

δείτε αναθεωρημένη πρόνοια 

νομοσχεδίου με την προσθήκη 

του νέου εδαφίου (6) του νέου 

άρθρου 27 ("Εξέταση 

Παραβάσεων"). Η απόφαση 

επιβολής διοικητικού προστίμου 

μπορεί να προσβληθεί στο 

Διοικητικό Δικαστήριο. 

 

Επίσης, το ύψος των προστίμων 

έχει καθοριστεί, δυνάμει της 

παραγράφου 31 του προοιμίου 

του Κανονισμού REMIT, 

προκειμένου να μην διαφέρει από 

το ύψος προστίμων που 

επιβάλλει η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς 

3 Αρ. Τροπ. 12.  

Άρθρο 28 (7) 

(θ) 

14/67 Επιβολή μέγιστων διοικητικών χρηματικών 

κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα. 

 

Καμία ευθύνη και ως εκ τούτου καμία 

χρηματική κύρωση δεν πρέπει να 

επιβάλλεται στο προσωπικό του 

ΔΣΜΚ που ενεργεί καλή τη πίστει. 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 2.  
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Και  

Άρθρο 28 (8) 

(β) 

Να προστεθεί «Το προσωπικό του ΔΣΜΚ 

δεν υπέχει ευθύνης για οτιδήποτε έγινε ή 

παραλείφθηκε ή λέχθηκε ή για οποιαδήποτε 

γνώμη την οποία εξέφρασαν ή έκθεση ή 

άλλο έγγραφο που ετοίμασαν κατά την 

καλόπιστη άσκηση των αντίστοιχων 

καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών 

τους δυνάμει του παρόντος νόμου και των 

δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών και 

Διαταγμάτων.».  

4 Αρ. Τροπ. 38.  

Άρθρο 58 (3) 

26/67 Το νομικό πρόσωπο του ΔΣΜΚ να 

διευθύνεται από 3μελές Συμβούλιο με 

εκτελεστικό Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 

Μέλος με ακαδημαϊκά προσόντα στην 

ηλεκτρολογική 

μηχανική/ηλεκτρομηχανολογική μηχανική για 

τον Πρόεδρο και στην 

ηλεκτρολογική/μηχανολογική μηχανική ή 

οικονομικών/χρηματοοικονομικών ή 

διοίκησης ή και άλλα για τους Αντιπρόεδρο 

και Μέλος. 

Η δημιουργία μονοπρόσωπου 

οργανισμού είναι προβληματική.  

  

Προτείνεται όπως ο οργανισμός 

διοικείται από 3μελές Συμβούλιο στα 

πρότυπα της διοίκησης της ΡΑΕΚ.  

Τα ακαδημαϊκά προσόντα για 

Αντιπρόεδρο και Μέλος μπορούν να 

είναι ίδια με αυτά που απαιτούνται για 

τη θέση του Γενικού Διευθυντή της 

Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.     

Οι πρόνοιες αυτές 

συμφωνήθηκαν με ΑΗΚ και 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 

στο πλαίσιο της 

διαπραγμάτευσης του Εγγράφου 

Αρχών.  

Σχετική είναι η επιστολή του 

ΤΔΔΠρ αρ. φακ. 10.01.029ΠΧ, 

ημερ. 5.4.2017 με την οποία 

προκρίνεται η ύπαρξη της 

τριμελούς Ειδικής Επιτροπής και 

στη συνέχεια η διεύρυνσή της σε 

πενταμελή 

4Α Αρ. Τροπ. 38.  

Άρθρο 38 (6) 

(α)-(γ). 

 Ως ασυμβίβαστο με την κατοχή αξιώματος 

του ΓΔ ΔΣΜΚ καθορίζονται:  

(α) Κατοχή θέσης σε εταιρεία παραγωγής ή 

προμήθειας (π.χ. ΑΗΚ) κατά τα 

τελευταία 2 χρόνια ή 

(3) Ας μην ξεχνούμε ότι ο Πρόεδρος και 

το Μέλος της ΡΑΕΚ εμπίπτουν σε 

αυτή την κατηγορία καθώς και ο 

Διευθυντής ΔΣΜ, καθώς και οι 

προηγούμενοι 2 Διευθυντές του 

ΔΣΜ και οι δύο πρώην Πρόεδροι και 

Αντιπρόεδρος της ΡΑΕΚ. Δεν είναι 

τυχαίο που στελεχώθηκαν οι 

Ισχύει περιορισμένη ελάχιστη 

περίοδος 2 ετών από την 

ημερομηνία διορισμού στη θέση 

του ΓΔ ΔΣΜΚ.  

Παραπομπή στο άρθρο 3(3)(δ) 

του περί Ρυθμίσεως 
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……. 

   (γ) εργοδότηση ή είσπραξη σύνταξης ή 

απόκτηση συμφέροντος σε τέτοια εταιρεία 

….. 

 

Θα πρέπει : 

(1) να ξεκαθαριστεί ότι «κατοχή θέσης στον 

ΔΣΜΚ δεν θεωρείται για σκοπούς του 

άρθρου αυτού ως κατοχή θέσης στην 

ΑΗΚ και άρα το προσωπικό που 

εργοδοτείται στον ΔΣΜΚ έστω και αν 

έχει ως θεωρητικό εργοδότη την ΑΗΚ, 

δεν θεωρείται ασυμβίβαστη με τις 

πρόνοιες του άρθρου αυτού». 

(2) Η «είσπραξη σύνταξης» από εταιρεία 

παραγωγής ή προμήθειας θα πρέπει να 

απαληφθεί από το εδάφιο (γ) αφού αυτό 

αποκλείει από διορισμό το μεγαλύτερο 

μέρος της επιστημονικής κοινότητας 

που έχει τη γνώση και θα μπορούσε να 

αναλάβει το αξίωμα αυτό και να το φέρει 

σε πέρας (π.χ. προσωπικό που 

αποχωρεί από την ΑΗΚ).  

οργανισμοί αυτοί με τους πιο πάνω     

Διευθυντές/Προέδρους/Μέλη από 

τον Οργανισμό που έχει την 

τεχνογνωσία για να φέρει εις πέρας 

την εργασία αυτή. Εξάλλου, το να 

είναι κάποιος συνταξιούχος μιας 

εταιρείας παραγωγής ή προμήθειας 

δεν σημαίνει ότι αυτό επηρεάζει τις 

αποφάσεις του αφού τα ωφελήματά 

του από τα Ταμεία Σύνταξης είναι 

προκαθορισμένα και οι αποφάσεις 

του δεν επηρεάζουν την είσπραξη 

της σύνταξής του. Σημειώνεται ότι τα 

Ταμεία Σύνταξης είναι αυτόνομα και 

αυτοχρηματοδοτούμενα με 

προκαθορισμένες εισφορές. 

 

 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 

του 2002 (19(I)/2002), όπως 

εκάστοτε τροποποιήθηκε.  

Παραπομπή στο άρθρο 3(3)(δ)(iii) 

του περί Ρυθμίσεως 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος 

του 2002 (19(I)/2002),όπως 

εκάστοτε τροποποιήθηκε. 

5 Αρ. Τροπ. 40. 

Άρθρο 59 

Α.(3) 

29 Προτείνονται 

1. Διαγραφή της φράσης «της 

αξιολόγησης» και 

2. Προσθήκη νέας πρότασης στο τέλος 

του προηγούμενου εδαφίου 59Α. (2): 

Για σκοπούς εξέτασης ενστάσεων για 

τις αξιολογήσεις του προσωπικού 

αρμόδια θα πρέπει να είναι η Ειδική 

Επιτροπή ή η Διευρυμένη Ειδική 

Επιτροπή (εξαιρουμένου του 

επηρεαζόμενου Διευθυντή). Η 

Η παράγραφος διαμορφώθηκε ως 

αναφέρεται στο Μέρος Α του 

συμφωνημένου εγγράφου αρχών. 
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«Επίσης η Ειδική Επιτροπή ή η Διευρυμένη 

Ειδική Επιτροπή (εξαιρουμένου του 

επηρεαζόμενου Διευθυντή) ΔΣΜΚ εξετάζει και 

αποφασίζει για θέματα ένστασης της 

αξιολόγησης του προσωπικού του ΔΣΜΚ.». 

συγκρότηση των ομάδων 

αξιολόγησης σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς του ΔΣΜΚ θα πρέπει να 

είναι αρμοδιότητα του αρμόδιου 

διευθυντή τμήματος (Διευθυντές 

Λειτουργίας Αγοράς και Λειτουργίας 

Συστήματος). 

Με αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση 

διαφωνίας του αξιολογούμενου, θα 

μπορεί να επιλαμβάνεται το θέμα η 

Ειδική Επιτροπή. 

6 Αρ. Τροπ. 40.  

Άρθρο 59Α (5)  

30/67 Προτείνεται η προσθήκη: 

 

 

(6) Σε ότι αφορά πειθαρχικά θέματα εάν 

αφορούν τον Διευθυντή Λειτουργίας 

Συστήματος ή/και τον Διευθυντή Λειτουργίας 

Αγοράς αρμόδια είναι η Ειδική Επιτροπή ενώ 

εάν αφορούν το υπόλοιπο προσωπικό η 

Διευρυμένη Ειδική Επιτροπή.» 

 Οι πρόνοιες του τροποποιητικού 

νομοσχεδίου έγιναν στη βάση του 

συμφωνημένου εγγράφου αρχών 

με την ΑΗΚ και τις 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ. 

7 Αρ. Τροπ. 41.  

Άρθρο 60 (2) 

30/67 Να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου: 

 

«Η κατάρτιση και αναθεώρηση των 

Κανονισμών θα γίνει κατόπιν διαβούλευσης 

με τις Συντεχνίες των Εργαζομένων ή 

εκπροσώπους των Εργαζομένων σε 

Απαραίτητες προσθήκες για 

διασφάλιση προσωπικού στα πλαίσια 

Δημοκρατικού Διαλόγου. 

Θα πρέπει να ακολουθείται η 

νενομισμένη διαδικασία που 

περιλαμβάνει δημόσια 

διαβούλευση και διαβούλευση με 

τα άμεσα επηρεαζόμενα σύνολα 

πριν από την κατάθεση του 

σχετικού προσχεδίου 

Κανονισμού για ψήφιση από τη 
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περίπτωση που δεν αντιπροσωπεύονται από 

Συντεχνία.» 

Βουλή των Αντιπροσώπων. 

8 Αρ. Τροπ. 41.  

Άρθρο 60 (3) 

(δ) 

31/67 Το εδάφιο της διαδικασίας διερεύνησης και 

εκδίκασης πειθαρχικών αδικημάτων να 

αλλάξει με την προσθήκη: «..δυνατό να 

εκδικάζονται συνοπτικά από την Ειδική 

Επιτροπή» 

Δεν μπορεί να διερευνάται και να 

εκδικάζεται πειθαρχικά το προσωπικό 

του ΔΣΜΚ από ένα άτομο μόνο. Κατ’ 

ελάχιστο στη διερεύνηση θα πρέπει 

να συμμετέχει η Ειδική Επιτροπή ενώ 

σε τυχόν εκδίκαση, η Διευρυμένη. 

Συνοπτική διαδικασία δεν σημαίνει 

μονοπρόσωπο όργανο, σημαίνει ότι 

τηρείται μια πιο συνοπτική διαδικασία 

εκδίκασης χωρίς π.χ. τον ορισμό 

ερευνώντα λειτουργού κτλ. 

Κατ’ αναλογία ως ισχύει στη 

δημόσια υπηρεσία στη βάση των 

προνοιών του άρθρου 82 του περί 

Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 

1990 έως 2017 «Εξoυσία της 

αρμόδιας αρχής όπως εκδικάζει 

συvoπτικά oρισμέvα 

παραπτώματα». 

9 Αρ. Τροπ. 41. 

Άρθρο 60 (4) 

31/67 Να τροποποιηθεί ώστε να διαβάζει:  

«συνεχίζουν να ισχύουν οι Κανονισμοί 

Προσωπικού της ΑΗΚ, εμπλουτισμένοι με το 

Μέρος Α (σελίδες 6-7) του Πρωτοκόλλου 

Μεταφοράς του 2006, το οποίο περιέχει 14 

παραγράφους, οι οποίες συμφωνήθηκαν το 

2006 μεταξύ του ΔΣΜ και του ΙΣΜ με τις 

ευλογίες της ΡΑΕΚ, για σκοπούς ρύθμισης 

των θεμάτων προσωπικού μέχρι 

τροποποίησης αυτών. 

 

Επίσης να προστεθούν: 

«Το προσωπικό της ΑΗΚ, που θα 

εξακολουθεί να είναι τοποθετημένο στον 

ΔΣΜΚ μέχρι την επιστροφή του στην ΑΗΚ, 

Δεν υπάρχουν τροποποιημένοι 

Κανονισμοί αφού ποτέ δεν έγινε 

τροποποίηση τους. Οι μοναδικές 

πρόνοιες που λειτούργησαν για το 

προσωπικό της ΑΗΚ που 

απασχολείται στον ΔΣΜΚ 

εμπεριέχονταν στο Πρωτόκολλο 

Μεταφοράς 2006, αλλά από το 2017 

αφαιρέθηκαν. Τώρα ΔΕΝ υπάρχει 

οποιοσδήποτε Κανονισμός που να 

καλύπτει το προσωπικό που 

εργάζεται στον ΔΣΜΚ, με σοβαρά 

κενά που δημιουργούν προβλήματα.  

 

Συγκεκριμένα έχουν αφαιρεθεί οι 

σελίδες 6-7-8-9 από το Πρωτόκολλο 

Για όσο καιρό το προσωπικό της 

ΑΗΚ εργάζεται στον ΔΣΜΚ, ο 

ΔΣΜΚ θα πρέπει να έχει λόγο. 
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εργάζεται σύμφωνα με τα Σχέδια Υπηρεσίας 

που κατέχει».  

Μεταφοράς 2006, οι οποίες περιείχαν 

14 πρόνοιες για τον τρόπο 

διεύθυνσης και ελέγχου του 

προσωπικού, την αντικατάσταση του 

Διευθυντή ΔΣΜ σε περιπτώσεις 

απουσίας του, τη διαδικασία επιλογής 

προσωπικού, τις ετήσιες εκθέσεις 

αξιολόγησης του Διευθυντή 

Λειτουργίας και Προσωπικού ΔΣΜ, τη 

διαδικασία αντικατάστασης του 

Διευθυντή Λειτουργίας και 

Προσωπικού ΔΣΜ, την αξιολόγηση 

των υπαλλήλων της ΑΗΚ που 

εργάζονται στον ΔΣΜΚ και την 

κατεύθυνση του προσωπικού που 

εργάζεται στον ΔΣΜΚ από την ΑΗΚ. 

 

Γι’ αυτό το εδάφιο αυτό δεν έχει 

οποιοδήποτε νόημα εκτός αν 

επαναφερθούν οι πρόνοιες που 

αφαιρέθηκαν από το Πρωτόκολλο 

Μεταφοράς 2006 και γίνει πρόνοια 

στον Νόμο ότι «το προσωπικό θα 

εργάζεται σύμφωνα με τα σχέδια 

υπηρεσίας που κατέχει». 

10 Αρ. Τροπ. 45. 

Άρθρο 63 (8)  

38/67 Η εκτέλεση των επενδύσεων ανάπτυξης 

δικτύου είναι ευθύνη του ΙΣΜ. 

Όλο το άρθρο πρέπει να διαμορφωθεί 

ανάλογα για να υπάρχουν διακριτές οι 

Ο ΔΣΜΚ δεν εκτελεί επενδύσεις. Ο 

ρόλος του είναι εποπτικός. Τα 

προβλεπόμενα από το Άρθρο 63 (8) 

είτε σημαίνουν πως η Ιδιοκτησία του 

Συστήματος Μεταφοράς θα 

μεταφερθεί στον ΔΣΜΚ, οπότε και θα 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  Tην 

ευθύνη για την εφαρμογή του 

δεκαετούς προγράμματος 

ανάπτυξης συστήματος 

μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) την έχει ο 

ΔΣΜΚ. Επομένως, ο ΔΣΜΚ έχει 
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ευθύνες του ΔΣΜΚ και ΙΣΜ. 

Ο όρος «Διαχειριστής του Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου» πρέπει να 

αντικατασταθεί με τον όρο «Ιδιοκτήτης  

Συστήματος Μεταφοράς» 

είναι υπεύθυνος να εκτελεί 

επενδύσεις ή πως ο όρος 

«Διαχειριστής του Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου» θα πρέπει να 

αντικατασταθεί με τον όρο 

«Ιδιοκτήτης  Συστήματος 

Μεταφοράς». 

Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση οι 

παράγραφοι (β) και (γ) ανοίγουν την 

πόρτα για ιδιωτικοποίηση του  ΙΣΜ. 

και την ευθύνη για την εκτέλεση, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ίδιος 

θα εκτελέσει το έργο. Ο ΙΣΜ 

χρηματοδοτεί και πραγματοποιεί 

την επένδυση κατόπιν 

«ανάθεσης» από τον ΔΣΜΚ. 

 

11 Αρ. Τροπ. 85. 

Άρθρο 116 (1) 

64/67 Περιεχόμενο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Στην πρόσκληση δήλωσης 

ενδιαφέροντος πρέπει να δηλώνεται 

ποιά θέση του οργανογράμματος του 

ΔΣΜΚ προσκαλείται να καταλάβει 

ένας έκαστος του προσωπικού. 

Επίσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί στο 

ενδιαφερόμενο προσωπικό το πλήρες 

οργανόγραμμα του νέου ΔΣΜΚ με τις 

θέσεις που υπάρχουν ή θα 

δημιουργηθούν, τα Σχέδια Υπηρεσίας 

τους και κατά πόσον η κατηγορία του 

είναι πρώτου διορισμού και 

προαγωγής κλπ. 

Ο καθορισμός των λεπτομερειών 

δεν αφορά την πρωτογενή 

νομοθεσία. Σύμφωνα με το 

συμφωνημένο έγγραφο αρχών 

την όλη διαδικασία θα αναλάβει 

να διεκπεραιώσει η ΑΗΚ  σε 

συνεργασία με τον ΔΣΜΚ.  

12 Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (2) 

64/67 Γίνεται εισήγηση όπως απαλειφθεί η λέξη 

«είναι τοποθετημένα» και αντικατασταθεί με 

τη λέξη «εργάζονται». 

Επί του παρόντος εργάζονται στον 

ΔΣΜΚ άτομα που είναι τοποθετημένα 

στον ΔΣΜΚ, αποσπασμένα ή 

εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου και 

ως εκ τούτου θα πρέπει όλοι να έχουν 

τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν 

επιθυμούν να παραμείνουν στο 

Οι πρόνοιες του τροποποιητικού 

νομοσχεδίου έγιναν στη βάση του 

συμφωνημένου εγγράφου αρχών 

με την ΑΗΚ και τις 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ. Η παράγραφος αρ. 11 

αναφέρεται σε προσωπικό της 
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εργατικό δυναμικό της ΑΗΚ ή εάν 

επιθυμούν να μεταφερθούν.  

ΑΗΚ που είναι τοποθετημένο 

στον ΔΣΜΚ.   

13 Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (2) 

64/67 Μετά την 1η παράγράφο να προστεθεί η εξής 

φράση: 

«Αντίστοιχα η ΑΗΚ πρέπει, κατά την 

ημερομηνία πρόσκλησης δήλωσης 

ενδιαφέροντος του προσωπικού, να 

καταθέσει ενδεικτικό οργανόγραμμα 

τοποθέτησης του προσωπικού που θα 

επιστρέψει σε αυτήν, υποδεικνύοντας σε ποία 

Δραστηριότητα και σε ποίο Γραφείο 

(γεωγραφικά) αναμένεται να τοποθετήσει τους 

υπαλλήλους αυτούς σύμφωνα με τα Σχέδια 

Υπηρεσίας που κατέχουν.». 

 

Το προσωπικό πρέπει να είναι σε 

θέση να μπορεί να επιλέξει 

ανεπηρέαστα σε ποίον οργανισμό 

επιθυμεί να εργάζεται. Όπως στην 

περίπτωση εργασίας στον ΔΣΜΚ θα 

του γνωστοποιηθεί για ποια θέση 

προσκαλείται, ομοίως πρέπει να ξέρει, 

εναλλακτικά τι του προσφέρεται στην 

ΑΗΚ.  

 

Η πρόσκληση της ΑΗΚ πρέπει να 

είναι έγγραφη (αναφέροντας τα πιο 

πάνω) και να έχει τέτοια μορφή ώστε 

να εξασφαλίζει πως τα μέλη του 

προσωπικού που θα επιλέξουν να 

επιστρέψουν στην ΑΗΚ δεν θα 

τοποθετηθούν σε θέση με διαφορετικά 

καθήκοντα από αυτήν που του είχε 

αναφερθεί αρχικά (π.χ. μηχανικός 

βάρδιας αντί μηχανικός/λειτουργός 

αγοράς) εκτός αν αυτό γίνει με τη 

συγκατάθεσή του. 

 

Επίσης θα πρέπει η ΑΗΚ να 

γνωστοποιήσει ποια Σχέδια 

Υπηρεσίας προτίθεται να αλλάξει 

ή/και ποιες νέες θέσεις προτίθεται να 

Οι πρόνοιες διαμορφώθηκαν στη 

βάση του συμφωνημένου 

εγγράφου αρχών με την ΑΗΚ και 

τις Συνδικαλιστικές της 

Οργανώσεις. Ο καθορισμός των 

λεπτομερειών δεν αφορά την 

πρωτογενή νομοθεσία. Σύμφωνα 

με το συμφωνημένο έγγραφο 

αρχών την όλη διαδικασία θα 

αναλάβει να διεκπεραιώσει η ΑΗΚ  

σε συνεργασία με τον ΔΣΜΚ. 
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δημιουργήσει προκειμένου να 

υπάρξουν προοπτικές ανέλιξης και για 

τις νέες ειδικότητες.  

14 Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (3) 

(β) 

65/67 Προτείνεται αλλαγή σε: 

«τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ …. μέχρι 

την επιστροφή τους στην ΑΗΚ υπόκεινται και 

εφαρμόζουν τις οδηγίες και εντολές του 

Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού ΔΣΜ 

ή/και του Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς και 

για τα εργασιακά θέματα ισχύουν για αυτούς 

οι Κανονισμοί Προσωπικού της ΑΗΚ (Όροι 

Υπηρεσίας) του 1986-1996, ΚΔΠ 291/86 και 

ΚΔΠ 77/96, καθώς και ο Πειθαρχικός 

Κώδικας της ΑΗΚ που εκδόθηκε δυνάμει του 

άρθρου 44.» 

Η ΑΗΚ έχει διορίσει Διευθυντή 

Λειτουργίας και Προσωπικού ΔΣΜ για 

να «διευθύνει και να ελέγχει το 

προσωπικό της», όπως προνοείται 

στο Σχέδιο υπηρεσίας του Διευθυντή 

Λειτουργίας και Προσωπικού ΔΣΜ και 

επίσης περιλαμβανόταν στο 

Πρωτόκολλο Μεταφοράς του 2006.  

Οι Κανονισμοί Προσωπικού (Όροι 

Υπηρεσίας) της ΑΗΚ του 1986-1996 

ΚΔΠ 291/86 και 77/96, καθώς και ο 

Πειθαρχικός Κώδικας της ΑΗΚ που 

εκδόθηκε δυνάμει του Άρθρου 44, 

ΔΕΝ επιτρέπουν τη διοίκηση, τον 

έλεγχο, πειθάρχηση, επιβολή 

πειθαρχικής ποινής, αξιολόγηση κλπ 

του προσωπικού της από άτομα που 

δεν ανήκουν στην ΑΗΚ. 

 

Σε περίπτωση που το ανώτερο 

προσωπικό της ΑΗΚ που εργάζεται 

στον ΔΣΜΚ επιλέξει μεταφορά του 

στον νέο ΔΣΜΚ, τότε η αξιολόγηση 

του προσωπικού που θα επιλέξει 

μεταφορά του στην ΑΗΚ θα γίνεται 

από την ΑΗΚ. 

Για όσο καιρό το προσωπικό της 

ΑΗΚ εργάζεται στον ΔΣΜΚ, ο 

ΔΣΜΚ θα πρέπει να έχει λόγο. 
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15 Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (3) 

(β) 

65/67 Στο τέλος του εδαφίου προτείνεται να 

προστεθεί ότι:  

«Προσωπικό που θα υποχρεωθεί να 

παραμείνει στον ΔΣΜΚ για το πιο πάνω 

καθορισθέν διάστημα θα εργάζεται με βάση το 

Σχέδιο Υπηρεσίας που κατέχει»  

 

και επίσης, ότι 

 

 «Θα γίνονται σεβαστά τα συνδικαλιστικά 

δικαιώματα των υπαλλήλων και ο ΔΣΜΚ θα 

διευκολύνει το προσωπικό και τους 

συνδικαλιστές στην άσκηση των δικαιωμάτων 

αυτών.» 

 

 

 

Σχετικές είναι οι πρόνοιες του Κώδικα 

Βιομηχανικών Σχέσεων που 

συνυπογράφηκε από στις 25 Απριλίου 

1977 μεταξύ της Ομοσπονδίας 

Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, 

της Παγκύπριας Εργατικής 

Ομοσπονδίας, της Συνομοσπονδίας 

Εργαζομένων Κύπρου και του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τυγχάνει 

καθολικού σεβασμού από τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

Οι πρόνοιες του τροποποιητικού 

νομοσχεδίου έγιναν στη βάση του 

συμφωνημένου εγγράφου αρχών 

με την ΑΗΚ και τις 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ.  

Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα 

διασφαλίζονται στη Δημοκρατία 

με τον περί Συντεχνιών Νόμο 

Ν.71/1965, όπως εκάστοτε 

τροποποιήθηκε, και με τον περί 

της Σύβασης περί των 

Αντιπροσώπων των 

Εργαζομένων  (Κυρωτικό) Νόμο 

του 1995 (Ν. 30(III)/1995), όπως 

εκάστοτε τροποποιήθηκε. Παρόλα 

ταύτα, η πρόταση θα εξεταστεί 

από τη ΝΥ. 

16 Τροπ.Αρ. 85 

(Άρθρο116)  

64-

66/67 

Γίνεται εισήγηση όπως προστεθεί η 

ακόλουθη νέα παράγραφος στο τέλος του 

Αρ.116 ως εξής: 

«(6)Υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού 

Κύπρου, που θα επιλέξουν να συνεχίσουν 

την υπηρεσία τους στο ΔΣΜΚ και οι οποίοι 

είναι κατά τον χρόνο  εφαρμογής των 

παρόντων Κανονισμών μέλη του Σχεδίου 

Συντάξεων και Χορηγημάτων των 

Υπαλλήλων της ΑΗΚ ή που θα 

 

Το προσωπικό να επιλέξει την 

παραμονή του στην ΑΗΚ ή στον 

ΔΣΜΚ έχοντας ενώπιον του όλα τα 

δεδομένα χωρίς κατοπινές εκπλήξεις. 

Προκειμένου να είναι δυνατή η 

παροχή της δυνατότητας σε 

υπαλλήλους της ΑΗΚ, που θα 

επιλέξουν να καταστούν υπάλληλοι 

Σύμφωνα με το έγγραφο αρχών 

τα θέματα προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού, 

θα περιληφθούν στους 

Κανονισμούς που θα έπρεπε ήδη 

να ετοιμαστούν από τον ΔΣΜΚ σε 

συνεργασία με την ΑΗΚ, και όχι 

μέσω της πρωτογενούς 

νομοθεσίας Σχετική είναι η 

πρόνοια στο έγγραφο αρχών 

παρ. 13 ότι «Προσχέδιο σχετικών 
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κατοχυρώνουν δικαίωμα να ενταχθούν στο 

Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων μετά την 

μονιμοποίησή τους, θα έχουν το δικαίωμα να 

συνεχίσουν με τα ίδια δικαιώματα και 

υποχρεώσεις να είναι Μέλη του Σχεδίου, 

πλην όμως από της ημερομηνίας άσκησης 

της επιλογής τους, ο ΔΣΜΚ θα καταβάλλει 

προς το Σχέδιο τις απαιτούμενες εισφορές.» 

του ΔΣΜΚ, να συνεχίσουν να 

συμμετέχουν στο Σχέδιο Συντάξεων 

και Χορηγημάτων της ΑΗΚ, θα πρέπει 

να περιληφθεί σχετική πρόνοια σε 

πρωτογενή νομοθεσία.  

Επίσης, για να διασφαλιστεί ότι το 

προσωπικό που θα παραμείνει στον 

ΔΣΜΚ θα έχει τα ίδια δικαιώματα, 

αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά 

είτε στον Νόμο είτε στον ειδικό νόμο, 

ότι το προσωπικό συνεχίζει να 

συμμετέχει στο Σχέδιο Συντάξεων και 

Χορηγημάτων της ΑΗΚ και σε 

οποιοδήποτε άλλο υφιστάμενο 

Ταμείο, πχ Ευημερίας. 

προνοιών της δευτερογενούς 

νομοθεσίας (κανονισμών) 

αναλαμβάνει να ετοιμάσει ο ΔΣΜΚ 

σε συνεργασία με την ΑΗΚ εντός 

4 μηνών από την ημερομηνία 

έγκρισης του παρόντος 

Εγγράφου Αρχών από το 

Υπουργικό Συμβούλιο.» Συνεπώς 

τα έγγραφα αυτά θα έπρεπε να 

ήταν έτοιμα και να τίθεντο υπόψη 

του ενδιαφερόμενου προσωπικού 

από τον Νοέμβριο 2018. 

 

17 Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (4) 

(α) 

66/67 Η τροποποίηση του Νόμου Ν122 και ο 

ειδικός Νόμος που αναφέρεται στην 

παράγραφο (α) πρέπει να εγκριθούν 

ταυτόχρονα. 

 

Τα δικαιώματα και ωφελήματα του 

προσωπικού της ΑΗΚ διέπονται από 

επιπρόσθετους Νόμους πέραν των 

δύο αυτών Νόμων που εξετάζονται. 

(Βλέπε ταμείο συντάξεων, ταμεία 

ευημερίας κλπ). Πρέπει να υπάρξει 

συνολική προσέγγιση για να έχουν οι 

εργαζόμενοι την συνολική εικόνα. 

- Θα αφυπηρετήσουν ή θα γίνουν 

μετάταξη; 

- Θα αλλάξει ο Νόμος του ταμείου 

συντάξεων να τους περιλάβει ή θα 

υπάρξει άλλη διευθέτηση; 

 

 Σύμφωνα με το έγγραφο αρχών 

τα θέματα προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού, 

θα περιληφθούν στους 

Κανονισμούς που θα έπρεπε ήδη 

να ετοιμαστούν από τον ΔΣΜΚ σε 

συνεργασία με την ΑΗΚ, και όχι 

μέσω της πρωτογενούς 

νομοθεσίας.  
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Πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν 

ξεκάθαρη εικόνα όταν χρειαστεί να 

επιλέξουν χωρίς γκρίζες ζώνες. 

 

Η αναφορά «Τα μέλη του 

προσωπικού της ΑΗΚ που θα 

μεταφερθούν στο ΔΣΜΚ 

κατοχυρώνουν τα δικαιώματα και 

ωφελήματα που απολάμβανε έκαστος 

στη βάση των όρων εργοδότησης του 

στην ΑΗΚ» πρέπει να είναι ξεκάθαρη 

χωρίς παρερμηνείες αλλιώς κάποιος 

το αντιλαμβάνεται ότι είχα στην ΑΗΚ 

θα τα έχω στο ΔΣΜΚ. 

18 Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (4) 

(β) 

66/67 Αναφέρεται ότι «για το προσωπικό της ΑΗΚ 

που μεταφέρεται στον ΔΣΜΚ κατοχυρώνονται 

όλα τους τα ωφελήματα και δικαιώματα ως 

μέλη της ΑΗΚ και για τον σκοπό αυτό 

εκδίδονται Κανονισμοί». 

Οι Κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να 

είναι έτοιμοι κατά τη στιγμή που θα 

ζητηθεί από το προσωπικό να 

επιλέξει τη μετάβαση στον ΔΣΜΚ ή 

την παραμονή τους την ΑΗΚ, ώστε να 

είναι σίγουρο ότι η επιλογή που θα 

κάνει θα είναι κατοχυρωμένη δια 

νόμου. Αν δεν γίνει αυτό, υπάρχει 

περίπτωση κατά την ετοιμασία των 

Κανονισμών σε μεταγενέστερο στάδιο 

να αμφισβητηθεί η νομιμότητα 

προνοιών τους με αποτέλεσμα το 

προσωπικό να παραμείνει μετέωρο 

και να αποστερηθεί κεκτημένων 

δικαιωμάτων και ωφελημάτων του. 

Το Έγγραφο Αρχών στην 

παράγραφο αρ. 13 αναφέρει ότι 

«Προσχέδιο σχετικών προνοιών 

της δευτερογενούς νομοθεσίας 

(κανονισμών) αναλαμβάνει να 

ετοιμάσει ο ΔΣΜΚ σε συνεργασία 

με την ΑΗΚ εντός 4 μηνών από 

την ημερομηνία έγκρισης του 

παρόντος Εγγράφου Αρχών από 

το Υπουργικό Συμβούλιο.» 

Συνεπώς τα έγγραφα αυτά θα 

έπρεπε να ήταν έτοιμα και να 

τίθεντο υπόψη του 

ενδιαφερόμενου προσωπικού 

από τον Νοέμβριο 2018.  

Στο εν λόγω νομοσχέδιο 
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περιέχεται πρόνοια ώστε τα εν 

λόγω προσχέδια να μπορούν να 

ψηφιστούν σε Κανονισμούς. Η εκ 

των προτέρων διάθεσή των 

προσχεδίων Κανονισμών προς 

το ενδιαφερόμενο προσωπικό 

δεν απαγορεύεται είτε 

παρεμποδίζεται με οποιονδήποτε 

τρόπο. 

19 Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 

(6)-νέο εδάφιο 

66/67 Νέο εδάφιο μετά το (5): 

«Η επιστροφή του προσωπικού στην ΑΗΚ θα 

γίνει σύμφωνα με τα καθήκοντα του σχεδίου 

υπηρεσίας που ο υπάλληλος κατέχει, και σε 

γεωγραφικά ίδια περιοχή». 

Διασφάλιση δικαιωμάτων 

προσωπικού. 

Οι πρόνοιες του τροποποιητικού 

νομοσχεδίου έγιναν στη βάση του 

συμφωνημένου εγγράφου αρχών 

με την ΑΗΚ και τις 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ. Για τα μέλη του 

προσωπικού της ΑΗΚ που 

μεταφέρονται στον ΔΣΜΚ και 

καθίστανται μέλη του 

προσωπικού του ΔΣΜΚ 

κατοχυρώνονται τα δικαιώματα 

και ωφελήματα που απολαμβάνει 

έκαστος στη βάση των όρων 

εργοδότησής του στην ΑΗΚ. Για 

το σκοπό αυτό εκδίδονται 

Κανονισμοί δυνάμει της 

παραγράφου  (ε) του εδαφίου (3) 

του άρθρου 60.  

20 - - Επειδή αφαιρείται από τις αρμοδιότητες του 

Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού ΔΣΜ, 

η οποία θέση μετατρέπεται σε Διευθυντή 

Λειτουργίας Συστήματος, και θα υπάρξει η 

Αν καταργηθεί η θέση Διευθυντή 

Προσωπικού, η οποία σήμερα είναι 

μέρος της θέσης του Διευθυντή 

Λειτουργίας και Προσωπικού, δεν θα 

Δεν προνοείται από το νόμο αλλά 

δεν περιορίζει το δικαίωμα του 

ΔΣΜΚ να εντάξει οποιαδήποτε 

θέση στο οργανόγραμμά του. 
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ανάγκη δημιουργίας συστημάτων Διεύθυνσης 

Προσωπικού στον ΔΣΜΚ, και στη συνέχεια 

θα πρέπει να συνομολογηθούν Συλλογικές 

Συμβάσεις με τις συντεχνίες του 

προσωπικού, δημιουργία Πειθαρχικού 

Κώδικα, δημιουργία συστήματος 

προαγωγών, ταμείων κλπ. καθώς και ο 

καθημερινός χειρισμός θεμάτων προσωπικού 

όπως υπολογισμός προσαυξήσεων, 

χορήγησης αδειών (ανάπαυσης, ασθένειας, 

γονική, μητρότητας, κλπ), είναι πολύ 

σημαντικό να γίνει πρόνοια στο Νόμο ότι 

καθήκοντα Διευθυντή Προσωπικού θα 

συνεχίσει να εκτελεί ο Διευθυντής 

Λειτουργίας Συστήματος, ο οποίος έχει άνω 

των 20 ετών πείρα στη Διεύθυνση 

Προσωπικού και ακαδημαϊκά προσόντα 

(Μάστερ) στις Εργασιακές Σχέσεις και 

Διεύθυνση Προσωπικού, μέχρι να 

δημιουργηθεί στο μέλλον θέση Διευθυντή 

Προσωπικού με ανάλογα ακαδημαϊκά 

προσόντα, ο οποίος να μπορεί να αναλάβει 

αυτό το ρόλο.  

υπάρχει κανείς αρμόδιος για τη 

λειτουργία αυτή στον οργανισμό που 

να κατέχει τα σχετικά προσόντα/πείρα 

με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 

τεράστιο κενό με τη λειτουργία του 

αναξάρτητου οργανισμού και τη 

δημιουργία εργατικής αναταραχής 

ή/και τη φυγή όλου του προσωπικού. 

Συγκεκριμένα το άρθρο 41 του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου 

(νέο άρθρο 60 του βασικού νόμου) 

προνοεί ότι «Ο ΔΣΜΚ 

στελεχώνεται με βάση την 

οργανική του διάρθρωση όπως 

αυτή καταρτίζεται από τον Γενικό 

Διευθυντή ΔΣΜΚ λαμβάνοντας 

υπόψη τον ετήσιο 

προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ, και 

λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ 

Κανονισμών.» 

 

 

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 18 (ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ) 

(1) (2) (3) (4) (5)  
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Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1 

Αρ. Τροπ. 2.  

Άρθρο 2 (α) 
2/67 

Ορισμός: Ο Διευθυντής Λειτουργίας 

Αγοράς ΔΣΜΚ κατέχει μόνιμη θέση 

Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής 

 

Και  

 

Ορισμός:  Ο Διευθυντής Λειτουργίας 

Συστήματος ΔΣΜΚ κατέχει μόνιμη θέση 

Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής  

 

Στο Έγγραφο Αρχών, το οποίο αποστάληκε 

στη ΡΑΕΚ, τον ΔΣΜΚ και την ΑΗΚ στις 10 

Ιουλίου 2018 σχετικά με την τροποποίηση 

της νομοθεσίας για Ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ 

από την ΑΗΚ, στο Παράρτημα Ι, σελίδα 2, 

άρθρο 4, αναφέρεται ρητά ότι «οι 

Διευθυντικές θέσεις στον ΔΣΜΚ (Διευθυντής 

Λειτουργίας Αγοράς και Διευθυντής 

Λειτουργίας Συστήματος) να είναι μόνιμες 

θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής». 

 

Το προσχέδιο Νόμου ΔΕΝ συνάδει με το 

Έγγραφο Αρχών που ενέκρινε το Υπουργικό 

Συμβούλιο και γι’ αυτό η κατηγορία των 

θέσεων Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς και 

Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος θα 

πρέπει να αλλάξει σε Πρώτου Διορισμού και 

Προαγωγής. 

 

Αυτό στέλλει μηνύματα αναξιοκρατίας στο 

προσωπικό του ΔΣΜΚ. Που είναι οι αρχές οι 

οποίες έχουν συμφωνηθεί; 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 
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2 
Αρ. Τροπ. 38.  

Άρθρο 58 (3) 

26/67 

Το νομικό πρόσωπο του ΔΣΜΚ να 

διευθύνεται από 3μελές Συμβούλιο με 

εκτελεστικό Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 

Μέλος με ακαδημαϊκά προσόντα στην 

ηλεκτρολογική 

μηχανική/ηλεκτρομηχανολογική μηχανική 

για τον Πρόεδρο και στην 

ηλεκτρολογική/μηχανολογική μηχανική ή 

οικονομικών/χρηματοοικονομικών ή 

διοίκησης για τους Αντιπρόεδρο και 

Μέλος. 

 

 

 

Εναλλακτικά, προτείνεται το εδάφιο να 

αλλάξει ως: 

«..να διακρίνεται για τα ακαδημαϊκά του 

προσόντα στον κλάδο της 

ηλεκτρολογικής μηχανικής με 

επιπρόσθετες γνώσεις 

διοίκησης/οικονομικών και να διακρίνεται 

για τις γνώσεις και την πείρα του στη 

λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρισμού 

ή των αγορών ηλεκτρισμού ». 

 

 

Η δημιουργία μονοπρόσωπου οργανισμού 

είναι προβληματική.  

  

Προτείνεται όπως ο οργανισμός διοικείται 

από 3μελές Συμβούλιο στα πρότυπα της 

διοίκησης της ΡΑΕΚ. Εναλλακτικά η διοίκηση 

του ΔΣΜΚ μπορεί να ασκείται από 5-9μελής 

μη εκτελεστική Αρχή. 

Αυτό είναι απαραίτητο καθώς  οι πρόνοιες 

του νόμου, δίδουν υπερεξουσίες και 

παράλληλα  αφήνουν χωρίς επαρκή 

υποστήριξη τον ΓΔ ΔΣΜΚ. Το μονομελές 

διοικητικό όργανο δημιουργεί τις 

αντιδημοκρατικές προϋποθέσεις μετεξέλιξης 

σε προσωποπαγή οργανισμό που μπορεί να 

ευνοήσει ανάπτυξη διαφθοράς προς 

εκπλήρωση προσωπικών συμφερόντων 

ή/και επιδιώξεων. Αυτά θα συντείνουν στην 

έλλειψη αισθήματος δικαίου στο προσωπικό  

καταλήγοντας σε αντιπαραγωγικό 

περιβάλλον.  

 

Αντιθέτως η δημιουργία πολυπρόσωπης 

διοίκησης με διαμερισμό των εξουσιών, 

διασφαλίζει τα συμφέροντα του τόπου, των 

εργαζομένων, της Αγοράς και των 

συμμετεχόντων σε αυτή. 

 

Οι πρόνοιες αυτές 

συμφωνήθηκαν με ΑΗΚ και 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ στο πλαίσιο της 

διαπραγμάτευσης του 

Εγγράφου Αρχών.  

Σχετική είναι η επιστολή του 

ΤΔΔΠρ αρ. φακ. 10.01.029ΠΧ, 

ημερ. 5.4.2017 με την οποία 

προκρίνεται η ύπαρξη της 

τριμελούς Ειδικής Επιτροπής 

και στη συνέχεια η διεύρυνσή 

της σε πενταμελή 

Αποτελεί εισήγηση της ΡΑΕΚ. 

Τα ακαδημαϊκά προσόντα 

περιορίζονται στους κλάδους 

της ηλεκτρολογικής μηχανικής 

ή μηχανολογικής μηχανικής  ή 

οικονομικών καθότι ο ΔΣΜΚ 

ασχολείται με τα τεχνικά θέματα 

της λειτουργίας του συστήματος 

και το οικονομικό θέμα της 

λειτουργίας αγοράς.  

Η εξουσιοδότηση Λειτουργών 

του Συστήματος να γίνεται από 

τον Διευθυντή Λειτουργίας του 

Συστήματος. 

Δεν προνοείται από το νόμο η 

οποιαδήποτε επιπρόσθετη 

θέση Διευθυντή αλλά δεν 
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Στην πρόταση του εκτελεστικού 3μελούς 

Διοικητικού Συμβουλίου, στα ακαδημαϊκά 

προσόντα πρέπει να περιλαμβάνονται η 

ηλεκτρολογική μηχανική, 

ηλεκτρομηχανολογική μηχανική, 

μηχανολογική μηχανική, οικονομικά ή 

διοίκηση επιχειρήσεων. 

  

Ο ΔΣΜΚ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου θα ενάγει και θα ενάγεται και 

δυνατόν να του επιβάλλονται χρηματικές 

κυρώσεις για τις ενέργειες και αποφάσεις του 

και συνεπώς, συνύπαρξη μελών του 

3μελόυς Συμβουλίου με ακαδημαϊκά 

προσόντα τόσο μηχανικής όσο οικονομικών 

και διοίκησης θα επιτρέπει πιο 

ολοκληρωμένη εταιρική διακυβέρνηση. 

 

Στις αρμοδιότητες του ΔΣΜΚ είναι η 

Διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου και η 

Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Σε 

αυτές ενέχονται ιεραρχικά, ευθύνες για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του Ηλεκτρικού 

Συστήματος, η προστασία του προσωπικού 

και του Συστήματος, και η οικονομική 

λειτουργία του. Σε Καταστάσεις Εκτάκτου 

Ανάγκης στο Ηλεκτρικό Σύστημα, η 

λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

αναστέλλεται και γίνονται εργασίες 

διαχείρισης για τη συντομότερη επαναφορά 

περιορίζει το δικαίωμα του ΓΔ 

ΔΣΜΚ να καθορίσει 

οποιαδήποτε θέση στο 

οργανόγραμμά του. 

Συγκεκριμένα το άρθρο 41 του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου 

(νέο άρθρο 60 του βασικού 

νόμου) προνοεί ότι «Ο ΔΣΜΚ 

στελεχώνεται με βάση την 

οργανική του διάρθρωση όπως 

αυτή καταρτίζεται από τον 

Γενικό Διευθυντή ΔΣΜΚ 

λαμβάνοντας υπόψη τον ετήσιο 

προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ, και 

λειτουργεί και διοικείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου και των 

εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμών.» 
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του Ηλεκτρικού Συστήματος. 

 

Το Εκτελεστικό 3μελές Συμβούλιο θα πρέπει 

επίσης να αντιλαμβάνεται τις τεχνικές 

ηλεκτρολογικές εκθέσεις και μελέτες που θα 

εκπονούνται από το προσωπικό του ΔΣΜΚ 

και θα του παρουσιάζονται για έγκριση ή μη 

και θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις για 

τεχνικά ηλεκτρολογικά θέματα. Ενδεικτικό 

είναι πως από το 1994 μέχρι σήμερα ο 

Νόμος προβλέπει, μόνο προσόντα 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως αναγκαίο 

προσόν για διορισμό στη θέση του 

Διευθυντή ΔΣΜΚ. 

Επίσης το Συμβούλιο πρέπει να 

αντιλαμβάνεται οικονομικές μελέτες, θέματα 

λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρισμού, θέματα 

διοίκησης προσωπικού, θέματα 

προϋπολογισμού, και να είναι ικανό να 

ασκήσει αποτελεσματική διοίκηση. Η μεγάλη 

αξία των χρηματικών συναλλαγών που θα 

διενεργούνται στην Αγορά Ηλεκτρισμού, 

καθιστούν απαραίτητη την αποτελεσματική 

επίβλεψη από το 3μελές Συμβούλιο. 

 

Δεδομένων των πιο πάνω, του ευρέος 

φάσματος και της σοβαρότητας των 

αρμοδιοτήτων του ΔΣΜΚ, είναι απαραίτητη η 

Διοίκησή του από 3μελές Συμβούλιο, που θα 

ασχολείται αποκλειστικά με τις 
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συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 

 

Το ήδη πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών των άλλων 2 

αξιωματούχων της Ειδικής Επιτροπής, δεν 

θα τους επιτρέπει την αποκλειστική 

ενασχόληση με τα θέματα του ΔΣΜΚ. 

 

 

Τέλος, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του 

Τριμελούς Συμβουλίου ΔΣΜΚ δεν μπορεί να 

μην κατέχει προσόντα ηλεκτρολογικής 

μηχανικής αφού σύμφωνα με την περί 

Ηλεκτρισμού Νομοθεσία (Κεφ. 170) και τους 

Κανονισμούς του 1941-2004 και τον 

τροποποιητικό Κανονισμό 80/2012 και 

ειδικότερα τoν Κανονισμό 51(1) δεν 

επιτρέπεται σε μη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό να 

«λειτουργεί οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή 

και εξοπλισμό». 

Συγκεκριμένα ο Κανονισμός 51(1) αναφέρει 

ότι: «(1) Εξαιρουμένων των οικιακών 

ηλεκτρικών συσκευών, εκπόνηση σχεδίων 

και μελετών εγκατάστασης, τοποθέτησης 

ηλεκτρικών συρμάτων και λειτουργίας 

οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής και 

εξοπλισμού, διενεργείται μόνο από κάτοχο 

πιστοποιητικού ικανότητας και 

πιστοποιητικού εγγραφής που παρέχεται 
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από την Αρχή Αδειών σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 53 και τηρουμένων των 

διατάξεων του περί Αναγνώρισης των 

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.» 

Στη συνέχεια ο Κανονισμός 53 καθορίζει τα 

προσόντα και τις εργασίες που μπορούν να 

εκτελούν πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί 

και τα προσόντα αυτά περιορίζονται στο 

επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 

Συνεπώς, εφόσον μια από τις δύο κύριες 

δραστηριότητες και ευθύνες του ΔΣΜΚ είναι 

η Λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς 

είναι αυτονόητο ότι ο Πρόεδρος του 

Τριμελούς Συμβουλίου, ο οποίος θα 

υπογράφει και θα φέρει τη γενική ευθύνη για 

τις λειτουργίες στο Σύστημα Μεταφοράς και 

εξουσιοδοτεί τους υπόλοιπους Λειτουργούς 

του Συστήματος, πρέπει να κατέχει 

Πιστοποιητικό Ικανότητας Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού 1ης Τάξης της 

Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, κάτι που 

δεν μπορεί να κατέχει Μηχανολόγος 

Μηχανικός ή Οικονομολόγος. 

Σε κάθε περίπτωση και για να διασφαλιστεί η 

δίκαιη και αμερόληπτη μεταχείριση του 

προσωπικού, θα πρέπει να υπάρχει θέση 

Διευθυντή Προσωπικού στη δομή του 

οργανισμού, ο οποίος πρέπει να μετέχει της 

Διευρυμένης Ειδικής Επιτροπής. 

Είναι επίσης απαραίτητο να 

συμπεριληφθούν στις εξουσίες της 

Διευρυμένης Ειδικής Επιτροπής και ΟΛΕΣ οι 



 
151 

εξουσίες διοίκησης του Προσωπικού 

(Οργανική δομή και μισθολογικές κλίμακες, 

προϋπολογισμός, κατάρτιση σχεδίων 

υπηρεσίας, πειθαρχικού ελέγχου, 

προσλήψεις, προαγωγές, συλλογικές 

συμβάσεις, εκπαίδευση, ανάθεση 

καθηκόντων, κλπ). Αυτό θα βοηθήσει στην 

αποφυγή  έντασης στη μεταχείριση του 

προσωπικού.   

Είναι σημαντικό το προσωπικό του ΔΣΜΚ να 

διοικείται από ανθρώπους που γνωρίζουν ή 

να έχουν την κατάρτιση να αντιληφθούν το 

θέμα που ασχολείται ο ΔΣΜΚ και να 

εξασκούν την κατάλληλη διοίκηση και τεχνική 

υποστήριξη μέσω των αποφάσεων τους. 

3 

Αρ. Τροπ. 38.  

Άρθρο 58 (6) 

(α) 

26/67 

Προτείνεται αλλαγή σε:  

 

«(α) η κατά τα τελευταία 2 χρόνια από την 

ημερομηνία του διορισμού του διατήρηση 

ή κατοχή οποιασδήποτε θέσης σε αρχή, 

οργανισμό ή εταιρεία που κατέχει άδεια 

παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρισμού 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 34 

ή 35. Νοείται πως η κατά τα τελευταία 2 

χρόνια διατήρηση ή κατοχή θέσης στον 

ΔΣΜΚ δεν θεωρείται για σκοπούς του 

άρθρου αυτού ως ασυμβίβαστη κατοχή 

θέσης» 

 

Δεν μπορεί να θεωρείται ασυμβίβαστο 

προηγούμενη διατήρηση ή κατοχή θέσης 

στον ΔΣΜΚ καθώς ο οργανισμός 

σύμφωνα με το άρθρο 35 κατέχει 

αποκλειστικά άδεια Διαχείρισης του 

Συστήματος Μεταφοράς και όχι άδεια 

Παραγωγής ή Προμήθειας Ηλεκτρισμού. 

Το προσωπικό του Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 

προέρχεται από το προσωπικό 

της ΑΗΚ και υπάγεται στο 

Διευθυντή ΔΣΜΚ καθ’ όσον 

αφορά την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων του 

Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου.  

Κατ’ επέκταση, το προσωπικό 

αυτό διέπεται από το ίδιο 

καθεστώς με το υπόλοιπο 

προσωπικό της ΑΗΚ που δεν 

είναι τοποθετημένο απευθείας 

στην ΕΜ Παραγωγής και 
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Προμήθειας της ΑΗΚ.  

4 

Αρ. Τροπ. 38.  

Άρθρο 58 (6) 

(α) 

26/67 

Ως ασυμβίβαστο με την κατοχή 

αξιώματος του ΓΔ ΔΣΜΚ καθορίζονται:  

 

«(α) Κατοχή θέσης σε εταιρεία 

παραγωγής ή προμήθειας (π.χ. ΑΗΚ) 

κατά τα τελευταία 2 χρόνια ή..» 

 

Η κατοχή σχετικής πείρας, στο πρόσφατο 

παρελθόν, θα είναι χρήσιμη.  

Είναι οξύμωρο να τιμωρείται. 

  

Με αυτόν τον τρόπο όσοι προσοντούχοι με 

πείρα στο αντικείμενο Επιστήμονες στην 

Ηλεκτρολογική/Ηλεκτρομηχανολογική 

Μηχανική στερούνται δικαιώματος 

διεκδίκησης της θέσης του ΓΔ ΔΣΜΚ, ενώ 

εξάλλου όσοι άπειροι Ηλεκτρολόγοι 

αυτόματα δεν θα πληρούν τα κριτήρια. Αυτό, 

σε συνάρτηση με το να επιτρέπεται η, χωρίς 

περιορισμούς, διεκδίκηση της θέσης του ΓΔ 

από Οικονομολόγους, προκαλεί ανησυχία. 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 3.   

5 
Αρ. Τροπ. 39.  

Άρθρο 59 (3) 

28/67 

«(3) Στην περίπτωση που ο Γενικός 

Διευθυντής ΔΣΜΚ παραιτηθεί ή παυθεί 

από τη θέση του, μέχρις ότου διορισθεί 

αντικαταστάτης ή στην περίπτωση 

προσωρινής απουσίας ή άδειας ή 

ανικανότητας του ΓΔ ΔΣΜΚ..» 

Η αντικατάσταση του ΓΔ πρέπει να είναι 

εφικτή καθοιεσδήποτε περιστάσεις.  

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό.  

6 

Αρ. Τροπ. 40. 

Άρθρο 59 

Α.(2) 

29 Να αφαιρεθεί το: «της προαγωγής» 

Δεν υπάρχει θέση προαγωγής για τον 

Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ και τον 

Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ.  

 

Οι θέσεις των Διευθυντών 

αναθεωρήθηκαν ώστε οι θέσεις 

να είναι πρώτου διορισμού και 

προαγωγής. 
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7 

Αρ. Τροπ. 40. 

Άρθρο 59 

Α.(3) 

29 

Προτείνονται 

3. Διαγραφή της φράσης «της 

αξιολόγησης» και 

4. Προσθήκη νέας πρότασης στο 

τέλος του προηγούμενου 

εδαφίου 59Α. (2): 

«Επίσης η Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ 

εξετάζει και αποφασίζει για θέματα 

αξιολόγηση του προσωπικού του 

ΔΣΜΚ.». 

 

Για σκοπούς αξιολόγησης του προσωπικού 

θα πρέπει να είναι υπεύθυνη η Ειδική 

Επιτροπή που θα συγκροτεί ομάδες 

αξιολόγησης σύμφωνα με τους Κανονισμούς 

του ΔΣΜΚ. Έτσι θα επιτρέπεται στους 

Διευθυντές Λειτουργίας Αγοράς και 

Λειτουργίας Συστήματος να μετέχουν στις 

ομάδες αξιολόγησης. 

Επίσης με αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση 

διαφωνίας του αξιολογούμενου, θα μπορεί 

να επιλαμβάνεται αμερόληπτα η Ειδική 

Επιτροπή. 

 

Η παράγραφος διαμορφώθηκε 

σύμφωνα με το Μέρος Α του 

συμφωνημένου εγγράφου 

αρχών. 

8 

Αρ. Τροπ. 40.  

Άρθρο 59Α 

(3)  

29/67 
«..συγκροτείται Διευρυμένη Ειδική 

Επιτροπή.» 

Να γίνει ξεκάθαρο ότι η Διευρυμένη Ειδική 

Επιτροπή είναι 5μελής, και πως 

συμμετέχουν δηλαδή και οι ΓΔ των τριών 

κυβερνητικών τμημάτων που συμμετέχουν 

στην Ειδική Επιτροπή.  

Επίσης νοείται ότι οι Γενικοί Διευθυντές δεν 

θα στέλλουν λειτουργούς ως 

αντιπροσώπους τους (σημειώνεται ότι στο 

προσχέδιο κανονισμών αναφέρεται η 

παρουσία αντιπροσώπων). 

Όπως εξάλλου σημειώθηκε πιο πάνω για να 

διασφαλιστεί η δίκαιη και αμερόληπτη 

μεταχείριση του προσωπικού, θα πρέπει να 

υπάρχει θέση Διευθυντή Προσωπικού στη 

Το εδάφιο (3) του άρθρου 59Α 

αναφέρει σαφώς ότι «(3) Για 

σκοπούς εξέτασης και λήψης 

απόφασης για όλα τα θέματα 

που αφορούν το προσωπικό 

του ΔΣΜΚ, 

συμπεριλαμβανομένου του 

διορισμού, της αξιολόγησης, 

της προαγωγής και του 

πειθαρχικού τους ελέγχου, 

συγκροτείται Διευρυμένη Ειδική 

Επιτροπή, με τη συμμετοχή του 

Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς 

ΔΣΜΚ και του Διευθυντή 

Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ. 
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δομή του οργανισμού, ο οποίος πρέπει να 

μετέχει της Διευρυμένης Ειδικής Επιτροπής, 

καθιστώντας την ουσιαστικά 6μελή. 

 

Η Διευρυμένη Ειδική Επιτροπή 

ΔΣΜΚ εξετάζει και αποφασίζει 

για όλα τα θέματα που αφορούν 

το προσωπικό του ΔΣΜΚ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου και των 

εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμών 

που εκδίδονται δυνάμει αυτού˙»  

 

Στο έγγραφο αρχών αναφέρεται 

ότι ο ΓΔ ΥΕΕΒ και ο Διευθυντής 

ΤΔΔΠρ δύνανται να 

εκπροσωπούνται.  

9 

Αρ. Τροπ. 40.  

Άρθρο 59Α 

(5)  

30/67 

Προτείνεται οι εξής προσθήκες: 

 

«..λαμβάνονται με πλειοψηφία με 

απαραίτητη την παρουσία και των 3ων 

μελών της Ειδικής Επιτροπής.  

 

(6) Σε ότι αφορά πειθαρχικά θέματα εάν 

αφορούν τον Διευθυντή Λειτουργίας 

Συστήματος ή/και τον Διευθυντή 

Λειτουργίας Αγοράς αρμόδια είναι η 

Ειδική Επιτροπή ενώ εάν αφορούν το 

υπόλοιπο προσωπικό η Διευρυμένη 

Ειδική Επιτροπή.» 

Δεδομένης της συγκρότησης και του 

μεγέθους της Ειδικής Επιτροπής, αυτή 

πρέπει να συνέρχεται και να λαμβάνει 

αποφάσεις παρουσία όλων των μελών της. 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό.  
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10 
Αρ. Τροπ. 41.  

Άρθρο 60 (2) 

30/67 

Να προστεθεί στο τέλος της 

παραγράφου: 

 

«Η κατάρτιση και αναθεώρηση των 

Κανονισμών θα γίνει κατόπιν 

διαβούλευσης με τις Συντεχνίες των 

Εργαζομένων ή εκπροσώπους των 

Εργαζομένων.» 

Απαραίτητες προσθήκες για διασφάλιση 

προσωπικού στα πλαίσια Δημοκρατικού 

Διαλόγου. 

Θα πρέπει να ακολουθείται η 

νενομισμένη διαδικασία που 

περιλαμβάνει δημόσια 

διαβούλευση και διαβούλευση 

με τα άμεσα επηρεαζόμενα 

σύνολα πριν από την κατάθεση 

του σχετικού προσχεδίου 

Κανονισμού για ψήφιση από τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων. 

11 

Αρ. Τροπ. 41.  

Άρθρο 60 (3) 

(δ) 

31/67 

Το εδάφιο της διαδικασίας διερεύνησης 

και εκδίκασης πειθαρχικών αδικημάτων 

να αλλάξει με την προσθήκη: «..δυνατό 

να εκδικάζονται συνοπτικά από την 

Ειδική Επιτροπή» 

Δεν μπορεί να διερευνάται και να εκδικάζεται 

πειθαρχικά το προσωπικό του ΔΣΜΚ από 

ένα άτομο μόνο. Κατ’ ελάχιστο στη 

διερεύνηση θα πρέπει να συμμετέχει η 

Ειδική Επιτροπή ενώ σε τυχόν εκδίκαση, η 

Διευρυμένη. Συνοπτική διαδικασία δεν 

σημαίνει μονοπρόσωπο όργανο, σημαίνει ότι 

τηρείται μια πιο συνοπτική διαδικασία 

εκδίκασης χωρίς π.χ. τον ορισμό ερευνώντα 

λειτουργού κτλ. 

Κατ’ αναλογία ως ισχύει στη 

δημόσια υπηρεσία στη βάση 

των προνοιών του άρθρου 82 

του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου του 1990 έως 2017 

«Εξoυσία της αρμόδιας αρχής 

όπως εκδικάζει συvoπτικά 

oρισμέvα παραπτώματα».   

12 
Αρ. Τροπ. 41. 

Άρθρο 60 (4) 

31/67 

Να διαγραφεί η σημείωση  

«αφού εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη 

του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ» από το 

εδάφιο για τους Κανονισμούς του 

προσωπικού της ΑΗΚ που θα 

εξακολουθεί να είναι τοποθετημένο στον 

ΔΣΜΚ μέχρι την επιστροφή του στην 

ΑΗΚ.  

Για θέματα προσωπικού, που δεν άπτονται 

της άσκησης των αρμοδιοτήτων του ΔΣΜΚ, 

δεν μπορεί να έχει λόγο άλλος εργοδότης. 

 

 

Οι Κανονισμοί Προσωπικού της ΑΗΚ (Όροι 

Υπηρεσίας) του 1986-1996, ΚΔΠ 291/86 και 

ΚΔΠ 77/96, καθώς και ο Πειθαρχικός 

Για όσο καιρό το προσωπικό 

της ΑΗΚ εργάζεται στον ΔΣΜΚ, 

ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να έχει λόγο. 
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Επίσης να προστεθούν: 

«Το προσωπικό της ΑΗΚ, που θα 

εξακολουθεί να είναι τοποθετημένο στον 

ΔΣΜΚ μέχρι την επιστροφή του στην 

ΑΗΚ, εργάζεται σύμφωνα με τα Σχέδια 

Υπηρεσίας που κατέχει».  

Κώδικας της ΑΗΚ που εκδόθηκε δυνάμει του 

άρθρου 44, ΔΕΝ επιτρέπουν τη διοίκηση και 

έλεγχο του προσωπικού της ΑΗΚ από 

προσωπικό που δεν είναι υπάλληλοι της 

ΑΗΚ, συμπεριλαμβανομένης της 

αξιολόγησης της ετήσιας απόδοσης του 

προσωπικού, της πειθάρχησης, επιβολής 

πειθαρχικής ποινής κλπ.  

 

Για το λόγο αυτό πρέπει να επαναφερθεί σε 

ισχύ το Πρωτόκολλο Μεταφοράς του 2006 

μεταξύ ΑΗΚ και ΔΣΜΚ, όπου όλες οι 

πρόνοιες Α1-Α14 ρύθμιζαν τα θέματα 

Προσωπικού της ΑΗΚ που εργάζεται στον 

ΔΣΜΚ.  

 

13 
Αρ. Τροπ. 45. 

Άρθρο 63 (8)  

38/67 

Η εκτέλεση των επενδύσεων ανάπτυξης 

δικτύου είναι ευθύνη του ΙΣΜ. 

Όλο το άρθρο πρέπει να διαμορφωθεί 

ανάλογα για να υπάρχουν διακριτές οι 

ευθύνες του ΔΣΜΚ και ΙΣΜ. 

Ο όρος «Διαχειριστής του Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου» πρέπει να 

αντικατασταθεί με τον όρο «Ιδιοκτήτης  

Συστήματος Μεταφοράς» 

Στον ENTSO-E διαχωρίζονται το Ten Year 

National Development Plan (TYNDP), που 

αφορά στις μελέτες ανάπτυξης του Δικτύου 

Μεταφοράς μέσω εκπόνησης μελετών ροών 

φορτίων, διείσδυσης κ.α., και τοIinvestment 

Plan που περιλαμβάνει τις αντίστοιχες 

επενδύσεις την εκτέλεση και 

παρακολούθηση των έργων ανάπτυξης του 

Δικτύου Μεταφοράς. 

Στην περίπτωση της Κύπρου οι μελέτες 

ανάπτυξης (TYNDP) είναι ευθύνη του ΔΣΜΚ 

και η εκτέλεσή του είναι ευθύνη του ΙΣΜ. 

 

Ο ΔΣΜΚ δεν εκτελεί επενδύσεις. Ο ρόλος 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  Tην 

ευθύνη για την εφαρμογή του 

δεκαετούς προγράμματος 

ανάπτυξης συστήματος 

μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) την έχει ο 

ΔΣΜΚ. Επομένως, ο ΔΣΜΚ έχει 

και την ευθύνη για την εκτέλεση, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο 

ίδιος θα εκτελέσει το έργο. Ο 

ΙΣΜ χρηματοδοτεί και 

πραγματοποιεί την επένδυση 

κατόπιν «ανάθεσης» από τον 

ΔΣΜΚ. 
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του είναι εποπτικός. Τα προβλεπόμενα από 

το Άρθρο 63 (8) είτε σημαίνουν πως η 

Ιδιοκτησία του Συστήματος Μεταφοράς θα 

μεταφερθεί στον ΔΣΜΚ, οπότε και θα είναι 

υπεύθυνος να εκτελεί επενδύσεις ή πως ο 

όρος 

«Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς 

Κύπρου» θα πρέπει να αντικατασταθεί με 

τον όρο «Ιδιοκτήτης  Συστήματος 

Μεταφοράς». 

Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση οι 

παράγραφοι (β) και (γ) ανοίγουν την πόρτα 

για ιδιωτικοποίηση του  ΙΣΜ. 

 

14 

Αρ. Τροπ. 60, 

62, 65 

Άρθρα 77, 79, 

82 

47/67 

Να μην διαγραφούν τα άρθρα 77, 79 που 

αφορούν στη σύσταση και αρμοδιότητες 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων 

Μεταφοράς και το αντίστοιχο άρθρο 82 

για τη Συμβουλευτική Επιτροπή 

Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

Ο ρόλος των Συμβουλευτικών Επιτροπών 

των Κανόνων είναι τεχνικός καθώς γίνεται 

υπό καθεστώς διαλόγου και ανταλλαγής 

απόψεων μεταξύ τεχνοκρατών και 

ενδιαφερόμενων μερών που χρησιμοποιούν 

το Σύστημα Μεταφοράς ή/και  είναι 

Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού. 

Πρέπει εξάλλου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

να έχουν δικαίωμα να συστήσουν αλλαγές 

στα κείμενα των Κανόνων μέσα από 

δημοκρατικό διάλογο και όχι μόνο στα 

πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης. Αυτό 

συμβάλλει στη δημοκρατική συμμετοχή 

όλων των ενδιαφερόμενων μερών και στη 

διαμόρφωση των σχετικών Κανόνων τους 

οποίους πρέπει ως Συμμετέχοντες να 

αποδέχονται και να τηρούν. 

Εάν η αναθεώρηση των κειμένων των 

Η διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης αποτελεί το 

κύριο εργαλείο για διαβούλευση 

με εμπλεκόμενους φορείς στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης 

νομοθετικών προτάσεων. 

http://www.reform.gov.cy  

http://www.reform.gov.cy/
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Κανόνων παραμείνει μόνο στην κρίση της 

ΡΑΕΚ, του Υπουργείου και του ΔΣΜΚ 

πιθανόν να απωθήσει τα ενδιαφερόμενα 

μέρη να συμμετάσχουν στην Αγορά. 

15 

Αρ. Τροπ. 70.  

Άρθρο 88 (δ) 
51/67 

Το άρθρο να αλλάξει ως «έκθεση για τη 

μέγιστη δυνατότητα ένταξης παραγωγής 

από ΑΠΕ στο  

Ηλεκτρικό Σύστημα είτε αυτό είναι 

απομονωμένο είτε διασυνδεδεμένο με 

άλλα Ηλεκτρικά Συστήματα. 

Το ΥΕΕΒ ετοιμάζει σχέδια για ΑΠΕ και η 

ΡΑΕΚ εκδίδει τις άδειες για τα ΑΠΕ. Δεν είναι 

αρμοδιότητα του ΔΣΜΚ να διαμορφώσει 

πολίτικη ώστε να προβλέψει τη διείσδυση 

ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα. Αυτό που 

μπορεί να προβλέψει είναι η μέγιστη 

δυνατότητα του Ηλεκτρικού Συστήματος να 

δεχτεί τα ΑΠΕ ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούν και θα επικρατούν στο μέλλον 

και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που 

προκύπτουν για την ασφαλή λειτουργία του 

Συστήματος Μεταφοράς. 

Πρόκειται για υφιστάμενες 

πρόνοιες στο νόμο με τις 

ακόλουθες τροποποιήσεις: 

(1) προστέθηκε η φράση «την 

παρούσα και προβλεπόμενη 

προσφορά» εκτός από την 

υφιστάμενη πρόνοια για 

πρόβλεψη ζήτησης,  

(2) προστέθηκε πρόνοια για 

διαβούλευση του ΔΣΜΚ με τους 

σχετικούς ενδιαφερόμενους.  

Με τις πιο πάνω πρόνοιες δε 

ζητείται από τον ΔΣΜΚ να 

διαμορφώσει πολιτική 

αναφορικά με τις ΑΠΕ, αλλά να 

προβλέψει (forecast) όχι μόνο 

την προσφερόμενη παραγωγή 

ενέργειας αλλά και τη ζήτηση. 

Και οι δύο παράμετροι είναι 

σημαντικές για την κατάδειξη 

της ισορροπίας του 

συστήματος κάτω από 

συνθήκες κανονικής 

λειτουργίας.  
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16 
Αρ. Τροπ. 85. 

Άρθρο 116 (1) 

64/67 
Περιεχόμενο Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος 

Στην πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος 

πρέπει να δηλώνεται ποια θέση του 

οργανογράμματος του ΔΣΜΚ προσκαλείται 

να καταλάβει ένας έκαστος του προσωπικού. 

 

Επίσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί στο 

ενδιαφερόμενο προσωπικό το πλήρες 

οργανόγραμμα του νέου ΔΣΜΚ με τις θέσεις 

που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν, τα 

Σχέδια Υπηρεσίας τους και κατά πόσον είναι 

πρώτου διορισμού και προαγωγής κλπ. 

Η εφαρμογή των 

συμφωνηθέντων δεν αφορά την 

πρωτογενή νομοθεσία. 

17 
Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (2) 

64/67 

Τροποποίηση του τέλους της 1ης 

παραγράφου του εδαφίου (2) του 

άρθρου 116: 

«..καταλαμβάνοντας αντίστοιχη θέση 

στην οργανική δομή του ΔΣΜΚ, τα 

καθήκοντα της οποίας ήδη εκτελούν.». 

Αρχή Ίσης Μεταχείρισης 

Οι τροποποιήσεις έγιναν στη 

βάση του συμφωνηθέντος 

εγγράφου αρχών με την ΑΗΚ 

και τις Συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις της ΑΗΚ.  

18 
Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (2) 

64/67 

Έπειτα της 1ης παραγράφου να 

προστεθεί η εξής: 

«Αντίστοιχα η ΑΗΚ πρέπει, κατά την 

ημερομηνία πρόσκλησης δήλωσης 

ενδιαφέροντος του προσωπικού, να 

καταθέσει ενδεικτικό οργανόγραμμα 

τοποθέτησης του προσωπικού που θα 

επιστρέψει σε αυτήν, υποδεικνύοντας σε 

ποία Δραστηριότητα* και σε ποία 

Περιφέρεια** αναμένεται να τοποθετήσει 

Το προσωπικό πρέπει να είναι σε θέση να 

μπορεί να επιλέξει ανεπηρέαστα σε ποίον 

οργανισμό επιθυμεί να εργάζεται. Όπως 

στην περίπτωση εργασίας στον ΔΣΜΚ θα 

του γνωστοποιηθεί για ποια θέση 

προσκαλείται, ομοίως πρέπει να ξέρει, 

ενδεικτικά, πού και σε τι θέση δυνατόν να 

τοποθετηθεί στην ΑΗΚ.  

 

Οι τροποποιήσεις έγιναν στη 

βάση του συμφωνηθέντος 

εγγράφου αρχών με την ΑΗΚ 

και τις Συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις της ΑΗΚ. 
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τους υπαλλήλους αυτούς σύμφωνα με τα 

Σχέδια Υπηρεσίας που κατέχουν ή με 

τροποποίηση αυτών αν κρίνεται 

απαραίτητο.». 

* Δίκτυα Διανομής, Παραγωγή, 

Προμήθεια κ.ο.κ. 

**(Λευκωσίας, Κεντρικά, κ.ο.κ) 

Η κλήση της ΑΗΚ πρέπει να είναι έγγραφη 

(αναφέροντας τα πιο πάνω) και να έχει 

τέτοια μορφή ώστε να εξασφαλίζει πως τα 

μέλη του προσωπικού που θα επιλέξουν να 

επιστρέψουν στην ΑΗΚ δεν θα 

τοποθετηθούν σε θέση με διαφορετικά 

καθήκοντα από αυτήν που του είχε 

αναφερθεί αρχικά (π.χ. μηχανικός βάρδιας 

αντί μηχανικός/λειτουργός αγοράς). 

19 
Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (2) 
64/67 

Έπειτα της νέας παραγράφου που 

προτάθηκε πιο πάνω, να προστεθεί 3η 

παράγραφος ως: 

«Κατά την ημερομηνία πρόσκλησης 

δήλωσης ενδιαφέροντος,  

1. ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να 

προσκομίσει όλους τους 

Κανονισμούς που θα τον διέπουν 

εγκεκριμένους από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, 

2. η ΑΗΚ θα πρέπει να προσκομίσει 

τυχόν τροποποιημένους 

Κανονισμούς για το προσωπικό 

της που θα αποφασίσει να 

επιστρέψει σε αυτήν, για το 

μεταβατικό διάστημα που αυτό 

θα παραμείνει στον ΔΣΜΚ.» 

Είναι απαραίτητο το προσωπικό να έχει στη 

διάθεσή του εγκριμένους από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και τη Βουλή όλους τους 

Κανονισμούς που θα το αφορούν είτε εάν 

επιλέξει να μεταφερθεί στον ΔΣΜΚ είτε εάν 

επιλέξει να επιστρέψει στην ΑΗΚ 

παραμένοντας για μεταβατικό διάστημα στον 

ΔΣΜΚ (οπόταν, σύμφωνα με το εδάφιο (4) 

του νέου άρθρου 60, θα ισχύουν 

διαφορετικοί Κανονισμοί από αυτούς των 

υπαλλήλων του ΔΣΜΚ). 

 

 

Οι τροποποιήσεις έγιναν στη 

βάση του συμφωνηθέντος 

εγγράφου αρχών με την ΑΗΚ 

και τις Συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις της ΑΗΚ. Σχετική 

είναι η πρόνοια στο έγγραφο 

αρχών παρ. 13 ότι «Προσχέδιο 

σχετικών προνοιών της 

δευτερογενούς νομοθεσίας 

(κανονισμών) αναλαμβάνει να 

ετοιμάσει ο ΔΣΜΚ σε 

συνεργασία με την ΑΗΚ εντός 4 

μηνών από την ημερομηνία 

έγκρισης του παρόντος 

Εγγράφου Αρχών από το 

Υπουργικό Συμβούλιο.» 

Συνεπώς τα έγγραφα αυτά θα 

έπρεπε να ήταν έτοιμα και να 

τίθεντο υπόψη του 

ενδιαφερόμενου προσωπικού 

από τον Νοέμβριο 2018. 
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20 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (3) 

(β) 

65/67 

Προτείνεται αλλαγή σε: 

«τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ …. 

μέχρι την επιστροφή τους στην ΑΗΚ 

υπόκεινται και εφαρμόζουν τις οδηγίες 

και εντολές του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜ 

για θέματα Εργασίας ενώ για εργασιακά 

θέματα ισχύουν για αυτούς οι Κανονισμοί 

Προσωπικού της ΑΗΚ (Όροι Υπηρεσίας) 

του 1986-1996, ΚΔΠ 291/86 και ΚΔΠ 

77/96, καθώς και ο Πειθαρχικός Κώδικας 

της ΑΗΚ που εκδόθηκε δυνάμει του 

άρθρου 44.» 

Σε όσα αφορούν θέματα εργασίας οι 

υπάλληλοι της ΑΗΚ που θα παραμείνουν 

μεταβατικά για ένα διάστημα στον ΔΣΜΚ θα 

δέχονται οδηγίες από τον ΓΔ του ΔΣΜΚ και 

σε όσα αφορούν τα εργασιακά τους θέματα 

πρέπει να υπόκεινται στους Κανονισμούς 

του Εργοδότη τους και όχι τρίτου. 

 

Σε περίπτωση που το ανώτερο προσωπικό 

της ΑΗΚ που εργάζεται στον ΔΣΜΚ επιλέξει 

μεταφορά του στον νέο ΔΣΜΚ, τότε η 

αξιολόγηση του προσωπικού που θα 

επιλέξει μεταφορά του στην ΑΗΚ θα γίνεται 

από την ΑΗΚ. 

 

Για όσο καιρό το προσωπικό 

της ΑΗΚ εργάζεται στον ΔΣΜΚ, 

ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να έχει λόγο. 

 

21 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (3) 

(β) 

65/67 

Στο τέλος του εδαφίου προτείνεται να 

προστεθεί ότι:  

«Προσωπικό που θα υποχρεωθεί να 

παραμείνει στον ΔΣΜΚ για το πιο πάνω 

καθορισθέν διάστημα θα εργάζεται με 

βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας που κατέχει»  

 

και επίσης, ότι 

 

 «Θα γίνονται σεβαστά τα συνδικαλιστικά 

δικαιώματα των υπαλλήλων και ο ΔΣΜΚ 

Σχετικές είναι οι πρόνοιες του Κώδικα 

Βιομηχανικών Σχέσεων που 

συνυπογράφηκε από στις 25 Απριλίου 1977 

μεταξύ της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και 

Βιομηχάνων Κύπρου, της Παγκύπριας 

Εργατικής Ομοσπονδίας, της 

Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου και 

του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τυγχάνει 

καθολικού σεβασμού από τους κοινωνικούς 

εταίρους. 

Οι πρόνοιες διαμορφώθηκαν 

στη βάση του συμφωνημένου 

εγγράφου αρχών με την ΑΗΚ 

και τις Συνδικαλιστικές της 

Οργανώσεις. 

Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα 

διασφαλίζονται στη Δημοκρατία 

με τον περί Συντεχνιών Νόμο 

Ν.71/1965, όπως εκάστοτε 

τροποποιήθηκε, και με τον περί 

της Σύβασης περί των 

Αντιπροσώπων των 

Εργαζομένων  (Κυρωτικό) Νόμο 

του 1995 (Ν. 30(III)/1995), όπως 
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θα διευκολύνει το προσωπικό και τους 

συνδικαλιστές στην άσκηση των 

δικαιωμάτων αυτών.» 

εκάστοτε τροποποιήθηκε. Σε 

κάθε περίπτωση, το σχόλιο θα 

εξεταστεί από τη ΝΥ. 

22 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (4) 

(α) 

66/67 «..με ειδικό, για τον σκοπό αυτό, νόμο.» 

Το προσωπικό να επιλέξει την παραμονή 

του στην ΑΗΚ ή στον ΔΣΜΚ έχοντας 

ενώπιόν του όλα τα δεδομένα χωρίς 

κατοπινές εκπλήξεις. 

 

Οι πρόνοιες του ειδικού νόμου θα πρέπει να 

γίνουν γνωστές και ο νόμος να έχει εγκριθεί 

πριν από την επιλογή του προσωπικού. 

 

Επίσης, για να διασφαλιστεί ότι το 

προσωπικό που θα παραμείνει στον ΔΣΜΚ 

θα έχει τα ίδια δικαιώματα, αυτό θα πρέπει 

να αναφέρεται ρητά είτε στον Νόμο είτε στον 

ειδικό νόμο, ότι το προσωπικό συνεχίζει να 

συμμετέχει στο Σχέδιο Συντάξεων και 

Χορηγημάτων της ΑΗΚ και σε οποιοδήποτε 

άλλο Ταμείο, πχ Ευημερίας. 

Ο καθορισμός των 

λεπτομερειών δεν αφορά την 

πρωτογενή νομοθεσία αλλά 

τους Κανονισμούς που 

αφορούν τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων του προσωπικού 

της ΑΗΚ που επιλέγει να 

μεταφερθεί στον ΔΣΜΚ. Σχετική 

είναι η πρόνοια στο έγγραφο 

αρχών παρ. 13 ότι «Προσχέδιο 

σχετικών προνοιών της 

δευτερογενούς νομοθεσίας 

(κανονισμών) αναλαμβάνει να 

ετοιμάσει ο ΔΣΜΚ σε 

συνεργασία με την ΑΗΚ εντός 4 

μηνών από την ημερομηνία 

έγκρισης του παρόντος 

Εγγράφου Αρχών από το 

Υπουργικό Συμβούλιο.» 

Συνεπώς τα έγγραφα αυτά θα 

έπρεπε να ήταν έτοιμα και να 

τίθεντο υπόψη του 

ενδιαφερόμενου προσωπικού 

από τον Νοέμβριο 2018. 

Σύμφωνα με το έγγραφο αρχών 

τα θέματα προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και 

αυτού, θα περιληφθούν στους 

Κανονισμούς που θα έπρεπε 
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ήδη να ετοιμαστούν από τον 

ΔΣΜΚ σε συνεργασία με την 

ΑΗΚ, και όχι μέσω της 

πρωτογενούς νομοθεσίας. 

23 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (4) 

(α) 

66/67 

Η τροποποίηση του Νόμου Ν122 και ο 

ειδικός Νόμος που αναφέρεται στη 

παράγραφο (α) πρέπει να εγκριθούν 

ταυτόχρονα. 

 

Τα δικαιώματα και ωφελήματα του 

προσωπικού της ΑΗΚ διέπονται από 

επιπρόσθετους Νόμους πέραν των δύο 

αυτών Νόμων που εξετάζονται. (Βλέπε 

ταμείο συντάξεων, ταμεία ευημερίας κλπ). 

Πρέπει να υπάρξει συνολική προσέγγιση για 

να έχουν οι εργαζόμενοι την συνολική 

εικόνα. 

- Θα αφυπηρετήσουν ή θα γίνουν μετάταξη; 

- Θα αλλάξει ο Νόμος του ταμείου 

συντάξεως να τους περιλάβει ή θα υπάρξει 

άλλη διευθέτηση; 

 

Πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν ξεκάθαρη 

εικόνα όταν χρειαστεί να επιλέξουν χωρίς 

γκρίζες ζώνες. 

 

Να σημειωθεί ότι η ΑΗΚ έχει προσλάβει 

αξιόλογο προσωπικό για τον ΔΣΜΚ το οποίο 

έχει αρχίσει να αποδίδει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό. Γκρίζες ζώνες θα υποχρεώσουν το 

προσωπικό σε επιστροφή στην ΑΗΚ και η 

μεταβατική περίοδος πιθανόν να επιφέρει 

δυσκολίες στα χρονοδιαγράμματα 

Το Έγγραφο Αρχών στην 

παράγραφο αρ. 13 αναφέρει ότι 

«Προσχέδιο σχετικών 

προνοιών της δευτερογενούς 

νομοθεσίας (κανονισμών) 

αναλαμβάνει να ετοιμάσει ο 

ΔΣΜΚ σε συνεργασία με την 

ΑΗΚ εντός 4 μηνών από την 

ημερομηνία έγκρισης του 

παρόντος Εγγράφου Αρχών 

από το Υπουργικό Συμβούλιο.» 

Συνεπώς τα έγγραφα αυτά θα 

έπρεπε να ήταν έτοιμα και να 

τίθεντο υπόψη του 

ενδιαφερόμενου προσωπικού 

από τον Νοέμβριο 2018.  

Στο εν λόγω νομοσχέδιο 

περιέχεται πρόνοια ώστε τα εν 

λόγω προσχέδια να μπορούν 

να ψηφιστούν σε Κανονισμούς. 

Η εκ των προτέρων διάθεσή 

των προσχεδίων Κανονισμών 

προς το ενδιαφερόμενο 

προσωπικό δεν απαγορεύεται 

είτε παρεμποδίζεται με 

οποιονδήποτε τρόπο. 

Σύμφωνα με το έγγραφο αρχών 
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εφαρμογής της Αγοράς Ηλεκτρισμού, κάτι 

που δεν θα είναι ευθύνη του προσωπικού 

που θα αποχωρήσει. 

 

Υπάρχει διαφορά στο βάρος της εργασίας 

του έμπειρου προσωπικού που θα 

παραμείνει στο ΔΣΜΚ και θα λειτουργήσει 

την Αγορά και του προσωπικού που πρέπει 

να εκπαιδεύσει τους αντικαταστάτες και να 

λειτουργήσει την αγορά, έως την ημέρα που 

θα επιστρέψει στην ΑΗΚ. 

 

Η αναφορά «Τα μέλη του προσωπικού της 

ΑΗΚ που θα μεταφερθούν στο ΔΣΜΚ 

κατοχυρώνουν τα δικαιώματα και 

ωφελήματα που απολάμβανε έκαστος στη 

βάση των όρων εργοδότησης του στην 

ΑΗΚ.» πρέπει να είναι ξεκάθαρη χωρίς 

παρερμηνείες αλλιώς κάποιος το 

αντιλαμβάνεται ότι είχα στην ΑΗΚ θα τα έχω 

στο ΔΣΜΚ. 

τα θέματα προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και 

αυτού, θα περιληφθούν στους 

Κανονισμούς που θα έπρεπε 

ήδη να ετοιμαστούν από τον 

ΔΣΜΚ σε συνεργασία με την 

ΑΗΚ, και όχι μέσω της 

πρωτογενούς νομοθεσίας.  

24 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (4) 

(β) 

66/67 

Αναφέρεται ότι «για το προσωπικό της 

ΑΗΚ που μεταφέρεται στον ΔΣΜΚ 

κατοχυρώνονται όλα τους τα ωφελήματα 

και δικαιώματα ως μέλη της ΑΗΚ και για 

τον σκοπό αυτό εκδίδονται Κανονισμοί». 

Οι Κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι 

έτοιμοι κατά τη στιγμή που θα ζητηθεί από 

το προσωπικό να επιλέξει τη μετάβαση στον 

ΔΣΜΚ ή την παραμονή τους την ΑΗΚ, ώστε 

να είναι σίγουρο ότι η επιλογή που θα κάνει 

θα είναι κατοχυρωμένη δια νόμου. Αν δεν 

γίνει αυτό, υπάρχει περίπτωση κατά την 

ετοιμασία των Κανονισμών σε 

Το Έγγραφο Αρχών στην 

παράγραφο αρ. 13 αναφέρει ότι 

«Προσχέδιο σχετικών 

προνοιών της δευτερογενούς 

νομοθεσίας (κανονισμών) 

αναλαμβάνει να ετοιμάσει ο 

ΔΣΜΚ σε συνεργασία με την 

ΑΗΚ εντός 4 μηνών από την 
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μεταγενέστερο στάδιο να αμφισβητηθεί η 

νομιμότητα προνοιών τους με αποτέλεσμα 

το προσωπικό να παραμείνει μετέωρο και να 

αποστερηθεί κεκτημένων δικαιωμάτων και 

ωφελημάτων του. 

ημερομηνία έγκρισης του 

παρόντος Εγγράφου Αρχών 

από το Υπουργικό Συμβούλιο.» 

Συνεπώς τα έγγραφα αυτά θα 

έπρεπε να ήταν έτοιμα και να 

τίθεντο υπόψη του 

ενδιαφερόμενου προσωπικού 

από τον Νοέμβριο 2018.  

Στο εν λόγω νομοσχέδιο 

περιέχεται πρόνοια ώστε τα εν 

λόγω προσχέδια να μπορούν 

να ψηφιστούν σε Κανονισμούς. 

Η εκ των προτέρων διάθεσή 

των προσχεδίων Κανονισμών 

προς το ενδιαφερόμενο 

προσωπικό δεν απαγορεύεται 

είτε παρεμποδίζεται με 

οποιονδήποτε τρόπο. 

25 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 

(6)-νέο εδάφιο 

66/67 

Νέο εδάφιο μετά το (5): 

«Η επιστροφή του προσωπικού στην 

ΑΗΚ θα γίνει σε αντίστοιχη θέση από την 

κατεχόμενη, σύμφωνα με τα καθήκοντα 

του σχεδίου υπηρεσίας που ο υπάλληλος 

κατέχει, και σε γεωγραφικά ίδια 

περιοχή». 

Διασφάλιση δικαιωμάτων προσωπικού. 

Οι πρόνοιες διαμορφώθηκαν 

στη βάση του συμφωνημένου 

εγγράφου αρχών με την ΑΗΚ 

και τις Συνδικαλιστικές της 

Οργανώσεις. Ο καθορισμός των 

λεπτομερειών δεν αφορά την 

πρωτογενή νομοθεσία. 

Σύμφωνα με το συμφωνημένο 

έγγραφο αρχών την όλη 

διαδικασία θα αναλάβει να 

διεκπεραιώσει η ΑΗΚ  σε 

συνεργασία με τον ΔΣΜΚ. 
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ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 19 (ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α Αρ. Παραγράφου  Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση  

1 

Άρθρα 58, 59, 59Α και 60 

του βασικού Νόμου όπως 

θα έχει διαμορφωθεί με την 

ενσωμάτωση των 

τροποποιήσεων (παρ. 39, 

40, 41 τουΤροποποιητικού 

Νομοσχεδίου) 

 

 

• Να επανεξεταστεί το νομικό 

καθεστώς και κατ’ επέκταση 

το καθεστώς διοίκησης του 

ΔΣΜΚ, καθώς επίσης και οι 

πρόνοιες που αφορούν 

στον Γενικό Διευθυντή 

ΔΣΜΚ (π.χ. θητεία, προσόντα, 

Σχέδιο Υπηρεσίας), 

λαμβάνοντας υπόψην τις 

πρόνοιες της περί των 

Νομικών Προσώπων 

Δημόσιου Δικαίου 

νομοθεσίας, και πιο 

συγκεκριμένα αναφορικά με: 

 

-  το Διορισμό Γενικών 

Διευθυντών 

- το Διορισμό Διοικητικών 

Συμβουλίων 

- την Εγκυρότητα των 

Αποφάσεων Διοικητικών 

 

Για τα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου υπάρχει 

νομοθεσία και καλό  θα ήταν να 

εφαρμοστεί και για τον ΔΣΜΚ, εάν 

θα παραμείνει ΝΠΔΔ. Σε τέτοια 

περίπτωση, θα πρέπει να 

τροποποιηθεί και το υπό 

διαβούλευση Τροποποιητικό 

Νομοσχέδιο αλλά και η ισχύουσα 

νομοθεσία για τα ΝΠΔΔ (γενικοί 

Νόμοι) ώστε να συμπεριλάβει και 

τον ΔΣΜΚ.  

 

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να 

εξεταστεί καθεστώς διοίκησης 

του ΔΣΜΚ στα πλαίσια του 

θεσμού του «Επίτροπου», ή 

άλλων αρχών όπως λ.χ. το 

Γραφείο της ΡΑΕΚ. Το Γραφείο 

της ΡΑΕΚ είναι νομικό πρόσωπο 

και διοικείται από ξεχωριστό 

Οι πρόνοιες αυτές 

συμφωνήθηκαν με ΑΗΚ και 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ στο πλαίσιο της 

διαπραγμάτευσης του 

Εγγράφου Αρχών. 

Σχετική είναι η επιστολή του 

ΤΔΔΠρ αρ. φακ. 10.01.029ΠΧ, 

ημερ. 5.4.2017 με την οποία 

προκρίνεται η ύπαρξη της 

τριμελούς Ειδικής Επιτροπής 

και στη συνέχεια η διεύρυνσή 

της σε πενταμελή.  

Σε ότι αφορά το σχόλιο για 

διαχείριση εκ μέρους του ΔΣΜΚ 

χρηματικών ποσών στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 

ως ο Λειτουργός της Αγοράς, 

ως ΝΠΔΔ θα υπόκειται σε όλες 

τις υποχρεώσεις και ελέγχους 

που προνοούνται για όλα τα 

ΝΠΔΔ σε σχέση με τη Λογιστική 

και Δημοσιονομική Διαχείριση 
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Συμβουλίων 

- τον Έλεγχο Λογαριασμών 

- την Ψήφιση 

Προϋπολογισμού  

- τις Επενδύσεις των 

Χρημάτων των ΝΠΔΔ 

- την Αξιολόγηση, Ελευθερία 

Έκφρασης Γνώμης, και 

Πολιτικά Δικαιώματα 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, 

 

καθώς επίσης και τις σύγχρονες 

πρακτικές και κανόνες εταιρικής 

διακυβέρνησης και διοίκησης.  

 

• Σε σχέση με το πιο πάνω, εάν 

ο ΔΣΜΚ παραμείνει ΝΠΔΔ, 

καλό θα ήταν να 

τροποποιηθούν οι σχετικοί 

Νόμοι που αφορούν τα ΝΠΔΔ 

(δηλ. οι γενικοί Νόμοι), ώστε 

να συμπεριληφθεί και ο ΔΣΜΚ 

στους σχετικούς Πίνακες των 

Νόμων αυτών, στους οποίους 

παρατίθενται τα ΝΠΔΔ για 

τους οποίους εφαρμόζονται οι 

εν λόγω Νόμοι. 

νομικό πρόσωπο, τη ΡΑΕΚ (η 

οποία αποτελείται από τριμελή 

Επιτροπή). Για το προσωπικό του 

Γραφείου της ΡΑΕΚ ισχύουν 

Κανονισμοί αντίστοιχοι με τους 

Κανονισμούς που ισχύουν για τον 

δημόσιο τομέα, κάτι το οποίο θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί και για 

τον ΔΣΜΚ και το προσωπικό του. 

 

Δεν θα ήταν σοφό ο ΔΣΜΚ να 

συνεχίσει να διοικείται από ένα και 

μόνο πρόσωπο στο οποίο να 

συγκεντρώνεται όλη η εκτελεστική 

και διοικητική εξουσία. Αυτό δεν 

αποτελεί σύγχρονη βέλτιστη 

διοικητική πρακτική για 

οργανισμούς/ πρόσωπα όπως 

είναι ο ΔΣΜΚ. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι οι τριμελείς 

και οι πενταμελείς Επιτροπές που 

θεσπίζονται με βάση το 

Τροποποιητικό Νομοσχέδιο, 

αφορούν μόνο τα θέματα 

προσωπικού και όχι τις όποιες 

άλλες αποφάσεις/θέματα του 

ΔΣΜΚ που θα εξακολουθούν να 

λαμβάνονται από ένα και μόνο 

πρόσωπο  το οποίο θα ενεργεί ως 

αποκλειστικό εκτελεστικό και 

και Χρηματοοικονομικό Έλεγχο.  

Ειδικότερα για τα θέματα της 

διαχείρισης χρηματικών 

συναλλαγών στο πλαίσιο της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού, το νέο 

άρθρο 62 προβλέπει ότι: «(β) 

Διενεργεί τη διευθέτηση των 

χρηματικών συναλλαγών στο 

πλαίσιο της Προημερήσιας 

Αγοράς Ηλεκτρισμού, της 

Αγοράς Εξισορρόπησης 

Φορτίου και της Αγοράς 

Επικουρικών Υπηρεσιών σε 

συνεργασία με τον Διαχειριστή  

Συστήματος Διανομής με τη 

χρήση του συστήματος 

διαχείρισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού. Για τη διενέργεια 

της διευθέτησης των 

χρηματικών συναλλαγών, ο 

Λειτουργός της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού, δύναται να 

αναθέτει σε τρίτους, μετά από 

σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕΚ, την 

ως άνω διευθέτηση, ιδίως 

αναφορικά με τη διαχείριση και 

εκκαθάριση χρηματικών 

συναλλαγών και τη διαχείριση 

πιστωτικού και συναλλακτικού 

κινδύνου, στο πλαίσιο της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού.» 
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• Ορισμένες πρόνοιες του 

βασικού Νόμου (και του 

προτεινόμενου 

Τροποποιητικού) που 

προϋπήρχαν από το 2003, 

κατά την περίοδο δηλ.  που το 

νομικό καθεστώς του ΔΣΜΚ 

δεν ήταν απολύτως σαφές, 

σήμερα κρίνονται ως περιττές  

και θα μπορούσαν να 

αφαιρεθούν, εφόσον ο ΔΣΜΚ 

έχει σήμερα δική του νομική 

προσωπικότητα. 

διοικητικό όργανο του ΔΣΜΚ.  

 

Επιπρόσθετα, με την ανάληψη 

από πλευράς του ΔΣΜΚ του 

ρόλου του  Λειτουργού της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού, ρόλος ο 

οποίος στο μέλλον ενδεχομένως 

να απαιτεί χειρισμό και λήψη 

σημαντικών αποφάσεων για πολύ 

μεγάλα χρηματικά ποσά, η ανάγκη 

για άρση της «μονοφωνίας» και 

υιοθέτηση πιο σύγχρονων και 

αποτελεσματικών τρόπων 

διοίκησης καθίσταται ακόμη πιο 

επιτακτική.  

2 

Άρθρο 60 εδάφιο 4 του 

βασικού Νόμου όπως θα 

έχει διαμορφωθεί με την 

ενσωμάτωση των 

τροποποιήσεων (άρθρο 41 

του Τροποποιητικού 

Νομοσχεδίου) 

 

Το εδάφιο αυτό αναφέρει ότι: 

 

«Για το προσωπικό της ΑΗΚ που 

είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ 

και θα επιστρέψει πίσω στην 

ΑΗΚ, για την περίοδο που 

περιγράφεται στο άρθρο 116, 

συνεχίζουν να ισχύουν οι 

τροποποιημένοι Κανονισμοί του 

Προσωπικού της ΑΗΚ οι οποίοι 

εφαρμόζονται για το προσωπικό 

του.   

 

 

Για όσο καιρό το προσωπικό 

της ΑΗΚ εργάζεται στον ΔΣΜΚ, 

ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να έχει λόγο. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μέχρι 

και σήμερα, δεν υπάρχουν 

τροποποιημένοι Κανονισμοί 

Προσωπικού της ΑΗΚ που να 

εφαρμόζονται για το προσωπικό 

της ΑΗΚ που υπηρετεί στον 

ΔΣΜΚ. Για το προσωπικό της 

ΑΗΚ εφαρμόζονται, μέχρι και 

σήμερα, αυτούσιοι οι Κανονισμοί 

Προσωπικού της ΑΗΚ.  

 

Επομένως το εδάφιο αυτό θα 

πρέπει να τροποποιηθεί κατά 

τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει το 

τι ισχύει σήμερα.  

3 

ΜΕΡΟΣ XIV, 

Άρθρο 116 εδάφιο 1 του 

βασικού Νόμου όπως θα 

έχει διαμορφωθεί με την 

ενσωμάτωση των 

τροποποιήσεων (παρ. 85 

του Τροποποιητικού 

Νομοσχεδίου) 

 

 

 

Οι μεταβατικές διατάξεις που 

αφορούν το προσωπικό της 

ΑΗΚ που υπηρετεί στον ΔΣΜΚ 

να επανεξεταστούν.  

 

Οι πρόνοιες για τη στελέχωση 

του ΔΣΜΚ κατά την μεταβατική 

περίοδο καλό θα ήταν να 

τροποποιηθούν κατά τρόπο 

ώστε να διασφαλιστεί ότι 

πληρούνται οι πρόνοιες της 

Αιτιολόγηση (παραδείγματα) 

 

Το άρθρο 116 εδάφιο 1 αναφέρει 

ότι: 

 

«Προς πλήρωση οποιασδήποτε 

προβλεπόμενης θέσης στην 

οργανική διάρθρωση του ΔΣΜΚ, 

κατά την ημερομηνία που τίθενται 

σε ισχύ οι σχετικοί Κανονισμοί που 

εκδίδονται δυνάμει της 

παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) 

του άρθρου (60), η ΑΗΚ σε 

Οι πρόνοιες αυτές 

συμφωνήθηκαν με ΑΗΚ και 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ στο πλαίσιο της 

διαπραγμάτευσης του 

Εγγράφου Αρχών. 

 

Υπάρχουν σχετικές πρόνοιες 

εντός του νομοσχεδίου που 

διασφαλίζουν τα δικαιώματα 

τόσο του προσωπικού της ΑΗΚ 

που επιλέξει να παραμείνει 

στον ΔΣΜΚ ή να επιστρέψει 

πίσω στην ΑΗΚ.  
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υφιστάμενης νομοθεσίας που 

ισχύει στον δημόσιο και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 

συνεργασία με τον ΔΣΜΚ, καλεί 

εγγράφως έκαστο μέλος του 

προσωπικού της που υπηρετεί και 

υπάγεται στον ΔΣΜΚ όπως 

δηλώσει ενδιαφέρον για μεταφορά 

του από την ΑΗΚ στον ΔΣΜΚ για 

να καταστεί μέλος του 

προσωπικού του ΔΣΜΚ». 

 

Σε συσχέτιση και με το εδάφιο 2 

που αναφέρει ότι 

«…καταλαμβάνοντας την 

αντίστοιχη θέση για την οποία 

προσκλήθηκαν να δηλώσουν 

εnδιαφέρον»: 

 

Η πιο πάνω πρόνοια πιθανότατα 

παραβιάζει βασικές αρχές της 

νομοθεσίας που ισχύει για τον 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα και του  διοικητικού δικαίου. 

H μόνιμη (ή και προσωρινή) 

μετακίνηση/ απόσπαση 

υπαλλήλων από ένα ΝΠΔΔ σε 

άλλο ΝΠΔΔ, ή από το δημόσιο 

σε ΝΠΔΔ ή από ΝΠΔΔ στο 

δημόσιο γίνεται με μεταφορά 

των δικαιωμάτων και 

ωφελημάτων που κατέχει ο 

υπάλληλος μέχρι και την 

 

Οι λεπτομέρειες με τις οποίες 

θα διαφαλιστούν τα δικαιώματα 

του προσωπικού της ΑΗΚ που 

επιλέγει να παραμείνει στον 

ΔΣΜΚ θα περιλαμβάνονται σε 

Κανονισμούς, τα προσχέδια 

των οποίων θα έπρεπε να ήταν 

έτοιμα 4 μήνες μετά την έγκριση 

του εγγράφου αρχών από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή 

τον Νοέμβριο 2018.    
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ημερομηνία μετακίνησης του. 

  

Το εδάφιο αυτό όμως δίνει 

αυθαίρετο δικαίωμα για 

πρόσκληση ενδιαφέροντος 

ουσιαστικά για οποιαδήποτε 

κατηγορία θέσης και οποιαδήποτε 

μισθολογική κλίμακα, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη τα 

υφιστάμενα δικαιώματα και 

ωφελήματα του υπαλλήλου, ούτε 

η κατηγορία θέσης, κλίμακα και 

Σχέδιο Υπηρεσίας που κατέχει 

στην ΑΗΚ. Αυτό ενδεχομένως να 

έχει ως αποτέλεσμα την αυθαίρετη 

πρόσκληση ενδιαφέροντος σε 

θέση είτε κατώτερη είτε ανώτερη 

της κατηγορίας ή/και κλίμακας 

που κατέχει ο υπάλληλος στην 

ΑΗΚ, κάτι που δεν επιτρέπεται 

από την υφιστάμενη νομοθεσία, 

αφού μεταξύ άλλων, δημιουργείται 

άνιση μεταχείριση τόσο αναμεταξύ 

των υπαλλήλων του ΔΣΜΚ που 

θα προσκληθούν να λάβουν 

κάποια θέση, όσο και αναμεταξύ 

των υπαλλήλων της ΑΗΚ και των 

υπαλλήλων της ΑΗΚ που είναι 

τοποθετημένοι στον ΔΣΜΚ, αλλά 

και γενικότερα με τους 

υπάλληλους του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα. 
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Περαιτέρω, τα εδάφια 1 και 2 

έρχονται σε αντίφαση με το εδάφιο 

4(β) που αναφέρει ότι η μεταφορά 

των δικαιωμάτων και ωφελημάτων 

γίνεται στη βάση των όρων 

εργοδότησης του στην ΑΗΚ, 

χωρίς αυτό ακριβώς να 

επεξηγείται με σαφήνεια. 

4 

Άρθρο 2 του βασικού 

Νόμου όπως θα έχει 

διαμορφωθεί με την 

ενσωμάτωση των 

τροποποιήσεων, ορισμός 

«Γενικός Διευθυντής 

Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου» (παρ. 

2(γ) του Τροποποιητικού 

Νομοσχεδίου) 

 

Δεν υπάρχουν μεταβατικές 

διατάξεις για τον Διευθυντή 

ΔΣΜΚ. Η αντικατάσταση του όρου 

«Διευθυντής ΔΣΜΚ» με τον όρο 

«Γενικός Διευθυντής ΔΣΜΚ», 

χωρίς την υιοθέτηση μεταβαικών 

διατάξεων, δημιουργεί κενά. 

 

 

Δε δίδεται αιτιολόγηση.  

 ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΚΕΝΗ 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

 

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 20 (ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 
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1 

Αρ. Τροπ. 2.  

Άρθρο 2 (α) 
2/67 

Ορισμός: Ο Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς 

ΔΣΜΚ κατέχει μόνιμη θέση Πρώτου Διορισμού 

και Προαγωγής 

 

Και  

 

Ορισμός:  Ο Διευθυντής Λειτουργίας 

Συστήματος ΔΣΜΚ κατέχει μόνιμη θέση 

Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής  

 

Στο Έγγραφο Αρχών, το οποίο 

αποστάληκε στη ΡΑΕΚ, τον ΔΣΜΚ και 

την ΑΗΚ στις 10 Ιουλίου 2018 σχετικά με 

την τροποποίηση της νομοθεσίας για 

Ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ από την ΑΗΚ, 

στο Παράρτημα Ι, σελίδα 2, άρθρο 4, 

αναφέρεται ρητά ότι «οι Διευθυντικές 

θέσεις στον ΔΣΜΚ (Διευθυντής 

Λειτουργίας Αγοράς και Διευθυντής 

Λειτουργίας Συστήματος) να είναι 

μόνιμες θέσεις Πρώτου Διορισμού και 

Προαγωγής». 

 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό. 

2 

Αρ. Τροπ. 12.  

Άρθρο 28 (1) 
12/67 

Να μην διαγραφεί το εδάφιο (2) του άρθρου 

28. 

Πρόσωπο στο οποίο η ΡΑΕΚ θα 

επιβάλει διοικητικό πρόστιμο πρέπει να 

έχει δικαίωμα να υποβάλει γραπτώς τις 

δικές του θέσεις/επεξηγήσεις. 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ: 

Η ΡΑΕΚ ορίζεται ως αρμόδια 

αρχή για την εφαρμογή του 

Κανονισμού 1227/2011 

(REMIT), όπως η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ορίζεται από 

το Νόμο 102(Ι)/16 αρμόδια 

αρχή για εφαρμογή του 

Κανονισμού 596/2014. Το 

προτεινόμενο άρθρο 28(6)-(10) 

δίδει στη ΡΑΕΚ τις αντίστοιχες 

εξουσίες που δίδει στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το 

άρθρο 7 του Ν.102(Ι)/2016.  

Επίσης, αντίστοιχες πρόνοιες 
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έχουν ήδη ελεγχθεί από τη 

Νομική Υπηρεσία και ψηφιστεί 

από τη ΒτΑ κατά την τελευταία 

τροποποίηση του Νόμου περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου (Ν.183(Ι)/2014) (άρθρο 

54). 

Αναφορικά με το δικαίωμα 

υποβολής γραπτών 

προτάσεων δείτε 

αναθεωρημένη πρόνοια 

νομοσχεδίου με την 

προσθήκη του νέου εδαφίου 

(6) του νέου άρθρου 27 

("Εξέταση Παραβάσεων"). Η 

απόφαση επιβολής 

διοικητικού προστίμου μπορεί 

να προσβληθεί στο Διοικητικό 

Δικαστήριο. 

 

Επίσης, το ύψος των 

προστίμων έχει καθοριστεί, 

δυνάμει της παραγράφου 31 

του προοιμίου του 

Κανονισμού REMIT, 

προκειμένου να μην διαφέρει 

από το ύψος προστίμων που 

επιβάλλει η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. 

3 
Αρ. Τροπ. 12.  

Άρθρο 28 (7) 

14/67 
Επιβολή μέγιστων διοικητικών χρηματικών 

κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα. 

Καμία ευθύνη και ως εκ τούτου καμία 

χρηματική κύρωση δεν πρέπει να 

επιβάλλεται στο προσωπικό του ΔΣΜΚ 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 2.  
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(θ) 

Και  

Άρθρο 28 (8) 

(β) 

 

Να προστεθεί «Το προσωπικό του ΔΣΜΚ δεν 

υπέχει ευθύνης για οτιδήποτε έγινε ή 

παραλείφθηκε ή λέχθηκε ή για οποιαδήποτε 

γνώμη την οποία εξέφρασαν ή έκθεση ή άλλο 

έγγραφο που ετοίμασαν κατά την καλόπιστη 

άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων, 

αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους δυνάμει του 

παρόντος νόμου και των δυνάμει αυτού 

εκδοθέντων Κανονισμών και Διαταγμάτων.».  

που ενεργεί καλή τη πίστει. 

4 
Αρ. Τροπ. 38.  

Άρθρο 58 (3) 

26/67 

Το νομικό πρόσωπο του ΔΣΜΚ να διευθύνεται 

από 3μελές Συμβούλιο με εκτελεστικό 

Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλος με 

ακαδημαϊκά προσόντα στην ηλεκτρολογική 

μηχανική/ηλεκτρομηχανολογική μηχανική για 

τον Πρόεδρο και στην 

ηλεκτρολογική/μηχανολογική μηχανική ή 

οικονομικών/χρηματοοικονομικών ή διοίκησης 

για τους Αντιπρόεδρο και Μέλος. 

Η δημιουργία μονοπρόσωπου 

οργανισμού είναι προβληματική.  

  

Προτείνεται όπως ο οργανισμός 

διοικείται από 3μελές Συμβούλιο στα 

πρότυπα της διοίκησης της ΡΑΕΚ.  

 

     

Οι πρόνοιες αυτές 

συμφωνήθηκαν με ΑΗΚ και 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ στο πλαίσιο της 

διαπραγμάτευσης του 

Εγγράφου Αρχών.  

Σχετική είναι η επιστολή του 

ΤΔΔΠρ αρ. φακ. 10.01.029ΠΧ, 

ημερ. 5.4.2017 με την οποία 

προκρίνεται η ύπαρξη της 

τριμελούς Ειδικής Επιτροπής 

και στη συνέχεια η διεύρυνσή 

της σε πενταμελή 

5 

Αρ. Τροπ. 40. 

Άρθρο 59 

Α.(3) 

29 

Προτείνονται 

5. Διαγραφή της φράσης «της 

αξιολόγησης» και 

6. Προσθήκη νέας πρότασης στο τέλος 

του προηγούμενου εδαφίου 59Α. (2): 

 

Για σκοπούς αξιολόγησης του 

προσωπικού θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνη η Ειδική Επιτροπή που θα 

συγκροτεί ομάδες αξιολόγησης σύμφωνα 

με τους Κανονισμούς του ΔΣΜΚ. Έτσι θα 

Η παράγραφος διαμορφώθηκε 

σύμφωνα με το Μέρος Α του 

συμφωνημένου εγγράφου 

αρχών. 
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«Επίσης η Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ εξετάζει και 

αποφασίζει για θέματα αξιολόγησης του 

προσωπικού του ΔΣΜΚ.». 

επιτρέπεται στους Διευθυντές 

Λειτουργίας Αγοράς και Λειτουργίας 

Συστήματος να μετέχουν στις ομάδες 

αξιολόγησης. 

Επίσης με αυτόν τον τρόπο σε 

περίπτωση διαφωνίας του 

αξιολογούμενου, θα μπορεί να 

επιλαμβάνεται αμερόληπτα η Ειδική 

Επιτροπή. 

 

6 

Αρ. Τροπ. 40.  

Άρθρο 59Α (5)  
30/67 

Προτείνεται οι εξής προσθήκες: 

 

«..λαμβάνονται με πλειοψηφία με απαραίτητη 

την παρουσία και των 3ων μελών της Ειδικής 

Επιτροπής.  

 

(6) Σε ότι αφορά πειθαρχικά θέματα εάν 

αφορούν τον Διευθυντή Λειτουργίας 

Συστήματος ή/και τον Διευθυντή Λειτουργίας 

Αγοράς αρμόδια είναι η Ειδική Επιτροπή ενώ 

εάν αφορούν το υπόλοιπο προσωπικό η 

Διευρυμένη Ειδική Επιτροπή.» 

Δεδομένης της συγκρότησης και του 

μεγέθους της Ειδικής Επιτροπής, αυτή 

πρέπει να συνέρχεται και να λαμβάνει 

αποφάσεις παρουσία όλων των μελών 

της. 

Οι πρόνοιες διαμορφώθηκαν 

στη βάση του συμφωνημένου 

εγγράφου αρχών. 

7 

Αρ. Τροπ. 41.  

Άρθρο 60 (2) 
30/67 

Να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου: 

 

«Η κατάρτιση και αναθεώρηση των 

Απαραίτητες προσθήκες για διασφάλιση 

προσωπικού στα πλαίσια Δημοκρατικού 

Διαλόγου. 

Θα πρέπει να ακολουθείται η 

νενομισμένη διαδικασία που 

περιλαμβάνει δημόσια 

διαβούλευση και διαβούλευση 
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Κανονισμών θα γίνει κατόπιν διαβούλευσης με 

τις Συντεχνίες των Εργαζομένων ή 

εκπροσώπους των Εργαζομένων σε 

περίπτωση που δεν αντιπροσωπεύονται από 

Συντεχνία.» 

με τα άμεσα επηρεαζόμενα 

σύνολα πριν από την 

κατάθεση του σχετικού 

προσχεδίου Κανονισμού για 

ψήφιση από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. 

8 

Αρ. Τροπ. 41.  

Άρθρο 60 (3) 

(δ) 

31/67 

Το εδάφιο της διαδικασίας διερεύνησης και 

εκδίκασης πειθαρχικών αδικημάτων να 

αλλάξει με την προσθήκη: «..δυνατό να 

εκδικάζονται συνοπτικά από την Ειδική 

Επιτροπή» 

Δεν μπορεί να διερευνάται και να 

εκδικάζεται πειθαρχικά το προσωπικό 

του ΔΣΜΚ από ένα άτομο μόνο. Κατ’ 

ελάχιστο στη διερεύνηση θα πρέπει να 

συμμετέχει η Ειδική Επιτροπή ενώ σε 

τυχόν εκδίκαση, η Διευρυμένη. 

Συνοπτική διαδικασία δεν σημαίνει 

μονοπρόσωπο όργανο, σημαίνει ότι 

τηρείται μια πιο συνοπτική διαδικασία 

εκδίκασης χωρίς π.χ. τον ορισμό 

ερευνώντα λειτουργού κτλ. 

Κατ’ αναλογία ως ισχύει στη 

δημόσια υπηρεσία στη βάση 

των προνοιών του άρθρου 82 

του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου του 1990 έως 2017 

«Εξoυσία της αρμόδιας αρχής 

όπως εκδικάζει συvoπτικά 

oρισμέvα παραπτώματα». 

9 
Αρ. Τροπ. 41. 

Άρθρο 60 (4) 

31/67 

Να διαγραφεί η σημείωση  

«αφού εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη του 

Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ» από το εδάφιο για 

τους Κανονισμούς του προσωπικού της ΑΗΚ 

που θα εξακολουθεί να είναι τοποθετημένο 

στον ΔΣΜΚ μέχρι την επιστροφή του στην 

ΑΗΚ.  

 

Επίσης να προστεθούν: 

«Το προσωπικό της ΑΗΚ, που θα εξακολουθεί 

να είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ μέχρι την 

Για θέματα προσωπικού, που δεν 

άπτονται της άσκησης των αρμοδιοτήτων 

του ΔΣΜΚ, δεν μπορεί να έχει λόγο 

άλλος εργοδότης. 

 

 

Οι Κανονισμοί Προσωπικού της ΑΗΚ 

(Όροι Υπηρεσίας) του 1986-1996, ΚΔΠ 

291/86 και ΚΔΠ 77/96, καθώς και ο 

Πειθαρχικός Κώδικας της ΑΗΚ που 

εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 44, ΔΕΝ 

επιτρέπουν τη διοίκηση και έλεγχο του 

Για όσο καιρό το προσωπικό 

της ΑΗΚ εργάζεται στον 

ΔΣΜΚ, ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να 

έχει λόγο. 
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επιστροφή του στην ΑΗΚ, εργάζεται σύμφωνα 

με τα Σχέδια Υπηρεσίας που κατέχει».  

προσωπικού της ΑΗΚ από προσωπικό 

που δεν είναι υπάλληλοι της ΑΗΚ, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 

της ετήσιας απόδοσης του προσωπικού, 

της πειθάρχησης, επιβολής πειθαρχικής 

ποινής κλπ.  

 

 

10 
Αρ. Τροπ. 45. 

Άρθρο 63 (8)  

38/67 

Η εκτέλεση των επενδύσεων ανάπτυξης 

δικτύου είναι ευθύνη του ΙΣΜ. 

Όλο το άρθρο πρέπει να διαμορφωθεί 

ανάλογα για να υπάρχουν διακριτές οι 

ευθύνες του ΔΣΜΚ και ΙΣΜ. 

Ο όρος «Διαχειριστής του Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου» πρέπει να 

αντικατασταθεί με τον όρο «Ιδιοκτήτης  

Συστήματος Μεταφοράς» 

Ο ΔΣΜΚ δεν εκτελεί επενδύσεις. Ο 

ρόλος του είναι εποπτικός. Τα 

προβλεπόμενα από το Άρθρο 63 (8) είτε 

σημαίνουν πως η Ιδιοκτησία του 

Συστήματος Μεταφοράς θα μεταφερθεί 

στον ΔΣΜΚ, οπότε και θα είναι 

υπεύθυνος να εκτελεί επενδύσεις ή πως 

ο όρος 

«Διαχειριστής του Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου» θα πρέπει να 

αντικατασταθεί με τον όρο «Ιδιοκτήτης  

Συστήματος Μεταφοράς». 

Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση οι 

παράγραφοι (β) και (γ) ανοίγουν την 

πόρτα για ιδιωτικοποίηση του  ΙΣΜ. 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  Tην 

ευθύνη για την εφαρμογή του 

δεκαετούς προγράμματος 

ανάπτυξης συστήματος 

μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) την έχει ο 

ΔΣΜΚ. Επομένως, ο ΔΣΜΚ 

έχει και την ευθύνη για την 

εκτέλεση, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι ο ίδιος θα 

εκτελέσει το έργο. Ο ΙΣΜ 

χρηματοδοτεί και 

πραγματοποιεί την επένδυση 

κατόπιν «ανάθεσης» από τον 

ΔΣΜΚ. 

 

11 

Αρ. Τροπ. 85. 

Άρθρο 116 (1) 
64/67 Περιεχόμενο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος 

Στην πρόσκληση δήλωσης 

ενδιαφέροντος πρέπει να δηλώνεται ποιά 

θέση του οργανογράμματος του ΔΣΜΚ 

προσκαλείται να καταλάβει ένας έκαστος 

του προσωπικού. 

Ο καθορισμός των 

λεπτομερειών δεν αφορά την 

πρωτογενή νομοθεσία. 

Σύμφωνα με το συμφωνημένο 

έγγραφο αρχών την όλη 

διαδικασία θα αναλάβει να 
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Επίσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί στο 

ενδιαφερόμενο προσωπικό το πλήρες 

οργανόγραμμα του νέου ΔΣΜΚ με τις 

θέσεις που υπάρχουν ή θα 

δημιουργηθούν, τα Σχέδια Υπηρεσίας 

τους και κατά πόσον είναι πρώτου 

διορισμού και προαγωγής κλπ. 

διεκπεραιώσει η ΑΗΚ  σε 

συνεργασία με τον ΔΣΜΚ 

12 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (2) 
64/67 

Γίνεται εισήγηση όπως απαλειφθεί η λέξη 

«είναι τοποθετημένα» και αντικατασταθεί με τη 

λέξη «εργάζονται». 

Επί του παρόντος εργάζονται στον 

ΔΣΜΚ άτομα που είναι τοποθετημένα 

στον ΔΣΜΚ, αποσπασμένα ή 

εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου και ως 

εκ τούτου θα πρέπει όλοι να έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν 

να παραμείνουν στο εργατικό δυναμικό 

της ΑΗΚ ή εάν επιθυμούν να 

μεταφερθούν.  

Το συμφωνημένο έγγραφο 

αρχών αναφέρεται σε 

προσωπικό της ΑΗΚ που 

είναι τοποθετημένο στον 

ΔΣΜΚ.   

13 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (2) 
64/67 

Έπειτα της 1ης παραγράφου να προστεθεί η 

εξής: 

«Αντίστοιχα η ΑΗΚ πρέπει, κατά την 

ημερομηνία πρόσκλησης δήλωσης 

ενδιαφέροντος του προσωπικού, να καταθέσει 

ενδεικτικό οργανόγραμμα τοποθέτησης του 

προσωπικού που θα επιστρέψει σε αυτήν, 

υποδεικνύοντας σε ποία Δραστηριότητα* και 

σε ποία Περιφέρεια** αναμένεται να 

τοποθετήσει τους υπαλλήλους αυτούς 

σύμφωνα με τα Σχέδια Υπηρεσίας που 

κατέχουν ή με τροποποίηση αυτών αν κρίνεται 

απαραίτητο.». 

Το προσωπικό πρέπει να είναι σε θέση 

να μπορεί να επιλέξει ανεπηρέαστα σε 

ποίον οργανισμό επιθυμεί να εργάζεται. 

Όπως στην περίπτωση εργασίας στον 

ΔΣΜΚ θα του γνωστοποιηθεί για ποια 

θέση προσκαλείται, ομοίως πρέπει να 

ξέρει, ενδεικτικά, πού και σε τι θέση 

δυνατόν να τοποθετηθεί στην ΑΗΚ.  

 

Η πρόσκληση της ΑΗΚ πρέπει να είναι 

έγγραφη (αναφέροντας τα πιο πάνω) και 

να έχει τέτοια μορφή ώστε να 

εξασφαλίζει πως τα μέλη του 

Οι λεπτομέρειες της 

εφαρμογής των 

συμφωνηθέντων δεν αφορούν 

την πρωτογενή νομοθεσία. 

Σύμφωνα με το συμφωνημένο 

έγγραφο αρχών την όλη 

διαδικασία θα αναλάβει να 

διεκπεραιώσει η ΑΗΚ  σε 

συνεργασία με τον ΔΣΜΚ.  
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* Δίκτυα Διανομής, Παραγωγή, Προμήθεια 

κ.ο.κ. 

**(Λευκωσίας, Κεντρικά, κ.ο.κ) 

προσωπικού που θα επιλέξουν να 

επιστρέψουν στην ΑΗΚ δεν θα 

τοποθετηθούν σε θέση με διαφορετικά 

καθήκοντα από αυτήν που του είχε 

αναφερθεί αρχικά (π.χ. μηχανικός 

βάρδιας αντί μηχανικός/λειτουργός 

αγοράς). 

14 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (3) 

(β) 

65/67 

Προτείνεται αλλαγή σε: 

«τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ …. μέχρι 

την επιστροφή τους στην ΑΗΚ υπόκεινται και 

εφαρμόζουν τις οδηγίες και εντολές του 

Γενικού Διευθυντή ΔΣΜ για θέματα Εργασίας 

ενώ για εργασιακά θέματα ισχύουν για αυτούς 

οι Κανονισμοί Προσωπικού της ΑΗΚ (Όροι 

Υπηρεσίας) του 1986-1996, ΚΔΠ 291/86 και 

ΚΔΠ 77/96, καθώς και ο Πειθαρχικός Κώδικας 

της ΑΗΚ που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 

44.» 

Σε όσα αφορούν θέματα εργασίας οι 

υπάλληλοι της ΑΗΚ που θα παραμείνουν 

μεταβατικά για ένα διάστημα στον ΔΣΜΚ 

θα δέχονται οδηγίες από τον ΓΔ του 

ΔΣΜΚ και σε όσα αφορούν τα εργασιακά 

τους θέματα πρέπει να υπόκεινται στους 

Κανονισμούς του Εργοδότη τους και όχι 

τρίτου. 

 

Σε περίπτωση που το ανώτερο 

προσωπικό της ΑΗΚ που εργάζεται στον 

ΔΣΜΚ επιλέξει μεταφορά του στον νέο 

ΔΣΜΚ, τότε η αξιολόγηση του 

προσωπικού που θα επιλέξει μεταφορά 

του στην ΑΗΚ θα γίνεται από την ΑΗΚ. 

 

Για όσο καιρό το προσωπικό 

της ΑΗΚ εργάζεται στον 

ΔΣΜΚ, ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να 

έχει λόγο. 

 

15 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (3) 

(β) 

65/67 

Στο τέλος του εδαφίου προτείνεται να 

προστεθεί ότι:  

«Προσωπικό που θα υποχρεωθεί να 

παραμείνει στον ΔΣΜΚ για το πιο πάνω 

καθορισθέν διάστημα θα εργάζεται με βάση το 

Σχετικές είναι οι πρόνοιες του Κώδικα 

Βιομηχανικών Σχέσεων που 

συνυπογράφηκε από στις 25 Απριλίου 

1977 μεταξύ της Ομοσπονδίας 

Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, της 

Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας, 

Οι πρόνοιες διαμορφώθηκαν 

στη βάση του συμφωνημένου 

εγγράφου αρχών. 
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Σχέδιο Υπηρεσίας που κατέχει»  

 

και επίσης, ότι 

 

 «Θα γίνονται σεβαστά τα συνδικαλιστικά 

δικαιώματα των υπαλλήλων και ο ΔΣΜΚ θα 

διευκολύνει το προσωπικό και τους 

συνδικαλιστές στην άσκηση των δικαιωμάτων 

αυτών.» 

της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων 

Κύπρου και του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

και τυγχάνει καθολικού σεβασμού από 

τους κοινωνικούς εταίρους. 

Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα 

διασφαλίζονται στη 

Δημοκρατία με τον περί 

Συντεχνιών Νόμο Ν.71/1965, 

όπως εκάστοτε 

τροποποιήθηκε, και με τον 

περί της Σύβασης περί των 

Αντιπροσώπων των 

Εργαζομένων  (Κυρωτικό) 

Νόμο του 1995 (Ν. 30(III)/1995), 

όπως εκάστοτε 

τροποποιήθηκε. Σε κάθε 

περίπτωση, το σχόλιο θα 

εξεταστεί από τη ΝΥ. 

16 

Τροπ.Αρ. 85 

(Άρθρο116)  

64-

66/67 

Γίνεται εισήγηση όπως προστεθεί η ακόλουθη 

νέα παράγραφος στο τέλος του Αρ.116 ως 

εξής: 

«(6)Υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού 

Κύπρου, που θα επιλέξουν να συνεχίσουν την 

υπηρεσία τους στο ΔΣΜΚ και οι οποίοι είναι 

κατά τον χρόνο  εφαρμογής των παρόντων 

Κανονισμών μέλη του Σχεδίου Συντάξεων και 

Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΗΚ ή που 

θα κατοχυρώνουν δικαίωμα να ενταχθούν στο 

Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων μετά τη 

μονιμοποίηση τους, θα έχουν το δικαίωμα να 

συνεχίσουν με τα ίδια δικαιώματα και 

υποχρεώσεις να είναι Μέλη του Σχεδίου, πλην 

όμως από της ημερομηνίας άσκησης της 

επιλογής τους, ο ΔΣΜΚ θα καταβάλλει προς το 

Σχέδιο τις απαιτούμενες εισφορές.» 

Το προσωπικό να επιλέξει την παραμονή 

του στην ΑΗΚ ή στον ΔΣΜΚ έχοντας 

ενώπιον του όλα τα δεδομένα χωρίς 

κατοπινές εκπλήξεις. 

Προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή 

της δυνατότητας σε υπαλλήλους της 

ΑΗΚ, που θα επιλέξουν να καταστούν 

υπάλληλοι του ΔΣΜΚ, να συνεχίσουν να 

συμμετέχουν στο Σχέδιο Συντάξεων και 

Χορηγημάτων της ΑΗΚ, θα πρέπει να 

περιληφθεί σχετική πρόνοια σε 

πρωτογενή νομοθεσία.  

Επίσης, για να διασφαλιστεί ότι το 

προσωπικό που θα παραμείνει στον 

ΔΣΜΚ θα έχει τα ίδια δικαιώματα, αυτό 

θα πρέπει να αναφέρεται ρητά είτε στον 

Νόμο είτε στον ειδικό νόμο, ότι το 

Σύμφωνα με το έγγραφο 

αρχών τα θέματα 

προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και 

αυτού, θα περιληφθούν στους 

Κανονισμούς που θα έπρεπε 

ήδη να ετοιμαστούν από τον 

ΔΣΜΚ σε συνεργασία με την 

ΑΗΚ, και όχι μέσω της 

πρωτογενούς νομοθεσίας. 
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προσωπικό συνεχίζει να συμμετέχει στο 

Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων της 

ΑΗΚ και σε οποιοδήποτε άλλο Ταμείο, 

π.χ. Ευημερίας. 
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Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (4) 

(α) 

66/67 

Η τροποποίηση του Νόμου Ν122 και ο ειδικός 

Νόμος που αναφέρεται στη παράγραφο (α) 

πρέπει να εγκριθούν ταυτόχρονα. 

 

Τα δικαιώματα και ωφελήματα του 

προσωπικού της ΑΗΚ διέπονται από 

επιπρόσθετους Νόμους πέραν των δύο 

αυτών Νόμων που εξετάζονται. (Βλέπε 

ταμείο συντάξεων, ταμεία ευημερίας 

κλπ). Πρέπει να υπάρξει συνολική 

προσέγγιση για να έχουν οι εργαζόμενοι 

την συνολική εικόνα. 

- Θα αφυπηρετήσουν ή θα γίνουν 

μετάταξη; 

- Θα αλλάξει ο Νόμος του ταμείου 

συντάξεως να τους περιλάβει ή θα 

υπάρξει άλλη διευθέτηση; 

 

Πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν 

ξεκάθαρη εικόνα όταν χρειαστεί να 

επιλέξουν χωρίς γκρίζες ζώνες. 

 

Η αναφορά «Τα μέλη του προσωπικού 

της ΑΗΚ που θα μεταφερθούν στο ΔΣΜΚ 

 Σύμφωνα με το έγγραφο 

αρχών τα θέματα 

προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και 

αυτού, θα περιληφθούν στους 

Κανονισμούς που θα έπρεπε 

ήδη να ετοιμαστούν από τον 

ΔΣΜΚ σε συνεργασία με την 

ΑΗΚ, και όχι μέσω της 

πρωτογενούς νομοθεσίας. 
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κατοχυρώνουν τα δικαιώματα και 

ωφελήματα που απολάμβανε έκαστος 

στη βάση των όρων εργοδότησης του 

στην ΑΗΚ.» πρέπει να είναι ξεκάθαρη 

χωρίς παρερμηνείες αλλιώς κάποιος το 

αντιλαμβάνεται ότι είχα στην ΑΗΚ θα τα 

έχω στο ΔΣΜΚ. 
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Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (4) 

(β) 

66/67 

Αναφέρεται ότι «για το προσωπικό της ΑΗΚ 

που μεταφέρεται στον ΔΣΜΚ κατοχυρώνονται 

όλα τους τα ωφελήματα και δικαιώματα ως 

μέλη της ΑΗΚ και για τον σκοπό αυτό 

εκδίδονται Κανονισμοί». 

Οι Κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι 

έτοιμοι κατά τη στιγμή που θα ζητηθεί 

από το προσωπικό να επιλέξει τη 

μετάβαση στον ΔΣΜΚ ή την παραμονή 

τους την ΑΗΚ, ώστε να είναι σίγουρο ότι 

η επιλογή που θα κάνει θα είναι 

κατοχυρωμένη δια νόμου. Αν δεν γίνει 

αυτό, υπάρχει περίπτωση κατά την 

ετοιμασία των Κανονισμών σε 

μεταγενέστερο στάδιο να αμφισβητηθεί η 

νομιμότητα προνοιών τους με 

αποτέλεσμα το προσωπικό να 

παραμείνει μετέωρο και να αποστερηθεί 

κεκτημένων δικαιωμάτων και 

ωφελημάτων του. 

 

Σύμφωνα με το έγγραφο 

αρχών τα θέματα 

προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και 

αυτού, θα περιληφθούν στους 

Κανονισμούς που θα έπρεπε 

ήδη να ετοιμαστούν από τον 

ΔΣΜΚ σε συνεργασία με την 

ΑΗΚ, και όχι μέσω της 

πρωτογενούς νομοθεσίας. 

19 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 

(6)-νέο εδάφιο 

66/67 

Νέο εδάφιο μετά το (5): 

«Η επιστροφή του προσωπικού στην ΑΗΚ θα 

γίνει σύμφωνα με τα καθήκοντα του σχεδίου 

υπηρεσίας που ο υπάλληλος κατέχει, και σε 

γεωγραφικά ίδια περιοχή». 

Διασφάλιση δικαιωμάτων προσωπικού. 

Οι πρόνοιες διαμορφώθηκαν 

στη βάση του συμφωνημένου 

εγγράφου αρχών με την ΑΗΚ 

και τις Συνδικαλιστικές της 

Οργανώσεις. Ο καθορισμός 

των λεπτομερειών δεν αφορά 

την πρωτογενή νομοθεσία. 
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Σύμφωνα με το συμφωνημένο 

έγγραφο αρχών την όλη 

διαδικασία θα αναλάβει να 

διεκπεραιώσει η ΑΗΚ  σε 

συνεργασία με τον ΔΣΜΚ. 

 

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 20 (ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1  2(α) 2 

Στους ορισμούς των όρων «Διευθυντής 

Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ» και 

«Διευθυντής Λειτουργίας Συστήματος 

ΔΣΜΚ»: 

Να αντικατασταθεί η φράση 

«προέρχεται από το» με τη φράση 

«ανήκει στο» 

Αφού η θέση είναι πρώτου διορισμού τα άτομα 

τα οποία θα καταλάβουν τις θέσεις μπορεί να 

μην προέρχονται από το προσωπικό του 

ΔΣΜΚ. Αφού όμως διοριστούν στις θέσεις, θα 

ανήκουν στο προσωπικό του ΔΣΜΚ 

Το λεκτικό διαμορφώθηκε στη 

βάση του συμφωνημένου 

Εγγράφου Αρχών ως 

ακολούθως: 

«Διευθυντής Λειτουργίας 

Αγοράς ΔΣΜΚ» σημαίνει το 

φυσικό πρόσωπο τo οποίο 

κατέχει την αντίστοιχη μόνιμη 

θέση πρώτου διορισμού και 

προαγωγής στην οργανική 

διάρθρωση του ΔΣΜΚ, οι 

λεπτομέρειες της οποίας 

καθορίζονται σε αντίστοιχο 

Σχέδιο Υπηρεσίας∙ 

«Διευθυντής Λειτουργίας 

Συστήματος ΔΣΜΚ» σημαίνει 
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το φυσικό πρόσωπο τo οποίο 

κατέχει την αντίστοιχη μόνιμη 

θέση πρώτου διορισμού και 

προαγωγής στην οργανική 

διάρθρωση του ΔΣΜΚ, οι 

λεπτομέρειες της οποίας 

καθορίζονται σε αντίστοιχο 

Σχέδιο Υπηρεσίας˙ 

2  

38 

40 

41 

41 

25 

29 

30 

31 

Η εισηγήσεις αφορούν στα ακόλουθα 

άρθρα/ εδάφια του βασικού νόμου: 

 

58(2) 

59Α 

60(1) 

60 (2) 

60(3)(δ) 

 

Εισηγήσεις: 

1. Να οριστεί ανεξάρτητο διοικητικό 

όργανο (διοικητικό συμβούλιο) το 

οποίο να εποπτεύει τη λειτουργία 

του ΔΣΜΚ, συμπεριλαμβανομένου 

των ενεργειών και αποφάσεων του 

Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ 

2. Η οργανική δομή του οργανισμού 

να καταρτίζεται από το διοικητικό 

Η διοικητική δομή του οργανισμού δίνει 

υπέρμετρες εξουσίες στον Γενικό Διευθυντή 

ΔΣΜΚ χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο από άλλο 

διοικητικό όργανο. Η δημιουργία ενός 

διοικητικού οργάνου το οποίο θα εποπτεύει 

τον οργανισμό θα είχε σημαντικά οφέλη στη 

χρηστή διοίκηση και διαχείριση του 

οργανισμού και στη λήψη καλύτερων 

αποφάσεων. Με το τροποποιητικό νομοσχέδιο 

ο ΔΣΜΚ παραμένει ουσιαστικά ένας 

μονοπρόσωπος οργανισμός με σχεδόν όλες 

τις εξουσίες συγκεντρωμένες στο πρόσωπο 

του Γενικού Διευθυντή. 

 

1. Η Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ και η Διευρυμένη 

Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ δεν έχουν 

οποιεσδήποτε εξουσίες πέραν των 

θεμάτων προσωπικού. Το νομοσχέδιο 

καθορίζει ότι όλο το προσωπικό, 

συμπεριλαμβανομένων του Διευθυντή 

Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ και του 

Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ, 

ακολουθούν τις οδηγίες του Γενικού 

Εισηγήσεις 1 και 2:   

Οι πρόνοιες αυτές 

συμφωνήθηκαν με ΑΗΚ και 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ στο πλαίσιο της 

διαπραγμάτευσης του 

Εγγράφου Αρχών. 

Σχετική είναι η επιστολή του 

ΤΔΔΠρ αρ. φακ. 10.01.029ΠΧ, 

ημερ. 5.4.2017 με την οποία 

προκρίνεται η ύπαρξη της 

τριμελούς Ειδικής Επιτροπής 

και στη συνέχεια η διεύρυνσή 

της σε πενταμελή. 

Εισήγηση 3: Κατ’ αναλογία ως 

ισχύει στη δημόσια υπηρεσία 

στη βάση των προνοιών του 

άρθρου 82 του περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμου του 1990 

έως 2017 «Εξoυσία της 

αρμόδιας αρχής όπως 

εκδικάζει συvoπτικά oρισμέvα 
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όργανο ή, στην περίπτωση που 

αυτό δεν οριστεί, τουλάχιστο από 

την Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ ή τη 

Διευρυμένη Ειδική Επιτροπή 

ΔΣΜΚ. 

3. Ο πειθαρχικός έλεγχος να 

εφαρμόζεται μόνο από τη 

Διευρυμένη Ειδική Επιτροπή 

ΔΣΜΚ, και όχι, εν μέρει, από τον 

Γενικό Διευθυντή ΔΣΜΚ 

 

Διευθυντή ΔΣΜΚ (εδάφιο 2 του άρθρου 

60). 

2. Ο καταρτισμός στην οργανική δομή του 

οργανισμού από ένα μόνο πρόσωπο, τον 

Γενικό Διευθυντή, παρέχει υπέρμετρες 

εξουσίες σε ένα μόνο πρόσωπο το οποίο 

δεν λογοδοτεί σε κάποιο ανώτερο 

διοικητικό όργανο, πλην του Υπουργικού 

Συμβουλίου. Η συμμετοχή της Ειδικής 

Επιτροπής ΔΣΜΚ ή της Διευρυμένης 

Διοικητικής Επιτροπής στην λήψη τέτοιων 

αποφάσεων θα ήταν εξαιρετικά ωφέλιμη. 

3. Η παράγραφος δ του εδαφίου 3 του 

άρθρου 60 παρέχει εξουσίες συνοπτικής 

εκδίκασης πειθαρχικών παραπτωμάτων 

από τον Γενικό Διευθυντή ΔΣΜΚ. Στο 

εδάφιο 2 του άρθρου 59Α καθορίζεται ότι η 

Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ αποφασίζει για όλα 

τα θέματα που αφορούν τον Διευθυντή 

Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ και τον 

Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ 

και  στο εδάφιο 3 του ίδιου άρθρου 59Α για 

όλα τα θέματα που αφορούν το υπόλοιπο 

προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του 

πειθαρχικού ελέγχου. Φαίνεται να υπάρχει 

αντίφαση μεταξύ αυτών των προνοιών. Η 

συγκέντρωση της εξουσίας από ένα μόνο 

πρόσωπο το οποίο δεν λογοδοτεί σε 

κάποιο ανώτερο διοικητικό όργανο, πλην 

του Υπουργικού Συμβουλίου, κρίνεται 

υπέρμετρη. 

 

παραπτώματα».   

Σχόλιο αναφορικά με την 

κατάργηση των 

Συμβουλευτικών Επιτροπών: 

Ο χαρακτήρας των εν λόγω 

επιτροπών ήταν 

συμβουλευτικός και όχι 

δεσμευτικός προς τον ΔΣΜΚ. 

Ως εκ τούτου, δεν 

επηρεάζονται οι εξουσίες του 

Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ.  
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Με την κατάργηση των Συμβουλευτικών 

Επιτροπών Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής 

και Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι εξουσίες 

του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ αυξάνονται 

ακόμη περισσότερο. 

3  38 26 

Το εδάφιο (5) του άρθρου 58 να 

τροποποιηθεί με τη διαγραφή της 

φράσης « για δεύτερη θητεία στη θέση 

αυτή» 

Με την διατύπωση του νομοσχεδίου δεν 

υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά 

στην ηλικία του του προσώπου που διορίζεται 

ως  γενικός Διευθυντής ΔΣΜΚ για πρώτη 

θητεία. 

Το λεκτικό διαμορφώθηκε ως 

ακολούθως:  

«(5) Πρόσωπο διοριζόμενο ως 

Γενικός Διευθυντής ΔΣΜΚ δεν 

πρέπει να υπερβαίνει, κατά τη 

διάρκεια του ημερολογιακού 

έτους του διορισμού του, είτε 

για πρώτη, είτε  για δεύτερη 

θητεία στη θέση αυτή, το 63ο 

έτος της ηλικίας.» 

4  40 31 

Διαγραφή της φράσης «Γενικός 

Διευθυντής» στην πρώτη γραμμή του 

εδάφιο (6) του άρθρου 60 του βασικού 

νόμου. 

 

Η πρόσληψη εμπειρογνωμόνων και 

συμβούλων γίνεται από τον ΔΣΜΚ και όχι τον 

Γενικό Διευθυντή ως άτομο. Οι 

εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι βοηθούν 

στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΔΣΜΚ, 

όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 62 του 

βασικού νόμου. Δεν καθορίζονται στον βασικό 

νόμο αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή 

ΔΣΜΚ. 

Επιπρόσθετα: 

- Ο τίτλος του άρθρου αναφέρεται στις 

αρμοδιότητες του ΔΣΜΚ (και όχι του 

Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ) 

- Στην δεύτερη παράγραφο του εδαφίου 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό.  
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(6) αναφέρεται: «Νοείται ότι ο ΔΣΜΚ 

προχωρεί στην πρόσληψη…» 

 

5  86 67 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

 

Νοείται ότι το πρόσωπο το οποίο 

διορίστηκε στο αξίωμα του Διευθυντή 

ΔΣΜΚ την 27η Ιουλίου 2016 θα 

ολοκληρώσει τη θητεία του στο αξίωμα 

του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ. 

 

Νοείται επίσης ότι η παράγραφος (γ) 

του εδαφίου (6) του άρθρου 58 δεν 

ισχύει για αυτή την περίοδο αλλά ισχύει 

σε περίπτωση επαναδιορισμού αυτού 

του προσώπου. 

Η εξαίρεση που δίνεται είναι προσωπική για 

τον νυν Διευθυντή ΔΣΜΚ. 

 

Η τροποποίηση του νόμου δεν αποτελεί λόγο 

τερματισμού της θητείας του Διευθυντή ΔΣΜΚ 

και ο διορισμός Γενικού Διευθυντή όπως 

προνοεί το εδάφιο (2) του άρθρου 58 του 

βασικού νόμου. 

 

Είναι δίκαιο η τροποποίηση της νομοθεσίας να 

μην επηρεάζει τις προϋποθέσεις και όρους 

διορισμού του προσώπου του νυν Διευθυντή 

ΔΣΜΚ μέχρι τη λήξη της περιόδου των 6 ετών 

από τον αρχικό διορισμό της 27ης Ιουλίου 

2016. Είναι επίσης δίκαιο, η αντιμετώπιση 

όλων των προσώπων μετά τη λήξη της 

περιόδου αυτής να είναι ισότιμη. Μετά τη λήξη 

της τρέχουσας 6ετούς περιόδου διορισμού του 

νυν Διευθυντή ΔΣΜΚ, η οποία ξεκινά από την 

ημερομηνία του πρώτου διορισμού του, η 

παράγραφος (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 

58 να ισχύει ισότιμα για όλα τα πρόσωπα, είτε 

σε περίπτωση επαναδιορισμού του ίδιου 

προσώπου είτε σε περίπτωση πρώτου 

διορισμού άλλου προσώπου στη θέση του 

Η πρόνοια αυτή αποσκοπεί σε 

ίση μεταχείριση του νυν 

Διευθυντή ΔΣΜΚ σε σχέση με 

τους προηγούμενους και 

μελλοντικούς Γενικούς 

Διευθυντές ΔΣΜΚ (δηλαδή να 

δοθεί το δικαίωμα 

επαναδιορισμού του για 

δεύτερη θητεία στο αξίωμα 

του ΓΔ ΔΣΜΚ).  
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Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ. 

  

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 21 (ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1 
Αρ. Τροπ. 2.  

Άρθρο 2 (α) 

2/67 

Ορισμός: Ο Διευθυντής Λειτουργίας 

Αγοράς ΔΣΜΚ κατέχει μόνιμη θέση 

Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής 

 

Και  

 

Ορισμός:  Ο Διευθυντής Λειτουργίας 

Συστήματος ΔΣΜΚ κατέχει μόνιμη θέση 

Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής  

 

Στο Έγγραφο Αρχών, το οποίο 

αποστάληκε στη ΡΑΕΚ, τον ΔΣΜΚ και 

την ΑΗΚ στις 10 Ιουλίου 2018 σχετικά με 

την τροποποίηση της νομοθεσίας για 

Ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ από την ΑΗΚ, 

στο Παράρτημα Ι, σελίδα 2, άρθρο 4, 

αναφέρεται ρητά ότι «οι Διευθυντικές 

θέσεις στον ΔΣΜΚ (Διευθυντής 

Λειτουργίας Αγοράς και Διευθυντής 

Λειτουργίας Συστήματος) να είναι 

μόνιμες θέσεις Πρώτου Διορισμού και 

Προαγωγής». 

 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό αφού η 

εισήγηση συνάδει με τις πρόνοιες 

του συμφωνημένου εγγράφου 

αρχών με την ΑΗΚ και τις 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ. 

2 

Αρ. Τροπ. 12.  

Άρθρο 28 (1) 
12/67 

Να μην διαγραφεί το εδάφιο (2) του 

άρθρου 28. 

Πρόσωπο στο οποίο η ΡΑΕΚ θα 

επιβάλει διοικητικό πρόστιμο πρέπει να 

έχει δικαίωμα να υποβάλει γραπτώς τις 

Σὐμφωνα με τη ΡΑΕΚ: 

Η ΡΑΕΚ ορίζεται ως αρμόδια αρχή 

για την εφαρμογή του Κανονισμού 
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δικές του θέσεις/επεξηγήσεις. 1227/2011 (REMIT), όπως η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται 

από το Νόμο 102(Ι)/16 αρμόδια 

αρχή για εφαρμογή του 

Κανονισμού 596/2014. Το 

προτεινόμενο άρθρο 28(6)-(10) δίδει 

στη ΡΑΕΚ τις αντίστοιχες εξουσίες 

που δίδει στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς το άρθρο 7 του 

Ν.102(Ι)/2016.  

Επίσης, αντίστοιχες πρόνοιες 

έχουν ήδη ελεγχθεί από τη Νομική 

Υπηρεσία και ψηφιστεί από τη ΒτΑ 

κατά την τελευταία τροποποίηση 

του Νόμου περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Φυσικού Αερίου 

(Ν.183(Ι)/2014) (άρθρο 54). 

Αναφορικά με το δικαίωμα 

υποβολής γραπτών προτάσεων 

δείτε αναθεωρημένη πρόνοια 

νομοσχεδίου με την προσθήκη του 

νέου εδαφίου (6) του νέου άρθρου 

27 ("Εξέταση Παραβάσεων"). Η 

απόφαση επιβολής διοικητικού 

προστίμου μπορεί να προσβληθεί 

στο Διοικητικό Δικαστήριο. 

 

Επίσης, το ύψος των προστίμων 

έχει καθοριστεί, δυνάμει της 

παραγράφου 31 του προοιμίου του 

Κανονισμού REMIT, προκειμένου 

να μην διαφέρει από το ύψος 
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προστίμων που επιβάλλει η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

3 

Αρ. Τροπ. 12.  

Άρθρο 28 (7) 

(θ) 

Και  

Άρθρο 28 (8) 

(β) 

14/67 

Επιβολή μέγιστων διοικητικών 

χρηματικών κυρώσεων σε φυσικά 

πρόσωπα. 

 

Να προστεθεί «Το προσωπικό του 

ΔΣΜΚ δεν υπέχει ευθύνης για οτιδήποτε 

έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε ή για 

οποιαδήποτε γνώμη την οποία 

εξέφρασαν ή έκθεση ή άλλο έγγραφο 

που ετοίμασαν κατά την καλόπιστη 

άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων, 

αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους δυνάμει 

του παρόντος νόμου και των δυνάμει 

αυτού εκδοθέντων Κανονισμών και 

Διαταγμάτων.».  

Καμία ευθύνη και ως εκ τούτου καμία 

χρηματική κύρωση δεν πρέπει να 

επιβάλλεται στο προσωπικό του ΔΣΜΚ 

που ενεργεί καλή τη πίστει. 

Δείτε σχόλιο με Α/Α 2.  

4 

Αρ. Τροπ. 38.  

Άρθρο 58 (3) 
26/67 

Το νομικό πρόσωπο του ΔΣΜΚ να 

διευθύνεται από 3μελές Συμβούλιο με 

εκτελεστικό Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 

Μέλος. με ακαδημαϊκά προσόντα στην 

ηλεκτρολογική 

μηχανική/ηλεκτρομηχανολογική 

μηχανική για τον Πρόεδρο και στην 

ηλεκτρολογική μηχανολογική μηχανική ή 

οικονομικών/χρηματοοικονομικών ή 

διοίκησης για τους Αντιπρόεδρο και 

Μέλος. 

Η δημιουργία μονοπρόσωπου 

οργανισμού είναι προβληματική.  

  

Προτείνεται όπως ο οργανισμός 

διοικείται από 3μελές Συμβούλιο στα 

πρότυπα της διοίκησης της ΡΑΕΚ.  

 

     

Οι πρόνοιες αυτές συμφωνήθηκαν 

με ΑΗΚ και Συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις ΑΗΚ στο πλαίσιο της 

διαπραγμάτευσης του Εγγράφου 

Αρχών.  

Σχετική είναι η επιστολή του ΤΔΔΠρ 

αρ. φακ. 10.01.029ΠΧ, ημερ. 

5.4.2017 με την οποία προκρίνεται 

η ύπαρξη της τριμελούς Ειδικής 

Επιτροπής και στη συνέχεια η 

διεύρυνσή της σε πενταμελή. 
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5 

Αρ. Τροπ. 40. 

Άρθρο 59 

Α.(3) 

29 

Προτείνονται 

7. Διαγραφή της φράσης «της 

αξιολόγησης» και 

8. Προσθήκη νέας πρότασης στο 

τέλος του προηγούμενου 

εδαφίου 59Α. (2): 

«Επίσης η Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ 

εξετάζει και αποφασίζει για θέματα 

αξιολόγηση του προσωπικού του 

ΔΣΜΚ.». 

 

Για σκοπούς αξιολόγησης του 

προσωπικού θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνη η Ειδική Επιτροπή που θα 

συγκροτεί ομάδες αξιολόγησης σύμφωνα 

με τους Κανονισμούς του ΔΣΜΚ. Έτσι θα 

επιτρέπεται στους Διευθυντές 

Λειτουργίας Αγοράς και Λειτουργίας 

Συστήματος να μετέχουν στις ομάδες 

αξιολόγησης. 

Επίσης με αυτόν τον τρόπο σε 

περίπτωση διαφωνίας του 

αξιολογούμενου, θα μπορεί να 

επιλαμβάνεται αμερόληπτα η Ειδική 

Επιτροπή. 

 

Η παράγραφος διαμορφώθηκε 

σύμφωνα με το Μέρος Α του 

συμφωνημένου εγγράφου αρχών.  

6 

Αρ. Τροπ. 40.  

Άρθρο 59Α 

(5)  

30/67 

Προτείνεται οι εξής προσθήκες: 

 

«..λαμβάνονται με πλειοψηφία με 

απαραίτητη την παρουσία και των 3ων 

μελών της Ειδικής Επιτροπής.  

 

(6) Σε ότι αφορά πειθαρχικά θέματα εάν 

αφορούν τον Διευθυντή Λειτουργίας 

Συστήματος ή/και τον Διευθυντή 

Λειτουργίας Αγοράς αρμόδια είναι η 

Δεδομένης της συγκρότησης και του 

μεγέθους της Ειδικής Επιτροπής, αυτή 

πρέπει να συνέρχεται και να λαμβάνει 

αποφάσεις παρουσία όλων των μελών 

της. 

Οι πρόνοιες του τροποποιητικού 

νομοσχεδίου έγιναν στη βάση του 

συμφωνημένου εγγράφου αρχών 

με την ΑΗΚ και τις Συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις ΑΗΚ. 
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Ειδική Επιτροπή ενώ εάν αφορούν το 

υπόλοιπο προσωπικό η Διευρυμένη 

Ειδική Επιτροπή.» 

7 
Αρ. Τροπ. 41.  

Άρθρο 60 (2) 

30/67 

Να προστεθεί στο τέλος της 

παραγράφου: 

 

«Η κατάρτιση και αναθεώρηση των 

Κανονισμών θα γίνει κατόπιν 

διαβούλευσης με τις Συντεχνίες των 

Εργαζομένων ή εκπροσώπους των 

Εργαζομένων σε περίπτωση που δεν 

αντιπροσωπεύονται από Συντεχνία.» 

Απαραίτητες προσθήκες για διασφάλιση 

προσωπικού στα πλαίσια Δημοκρατικού 

Διαλόγου. 

Θα πρέπει να ακολουθείται η 

νενομισμένη διαδικασία που 

περιλαμβάνει δημόσια 

διαβούλευση και διαβούλευση με τα 

άμεσα επηρεαζόμενα σύνολα πριν 

από την κατάθεση του σχετικού 

προσχεδίου Κανονισμού για 

ψήφιση από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. 

8 

Αρ. Τροπ. 41.  

Άρθρο 60 (3) 

(δ) 

31/67 

Το εδάφιο της διαδικασίας διερεύνησης 

και εκδίκασης πειθαρχικών αδικημάτων 

να αλλάξει με την προσθήκη: «..δυνατό 

να εκδικάζονται συνοπτικά από την 

Ειδική Επιτροπή» 

Δεν μπορεί να διερευνάται και να 

εκδικάζεται πειθαρχικά το προσωπικό 

του ΔΣΜΚ από ένα άτομο μόνο. Κατ’ 

ελάχιστο στη διερεύνηση θα πρέπει να 

συμμετέχει η Ειδική Επιτροπή ενώ σε 

τυχόν εκδίκαση, η Διευρυμένη. 

Συνοπτική διαδικασία δεν σημαίνει 

μονοπρόσωπο όργανο, σημαίνει ότι 

τηρείται μια πιο συνοπτική διαδικασία 

εκδίκασης χωρίς π.χ. τον ορισμό 

ερευνώντα λειτουργού κτλ. 

Κατ’ αναλογία ως ισχύει στη 

δημόσια υπηρεσία στη βάση των 

προνοιών του άρθρου 82 του περί 

Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 

1990 έως 2017 «Εξoυσία της 

αρμόδιας αρχής όπως εκδικάζει 

συvoπτικά oρισμέvα 

παραπτώματα».   

9 

Αρ. Τροπ. 41. 

Άρθρο 60 (4) 
31/67 

Να διαγραφεί η σημείωση  

«αφού εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη 

του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ» από το 

εδάφιο για τους Κανονισμούς του 

Για θέματα προσωπικού, που δεν 

άπτονται της άσκησης των αρμοδιοτήτων 

του ΔΣΜΚ, δεν μπορεί να έχει λόγο 

άλλος εργοδότης. 

Για όσο καιρό το προσωπικό της 

ΑΗΚ εργάζεται στον ΔΣΜΚ, ο ΔΣΜΚ 

θα πρέπει να έχει λόγο. 
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προσωπικού της ΑΗΚ που θα 

εξακολουθεί να είναι τοποθετημένο στον 

ΔΣΜΚ μέχρι την επιστροφή του στην 

ΑΗΚ.  

 

Επίσης να προστεθούν: 

«Το προσωπικό της ΑΗΚ, που θα 

εξακολουθεί να είναι τοποθετημένο στον 

ΔΣΜΚ μέχρι την επιστροφή του στην 

ΑΗΚ, εργάζεται σύμφωνα με τα Σχέδια 

Υπηρεσίας που κατέχει».  

 

 

Οι Κανονισμοί Προσωπικού της ΑΗΚ 

(Όροι Υπηρεσίας) του 1986-1996, ΚΔΠ 

291/86 και ΚΔΠ 77/96, καθώς και ο 

Πειθαρχικός Κώδικας της ΑΗΚ που 

εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 44, ΔΕΝ 

επιτρέπουν τη διοίκηση και έλεγχο του 

προσωπικού της ΑΗΚ από προσωπικό 

που δεν είναι υπάλληλοι της ΑΗΚ, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 

της ετήσιας απόδοσης του προσωπικού, 

της πειθάρχησης, επιβολής πειθαρχικής 

ποινής κλπ.  

 

 

 

10 

Αρ. Τροπ. 45. 

Άρθρο 63 (8)  
38/67 

Η εκτέλεση των επενδύσεων ανάπτυξης 

δικτύου είναι ευθύνη του ΙΣΜ. 

Όλο το άρθρο πρέπει να διαμορφωθεί 

ανάλογα για να υπάρχουν διακριτές οι 

ευθύνες του ΔΣΜΚ και ΙΣΜ. 

Ο όρος «Διαχειριστής του Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου» πρέπει να 

αντικατασταθεί με τον όρο «Ιδιοκτήτης  

Συστήματος Μεταφοράς» 

Ο ΔΣΜΚ δεν εκτελεί επενδύσεις. Ο 

ρόλος του είναι εποπτικός. Τα 

προβλεπόμενα από το Άρθρο 63 (8) είτε 

σημαίνουν πως η Ιδιοκτησία του 

Συστήματος Μεταφοράς θα μεταφερθεί 

στον ΔΣΜΚ, οπότε και θα είναι 

υπεύθυνος να εκτελεί επενδύσεις ή πως 

ο όρος 

«Διαχειριστής του Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου» θα πρέπει να 

αντικατασταθεί με τον όρο «Ιδιοκτήτης  

Συστήματος Μεταφοράς». 

Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση οι 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  Tην ευθύνη 

για την εφαρμογή του δεκαετούς 

προγράμματος ανάπτυξης 

συστήματος μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) 

την έχει ο ΔΣΜΚ. Επομένως, ο 

ΔΣΜΚ έχει και την ευθύνη για την 

εκτέλεση, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι ο ίδιος θα εκτελέσει το έργο. Ο 

ΙΣΜ χρηματοδοτεί και 

πραγματοποιεί την επένδυση 

κατόπιν «ανάθεσης» από τον 

ΔΣΜΚ. 
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παράγραφοι (β) και (γ) ανοίγουν την 

πόρτα για ιδιωτικοποίηση του  ΙΣΜ. 

 

11 

Αρ. Τροπ. 85. 

Άρθρο 116 (1) 
64/67 

Περιεχόμενο Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος 

Στην πρόσκληση δήλωσης 

ενδιαφέροντος πρέπει να δηλώνεται ποιά 

θέση του οργανογράμματος του ΔΣΜΚ 

προσκαλείται να καταλάβει ένας έκαστος 

του προσωπικού. 

Επίσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί στο 

ενδιαφερόμενο προσωπικό το πλήρες 

οργανόγραμμα του νέου ΔΣΜΚ με τις 

θέσεις που υπάρχουν ή θα 

δημιουργηθούν, τα Σχέδια Υπηρεσίας 

τους και κατά πόσον είναι πρώτου 

διορισμού και προαγωγής κλπ. 

Ο καθορισμός των λεπτομερειών 

δεν αφορά την πρωτογενή 

νομοθεσία. Σύμφωνα με το 

συμφωνημένο έγγραφο αρχών την 

όλη διαδικασία θα αναλάβει να 

διεκπεραιώσει η ΑΗΚ  σε 

συνεργασία με τον ΔΣΜΚ.  

12 
Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (2) 

64/67 

Γίνεται εισήγηση όπως απαλειφθεί η 

λέξη «είναι τοποθετημένα» και 

αντικατασταθεί με τη λέξη «εργάζονται». 

Επί του παρόντος εργάζονται στον 

ΔΣΜΚ άτομα που είναι τοποθετημένα 

στον ΔΣΜΚ, αποσπασμένα ή 

εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου και ως 

εκ τούτου θα πρέπει όλοι να έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν 

να παραμείνουν στο εργατικό δυναμικό 

της ΑΗΚ ή εάν επιθυμούν να 

μεταφερθούν.  

Οι πρόνοιες του τροποποιητικού 

νομοσχεδίου έγιναν στη βάση του 

συμφωνημένου εγγράφου αρχών 

με την ΑΗΚ και τις Συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις ΑΗΚ. Η παράγραφος 

αρ. 11 αναφέρεται σε προσωπικό 

της ΑΗΚ που είναι τοποθετημένο 

στον ΔΣΜΚ.   

13 
Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (2) 

64/67 

Έπειτα της 1ης παραγράφου να 

προστεθεί η εξής: 

«Αντίστοιχα η ΑΗΚ πρέπει, κατά την 

ημερομηνία πρόσκλησης δήλωσης 

ενδιαφέροντος του προσωπικού, να 

Το προσωπικό πρέπει να είναι σε θέση 

να μπορεί να επιλέξει ανεπηρέαστα σε 

ποίον οργανισμό επιθυμεί να εργάζεται. 

Όπως στην περίπτωση εργασίας στον 

ΔΣΜΚ θα του γνωστοποιηθεί για ποια 

Ο καθορισμός των λεπτομερειών 

δεν αφορά την πρωτογενή 

νομοθεσία. Σύμφωνα με το 

συμφωνημένο έγγραφο αρχών την 

όλη διαδικασία θα αναλάβει να 
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καταθέσει ενδεικτικό οργανόγραμμα 

τοποθέτησης του προσωπικού που θα 

επιστρέψει σε αυτήν, υποδεικνύοντας σε 

ποία Δραστηριότητα* και σε ποία 

Περιφέρεια** αναμένεται να τοποθετήσει 

τους υπαλλήλους αυτούς σύμφωνα με τα 

Σχέδια Υπηρεσίας που κατέχουν ή με 

τροποποίηση αυτών αν κρίνεται 

απαραίτητο.». 

* Δίκτυα Διανομής, Παραγωγή, 

Προμήθεια κ.ο.κ. 

**(Λευκωσίας, Κεντρικά, κ.ο.κ) 

θέση προσκαλείται, ομοίως πρέπει να 

ξέρει, ενδεικτικά, πού και σε τι θέση 

δυνατόν να τοποθετηθεί στην ΑΗΚ.  

 

Η πρόσκληση της ΑΗΚ πρέπει να είναι 

έγγραφη (αναφέροντας τα πιο πάνω) και 

να έχει τέτοια μορφή ώστε να 

εξασφαλίζει πως τα μέλη του 

προσωπικού που θα επιλέξουν να 

επιστρέψουν στην ΑΗΚ δεν θα 

τοποθετηθούν σε θέση με διαφορετικά 

καθήκοντα από αυτήν που του είχε 

αναφερθεί αρχικά (π.χ. μηχανικός 

βάρδιας αντί μηχανικός/λειτουργός 

αγοράς). 

διεκπεραιώσει η ΑΗΚ  σε 

συνεργασία με τον ΔΣΜΚ. 

14 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (3) 

(β) 

65/67 

Προτείνεται αλλαγή σε: 

«τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ …. 

μέχρι την επιστροφή τους στην ΑΗΚ 

υπόκεινται και εφαρμόζουν τις οδηγίες 

και εντολές του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜ 

για θέματα Εργασίας ενώ για εργασιακά 

θέματα ισχύουν για αυτούς οι Κανονισμοί 

Προσωπικού της ΑΗΚ (Όροι Υπηρεσίας) 

του 1986-1996, ΚΔΠ 291/86 και ΚΔΠ 

77/96, καθώς και ο Πειθαρχικός Κώδικας 

της ΑΗΚ που εκδόθηκε δυνάμει του 

άρθρου 44.» 

Σε όσα αφορούν θέματα εργασίας οι 

υπάλληλοι της ΑΗΚ που θα παραμείνουν 

μεταβατικά για ένα διάστημα στον ΔΣΜΚ 

θα δέχονται οδηγίες από τον ΓΔ του 

ΔΣΜΚ και σε όσα αφορούν τα εργασιακά 

τους θέματα πρέπει να υπόκεινται στους 

Κανονισμούς του Εργοδότη τους και όχι 

τρίτου. 

 

Σε περίπτωση που το ανώτερο 

προσωπικό της ΑΗΚ που εργάζεται στον 

ΔΣΜΚ επιλέξει μεταφορά του στον νέο 

ΔΣΜΚ, τότε η αξιολόγηση του 

προσωπικού που θα επιλέξει μεταφορά 

Για όσο καιρό το προσωπικό της 

ΑΗΚ εργάζεται στον ΔΣΜΚ, ο ΔΣΜΚ 

θα πρέπει να έχει λόγο. 
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του στην ΑΗΚ θα γίνεται από την ΑΗΚ. 

 

15 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (3) 

(β) 

65/67 

Στο τέλος του εδαφίου προτείνεται να 

προστεθεί ότι:  

«Προσωπικό που θα υποχρεωθεί να 

παραμείνει στον ΔΣΜΚ για το πιο πάνω 

καθορισθέν διάστημα θα εργάζεται με 

βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας που κατέχει»  

 

και επίσης, ότι 

 

 «Θα γίνονται σεβαστά τα συνδικαλιστικά 

δικαιώματα των υπαλλήλων και ο ΔΣΜΚ 

θα διευκολύνει το προσωπικό και τους 

συνδικαλιστές στην άσκηση των 

δικαιωμάτων αυτών.» 

Σχετικές είναι οι πρόνοιες του Κώδικα 

Βιομηχανικών Σχέσεων που 

συνυπογράφηκε από στις 25 Απριλίου 

1977 μεταξύ της Ομοσπονδίας 

Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, της 

Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας, 

της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων 

Κύπρου και του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

και τυγχάνει καθολικού σεβασμού από 

τους κοινωνικούς εταίρους. 

Οι πρόνοιες του τροποποιητικού 

νομοσχεδίου έγιναν στη βάση του 

συμφωνημένου εγγράφου αρχών 

με την ΑΗΚ και τις Συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις ΑΗΚ.  

Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα 

διασφαλίζονται στη Δημοκρατία με 

τον περί Συντεχνιών Νόμο 

Ν.71/1965, όπως εκάστοτε 

τροποποιήθηκε, και με τον περί της 

Σύβασης περί των Αντιπροσώπων 

των Εργαζομένων  (Κυρωτικό) 

Νόμο του 1995 (Ν. 30(III)/1995), 

όπως εκάστοτε τροποποιήθηκε. Σε 

κάθε περίπτωση, το σχόλιο θα 

εξεταστεί από τη ΝΥ. 

16 

Τροπ.Αρ. 85 

(Άρθρο116)  

64-

66/67 

Γίνεται εισήγηση όπως προστεθεί η 

ακόλουθη νέα παράγραφος στο τέλος 

του Αρ.116 ως εξής: 

«(6)Υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού 

Κύπρου, που θα επιλέξουν να 

συνεχίσουν την υπηρεσία τους στο 

ΔΣΜΚ και οι οποίοι είναι κατά τον χρόνο  

εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών 

μέλη του Σχεδίου Συντάξεων και 

Το προσωπικό να επιλέξει την παραμονή 

του στην ΑΗΚ ή στον ΔΣΜΚ έχοντας 

ενώπιον του όλα τα δεδομένα χωρίς 

κατοπινές εκπλήξεις. 

Προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή 

της δυνατότητας σε υπαλλήλους της 

ΑΗΚ, που θα επιλέξουν να καταστούν 

υπάλληλοι του ΔΣΜΚ, να συνεχίσουν να 

συμμετέχουν στο Σχέδιο Συντάξεων και 

Σύμφωνα με το έγγραφο αρχών τα 

θέματα προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού, 

θα περιληφθούν στους 

Κανονισμούς που θα έπρεπε ήδη 

να ετοιμαστούν από τον ΔΣΜΚ σε 

συνεργασία με την ΑΗΚ, και όχι 

μέσω της πρωτογενούς 

νομοθεσίας.  
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Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΗΚ 

ή που θα κατοχυρώνουν δικαίωμα να 

ενταχθούν στο Σχέδιο Συντάξεων και 

Χορηγημάτων μετά τη μονιμοποίηση 

τους, θα έχουν το δικαίωμα να 

συνεχίσουν με τα ίδια δικαιώματα και 

υποχρεώσεις να είναι Μέλη του Σχεδίου, 

πλην όμως από της ημερομηνίας 

άσκησης της επιλογής τους, ο ΔΣΜΚ θα 

καταβάλλει προς το Σχέδιο τις 

απαιτούμενες εισφορές.» 

Χορηγημάτων της ΑΗΚ, θα πρέπει να 

περιληφθεί σχετική πρόνοια σε 

πρωτογενή νομοθεσία.  

Επίσης, για να διασφαλιστεί ότι το 

προσωπικό που θα παραμείνει στον 

ΔΣΜΚ θα έχει τα ίδια δικαιώματα, αυτό 

θα πρέπει να αναφέρεται ρητά είτε στον 

Νόμο είτε στον ειδικό νόμο, ότι το 

προσωπικό συνεχίζει να συμμετέχει στο 

Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων της 

ΑΗΚ και σε οποιοδήποτε άλλο Ταμείο, 

πχ Ευημερίας. 
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Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (4) 

(α) 

66/67 

Η τροποποίηση του Νόμου Ν122 και ο 

ειδικός Νόμος που αναφέρεται στη 

παράγραφο (α) πρέπει να εγκριθούν 

ταυτόχρονα. 

 

Τα δικαιώματα και ωφελήματα του 

προσωπικού της ΑΗΚ διέπονται από 

επιπρόσθετους Νόμους πέραν των δύο 

αυτών Νόμων που εξετάζονται. (Βλέπε 

ταμείο συντάξεων, ταμεία ευημερίας 

κλπ). Πρέπει να υπάρξει συνολική 

προσέγγιση για να έχουν οι εργαζόμενοι 

την συνολική εικόνα. 

- Θα αφυπηρετήσουν ή θα γίνουν 

μετάταξη; 

- Θα αλλάξει ο Νόμος του ταμείου 

συντάξεως να τους περιλάβει ή θα 

υπάρξει άλλη διευθέτηση; 

Σύμφωνα με το έγγραφο αρχών τα 

θέματα προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού, 

θα περιληφθούν στους 

Κανονισμούς που θα έπρεπε ήδη 

να ετοιμαστούν από τον ΔΣΜΚ σε 

συνεργασία με την ΑΗΚ, και όχι 

μέσω της πρωτογενούς 

νομοθεσίας.  



 
199 

 

Πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν 

ξεκάθαρη εικόνα όταν χρειαστεί να 

επιλέξουν χωρίς γκρίζες ζώνες. 

 

Η αναφορά «Τα μέλη του προσωπικού 

της ΑΗΚ που θα μεταφερθούν στο ΔΣΜΚ 

κατοχυρώνουν τα δικαιώματα και 

ωφελήματα που απολάμβανε έκαστος 

στη βάση των όρων εργοδότησης του 

στην ΑΗΚ.» πρέπει να είναι ξεκάθαρη 

χωρίς παρερμηνείες αλλιώς κάποιος το 

αντιλαμβάνεται ότι είχα στην ΑΗΚ θα τα 

έχω στο ΔΣΜΚ. 
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Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (4) 

(β) 

66/67 

Αναφέρεται ότι «για το προσωπικό της 

ΑΗΚ που μεταφέρεται στον ΔΣΜΚ 

κατοχυρώνονται όλα τους τα ωφελήματα 

και δικαιώματα ως μέλη της ΑΗΚ και για 

τον σκοπό αυτό εκδίδονται Κανονισμοί». 

Οι Κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι 

έτοιμοι κατά τη στιγμή που θα ζητηθεί 

από το προσωπικό να επιλέξει τη 

μετάβαση στον ΔΣΜΚ ή την παραμονή 

τους την ΑΗΚ, ώστε να είναι σίγουρο ότι 

η επιλογή που θα κάνει θα είναι 

κατοχυρωμένη δια νόμου. Αν δεν γίνει 

αυτό, υπάρχει περίπτωση κατά την 

ετοιμασία των Κανονισμών σε 

μεταγενέστερο στάδιο να αμφισβητηθεί η 

νομιμότητα προνοιών τους με 

αποτέλεσμα το προσωπικό να 

παραμείνει μετέωρο και να αποστερηθεί 

κεκτημένων δικαιωμάτων και 

Το Έγγραφο Αρχών στην 

παράγραφο αρ. 13 αναφέρει ότι 

«Προσχέδιο σχετικών προνοιών 

της δευτερογενούς νομοθεσίας 

(κανονισμών) αναλαμβάνει να 

ετοιμάσει ο ΔΣΜΚ σε συνεργασία 

με την ΑΗΚ εντός 4 μηνών από την 

ημερομηνία έγκρισης του παρόντος 

Εγγράφου Αρχών από το 

Υπουργικό Συμβούλιο.» Συνεπώς 

τα έγγραφα αυτά θα έπρεπε να ήταν 

έτοιμα και να τίθεντο υπόψη του 

ενδιαφερόμενου προσωπικού από 

τον Νοέμβριο 2018.  
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ωφελημάτων του. Στο εν λόγω νομοσχέδιο περιέχεται 

πρόνοια ώστε τα εν λόγω 

προσχέδια να μπορούν να 

ψηφιστούν σε Κανονισμούς. Η εκ 

των προτέρων διάθεσή των 

προσχεδίων Κανονισμών προς το 

ενδιαφερόμενο προσωπικό δεν 

απαγορεύεται είτε παρεμποδίζεται 

με οποιονδήποτε τρόπο. 

19 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 

(6)-νέο εδάφιο 

66/67 

Νέο εδάφιο μετά το (5): 

«Η επιστροφή του προσωπικού στην 

ΑΗΚ θα γίνει σύμφωνα με τα καθήκοντα 

του σχεδίου υπηρεσίας που ο 

υπάλληλος κατέχει, και σε γεωγραφικά 

ίδια περιοχή». 

Διασφάλιση δικαιωμάτων προσωπικού. 

Οι πρόνοιες διαμορφώθηκαν στη 

βάση του συμφωνημένου εγγράφου 

αρχών με την ΑΗΚ και τις 

Συνδικαλιστικές της Οργανώσεις. Ο 

καθορισμός των λεπτομερειών δεν 

αφορά την πρωτογενή νομοθεσία. 

Σύμφωνα με το συμφωνημένο 

έγγραφο αρχών την όλη διαδικασία 

θα αναλάβει να διεκπεραιώσει η 

ΑΗΚ  σε συνεργασία με τον ΔΣΜΚ. 

 

ΈΝΤΥΠΑ ΑΡ. 22,23,24,25 (ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1 Αρ. Τροπ. 2.  2/67 Ορισμός: Ο Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς 

ΔΣΜΚ κατέχει μόνιμη θέση Πρώτου 
 Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό 

αφού η εισήγηση συνάδει με 
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Άρθρο 2 (α) Διορισμού και Προαγωγής 

 

Και  

 

Ορισμός:  Ο Διευθυντής Λειτουργίας 

Συστήματος ΔΣΜΚ κατέχει μόνιμη θέση 

Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής  

Στο Έγγραφο Αρχών, το οποίο 

αποστάληκε στη ΡΑΕΚ, τον ΔΣΜΚ και την 

ΑΗΚ στις 10 Ιουλίου 2018 σχετικά με την 

τροποποίηση της νομοθεσίας για 

Ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ από την ΑΗΚ, στο 

Παράρτημα Ι, σελίδα 2, άρθρο 4, 

αναφέρεται ρητά ότι «οι Διευθυντικές 

θέσεις στον ΔΣΜΚ (Διευθυντής 

Λειτουργίας Αγοράς και Διευθυντής 

Λειτουργίας Συστήματος) να είναι μόνιμες 

θέσεις Πρώτου Διορισμού και 

Προαγωγής». 

 

τις πρόνοιες του 

συμφωνημένου εγγράφου 

αρχών με την ΑΗΚ και τις 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ. 

2 

Αρ. Τροπ. 12.  

Άρθρο 28 (1) 
12/67 

Να μην διαγραφεί το εδάφιο (2) του άρθρου 

28. 

Πρόσωπο στο οποίο η ΡΑΕΚ θα επιβάλει 

διοικητικό πρόστιμο πρέπει να έχει 

δικαίωμα να υποβάλει γραπτώς τις δικές 

του θέσεις/επεξηγήσεις. 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ: 

Η ΡΑΕΚ ορίζεται ως αρμόδια 

αρχή για την εφαρμογή του 

Κανονισμού 1227/2011 

(REMIT), όπως η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ορίζεται από 

το Νόμο 102(Ι)/16 αρμόδια 

αρχή για εφαρμογή του 

Κανονισμού 596/2014. Το 

προτεινόμενο άρθρο 28(6)-(10) 

δίδει στη ΡΑΕΚ τις αντίστοιχες 

εξουσίες που δίδει στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το 

άρθρο 7 του Ν.102(Ι)/2016.  

Επίσης, αντίστοιχες πρόνοιες 

έχουν ήδη ελεγχθεί από τη 

Νομική Υπηρεσία και ψηφιστεί 
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από τη ΒτΑ κατά την τελευταία 

τροποποίηση του Νόμου περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου (Ν.183(Ι)/2014) (άρθρο 

54). 

Αναφορικά με το δικαίωμα 
υποβολής γραπτών 
προτάσεων δείτε 
αναθεωρημένη πρόνοια 
νομοσχεδίου με την 
προσθήκη του νέου εδαφίου 
(6) του νέου άρθρου 27 
("Εξέταση Παραβάσεων"). Η 
απόφαση επιβολής 
διοικητικού προστίμου μπορεί 
να προσβληθεί στο Διοικητικό 
Δικαστήριο. 
 
Επίσης, το ύψος των 

προστίμων έχει καθοριστεί, 

δυνάμει της παραγράφου 31 

του προοιμίου του 

Κανονισμού REMIT, 

προκειμένου να μην διαφέρει 

από το ύψος προστίμων που 

επιβάλλει η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. 

 

3 

Αρ. Τροπ. 12.  

Άρθρο 28 (7) 

(θ) 

14/67 

Επιβολή μέγιστων διοικητικών χρηματικών 

κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα. 

 

Καμία ευθύνη και ως εκ τούτου καμία 

χρηματική κύρωση δεν πρέπει να 

επιβάλλεται στο προσωπικό του ΔΣΜΚ 

που ενεργεί καλή τη πίστει. 

Θα εξεταστεί από τη ΝΥ η 

εφαρμογή των προνοιών του 

Κανονισμού σε δημόσιους 

υπαλλήλους.  
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Και  

Άρθρο 28 (8) 

(β) 

Να προστεθεί «Το προσωπικό του ΔΣΜΚ 

δεν υπέχει ευθύνης για οτιδήποτε έγινε ή 

παραλείφθηκε ή λέχθηκε ή για 

οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν 

ή έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν 

κατά την καλόπιστη άσκηση των 

αντίστοιχων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων 

και εξουσιών τους δυνάμει του παρόντος 

νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων 

Κανονισμών και Διαταγμάτων.».  

4 
Αρ. Τροπ. 38.  

Άρθρο 58 (3) 

26/67 

Το νομικό πρόσωπο του ΔΣΜΚ να 

διευθύνεται από 3μελές Συμβούλιο με 

εκτελεστικό Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 

Μέλος με ακαδημαϊκά προσόντα στην 

ηλεκτρολογική 

μηχανική/ηλεκτρομηχανολογική μηχανική για 

τον Πρόεδρο και στην 

ηλεκτρολογική/μηχανολογική μηχανική ή 

οικονομικών/χρηματοοικονομικών ή 

διοίκησης ή και άλλα για τους Αντιπρόεδρο 

και Μέλος. 

Η δημιουργία μονοπρόσωπου 

οργανισμού είναι προβληματική.  

  

Προτείνεται όπως ο οργανισμός διοικείται 

από 3μελές Συμβούλιο στα πρότυπα της 

διοίκησης της ΡΑΕΚ.  

Τα ακαδημαϊκά προσόντα για 

Αντιπρόεδρο και Μέλος μπορούν να είναι 

ίδια με αυτά που απαιτούνται για τη θέση 

του Γενικού Διευθυντή της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

Οι πρόνοιες αυτές 

συμφωνήθηκαν με ΑΗΚ και 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ στο πλαίσιο της 

διαπραγμάτευσης του 

Εγγράφου Αρχών.  

Σχετική είναι η επιστολή του 

ΤΔΔΠρ αρ. φακ. 10.01.029ΠΧ, 

ημερ. 5.4.2017 με την οποία 

προκρίνεται η ύπαρξη της 

τριμελούς Ειδικής Επιτροπής 

και στη συνέχεια η διεύρυνσή 

της σε πενταμελή 

4Α 

Αρ. Τροπ. 38.  

Άρθρο 38 (6) 

(α)-(γ). 

 

Ως ασυμβίβαστο με την κατοχή αξιώματος 

του ΓΔ ΔΣΜΚ καθορίζονται:  

(α) Κατοχή θέσης σε εταιρεία παραγωγής ή 

προμήθειας (π.χ. ΑΗΚ) κατά τα 

τελευταία 2 χρόνια ή 

(3) Ας μην ξεχνούμε ότι ο Πρόεδρος και το 

Μέλος της ΡΑΕΚ εμπίπτουν σε αυτή την 

κατηγορία καθώς και ο Διευθυντής ΔΣΜ, 

καθώς και οι προηγούμενοι 2 Διευθυντές 

του ΔΣΜ και οι δύο πρώην Πρόεδροι και 

Αντιπρόεδρος της ΡΑΕΚ. Δεν είναι 

τυχαίο που στελεχώθηκαν οι οργανισμοί 

αυτοί με τους πιο πάνω     

Ισχύει περιορισμένη ελάχιστη 

περίοδος 2 ετών από την 

ημερομηνία διορισμού στη 

θέση του ΓΔ ΔΣΜΚ.  

Παραπομπή στο άρθρο 3(3)(δ) 

του περί Ρυθμίσεως 
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……. 

   (γ) εργοδότηση ή είσπραξη σύνταξης ή 

απόκτηση συμφέροντος σε τέτοια εταιρεία 

….. 

 

Θα πρέπει : 

(1) να ξεκαθαριστεί ότι «κατοχή θέσης στον 

ΔΣΜΚ δεν θεωρείται για σκοπούς του 

άρθρου αυτού ως κατοχή θέσης στην 

ΑΗΚ και άρα το προσωπικό που 

εργοδοτείται στον ΔΣΜΚ έστω και αν 

έχει ως θεωρητικό εργοδότη την ΑΗΚ, 

δεν θεωρείται ασυμβίβαστη με τις 

πρόνοιες του άρθρου αυτού». 

(2) Η «είσπραξη σύνταξης» από εταιρεία 

παραγωγής ή προμήθειας θα πρέπει να 

απαληφθεί από το εδάφιο (γ) αφού 

αυτό αποκλείει από διορισμό το 

μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής 

κοινότητας που έχει τη γνώση και θα 

μπορούσε να αναλάβει το αξίωμα αυτό 

και να το φέρει σε πέρας (π.χ. 

προσωπικό που αποχωρεί από την 

ΑΗΚ).  

Διευθυντές/Προέδρους/Μέλη από τον 

Οργανισμό που έχει την τεχνογνωσία 

για να φέρει εις πέρας την εργασία αυτή. 

Εξάλλου, το να είναι κάποιος 

συνταξιούχος μιας εταιρείας παραγωγής 

ή προμήθειας δεν σημαίνει ότι αυτό 

επηρεάζει τις αποφάσεις του αφού τα 

ωφελήματά του από τα Ταμεία Σύνταξης 

είναι προκαθορισμένα και οι αποφάσεις 

του δεν επηρεάζουν την είσπραξη της 

σύνταξής του. Σημειώνεται ότι τα Ταμεία 

Σύνταξης είναι αυτόνομα και 

αυτοχρηματοδοτούμενα με 

προκαθορισμένες εισφορές. 

 

 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Νόμου του 2002 (19(I)/2002), 

όπως εκάστοτε 

τροποποιήθηκε.  

Παραπομπή στο άρθρο 

3(3)(δ)(iii) του περί Ρυθμίσεως 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Νόμος του 2002 

(19(I)/2002),όπως εκάστοτε 

τροποποιήθηκε. 

5 

Αρ. Τροπ. 40. 

Άρθρο 59 

Α.(3) 

29 

Προτείνονται 

1. Διαγραφή της φράσης «της 

αξιολόγησης» και 

2. Προσθήκη νέας πρότασης στο τέλος 

Για σκοπούς εξέτασης ενστάσεων για τις 

αξιολογήσεις του προσωπικού αρμόδια θα 

πρέπει να είναι η Ειδική Επιτροπή ή η 

Διευρυμένη Ειδική Επιτροπή 

(εξαιρουμένου του επηρεαζόμενου 

Η παράγραφος διαμορφώθηκε 

σύμφωνα με το Μέρος Α του 

συμφωνημένου εγγράφου 

αρχών. 
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του προηγούμενου εδαφίου 59Α. (2): 

«Επίσης η Ειδική Επιτροπή ή η Διευρυμένη 

Ειδική Επιτροπή (εξαιρουμένου του 

επηρεαζόμενου Διευθυντή) ΔΣΜΚ εξετάζει 

και αποφασίζει για θέματα ένστασης της 

αξιολόγησης του προσωπικού του ΔΣΜΚ.». 

Διευθυντή). Η συγκρότηση των ομάδων 

αξιολόγησης σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς του ΔΣΜΚ θα πρέπει να 

είναι αρμοδιότητα του αρμόδιου διευθυντή 

τμήματος (Διευθυντές Λειτουργίας Αγοράς 

και Λειτουργίας Συστήματος). 

Με αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση 

διαφωνίας του αξιολογούμενου, θα μπορεί 

να επιλαμβάνεται το θέμα η Ειδική 

Επιτροπή. 

 

6 
Αρ. Τροπ. 40.  

Άρθρο 59Α (5)  

30/67 

Προτείνεται η προσθήκη: 

 

 

(6) Σε ότι αφορά πειθαρχικά θέματα εάν 

αφορούν τον Διευθυντή Λειτουργίας 

Συστήματος ή/και τον Διευθυντή Λειτουργίας 

Αγοράς αρμόδια είναι η Ειδική Επιτροπή ενώ 

εάν αφορούν το υπόλοιπο προσωπικό η 

Διευρυμένη Ειδική Επιτροπή.» 

 

Οι πρόνοιες του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου 

έγιναν στη βάση του 

συμφωνημένου εγγράφου 

αρχών με την ΑΗΚ και τις 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ. 

7 

Αρ. Τροπ. 41.  

Άρθρο 60 (2) 
30/67 

Να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου: 

 

«Η κατάρτιση και αναθεώρηση των 

Κανονισμών θα γίνει κατόπιν διαβούλευσης 

με τις Συντεχνίες των Εργαζομένων ή 

Απαραίτητες προσθήκες για διασφάλιση 

προσωπικού στα πλαίσια Δημοκρατικού 

Διαλόγου. 

Θα πρέπει να ακολουθείται η 

νενομισμένη διαδικασία που 

περιλαμβάνει δημόσια 

διαβούλευση και διαβούλευση 

με τα άμεσα επηρεαζόμενα 

σύνολα πριν από την 

κατάθεση του σχετικού 
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εκπροσώπους των Εργαζομένων σε 

περίπτωση που δεν αντιπροσωπεύονται από 

Συντεχνία.» 

προσχεδίου Κανονισμού για 

ψήφιση από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. 

8 

Αρ. Τροπ. 41.  

Άρθρο 60 (3) 

(δ) 

31/67 

Το εδάφιο της διαδικασίας διερεύνησης και 

εκδίκασης πειθαρχικών αδικημάτων να 

αλλάξει με την προσθήκη: «..δυνατό να 

εκδικάζονται συνοπτικά από την Ειδική 

Επιτροπή» 

Δεν μπορεί να διερευνάται και να 

εκδικάζεται πειθαρχικά το προσωπικό του 

ΔΣΜΚ από ένα άτομο μόνο. Κατ’ ελάχιστο 

στη διερεύνηση θα πρέπει να συμμετέχει 

η Ειδική Επιτροπή ενώ σε τυχόν 

εκδίκαση, η Διευρυμένη. Συνοπτική 

διαδικασία δεν σημαίνει μονοπρόσωπο 

όργανο, σημαίνει ότι τηρείται μια πιο 

συνοπτική διαδικασία εκδίκασης χωρίς 

π.χ. τον ορισμό ερευνώντα λειτουργού 

κτλ. 

Κατ’ αναλογία ως ισχύει στη 

δημόσια υπηρεσία στη βάση 

των προνοιών του άρθρου 82 

του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου του 1990 έως 2017 

«Εξoυσία της αρμόδιας αρχής 

όπως εκδικάζει συvoπτικά 

oρισμέvα παραπτώματα». 

9 
Αρ. Τροπ. 41. 

Άρθρο 60 (4) 

31/67 

Να τροποποιηθεί ώστε να διαβάζει:  

«συνεχίζουν να ισχύουν οι Κανονισμοί 

Προσωπικού της ΑΗΚ, εμπλουτισμένοι με το 

Μέρος Α (σελίδες 6-7) του Πρωτοκόλλου 

Μεταφοράς του 2006, το οποίο περιέχει 14 

παραγράφους, οι οποίες συμφωνήθηκαν το 

2006 μεταξύ του ΔΣΜ και του ΙΣΜ με τις 

ευλογίες της ΡΑΕΚ, για σκοπούς ρύθμισης 

των θεμάτων προσωπικού μέχρι 

τροποποίησης αυτών. 

 

Επίσης να προστεθούν: 

«Το προσωπικό της ΑΗΚ, που θα 

εξακολουθεί να είναι τοποθετημένο στον 

Δεν υπάρχουν τροποποιημένοι 

Κανονισμοί αφού ποτέ δεν έγινε 

τροποποίηση τους. Οι μοναδικές πρόνοιες 

που λειτούργησαν για το προσωπικό της 

ΑΗΚ που απασχολείται στον ΔΣΜΚ 

εμπεριέχονταν στο Πρωτόκολλο 

Μεταφοράς 2006, αλλά από το 2017 

αφαιρέθηκαν. Τώρα ΔΕΝ υπάρχει 

οποιοσδήποτε Κανονισμός που να 

καλύπτει το προσωπικό που εργάζεται 

στον ΔΣΜΚ, με σοβαρά κενά που 

δημιουργούν προβλήματα.  

 

Συγκεκριμένα έχουν αφαιρεθεί οι σελίδες 

6-7-8-9 από το Πρωτόκολλο Μεταφοράς 

Για όσο καιρό το προσωπικό 

της ΑΗΚ εργάζεται στον 

ΔΣΜΚ, ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να 

έχει λόγο. 
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ΔΣΜΚ μέχρι την επιστροφή του στην ΑΗΚ, 

εργάζεται σύμφωνα με τα Σχέδια Υπηρεσίας 

που κατέχει».  

2006, οι οποίες περιείχαν 14 πρόνοιες για 

τον τρόπο διεύθυνσης και ελέγχου του 

προσωπικού, την αντικατάσταση του 

Διευθυντή ΔΣΜ σε περιπτώσεις απουσίας 

του, τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, 

τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του 

Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού 

ΔΣΜ, τη διαδικασία αντικατάστασης του 

Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού 

ΔΣΜ, την αξιολόγηση των υπαλλήλων της 

ΑΗΚ που εργάζονται στον ΔΣΜΚ και την 

κατεύθυνση του προσωπικού που 

εργάζεται στον ΔΣΜΚ από την ΑΗΚ. 

 

Γι’ αυτό το εδάφιο αυτό δεν έχει 

οποιοδήποτε νόημα εκτός αν 

επαναφερθούν οι πρόνοιες που 

αφαιρέθηκαν από το Πρωτόκολλο 

Μεταφοράς 2006 και γίνει πρόνοια στον 

Νόμο ότι «το προσωπικό θα εργάζεται 

σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας που 

κατέχει». 

 

 

10 
Αρ. Τροπ. 45. 

Άρθρο 63 (8)  

38/67 

Η εκτέλεση των επενδύσεων ανάπτυξης 

δικτύου είναι ευθύνη του ΙΣΜ. 

Όλο το άρθρο πρέπει να διαμορφωθεί 

ανάλογα για να υπάρχουν διακριτές οι 

Ο ΔΣΜΚ δεν εκτελεί επενδύσεις. Ο ρόλος 

του είναι εποπτικός. Τα προβλεπόμενα 

από το Άρθρο 63 (8) είτε σημαίνουν πως 

η Ιδιοκτησία του Συστήματος Μεταφοράς 

θα μεταφερθεί στον ΔΣΜΚ, οπότε και θα 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  Tην 

ευθύνη για την εφαρμογή του 

δεκαετούς προγράμματος 

ανάπτυξης συστήματος 

μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) την έχει ο 
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ευθύνες του ΔΣΜΚ και ΙΣΜ. 

Ο όρος «Διαχειριστής του Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου» πρέπει να 

αντικατασταθεί με τον όρο «Ιδιοκτήτης  

Συστήματος Μεταφοράς» 

είναι υπεύθυνος να εκτελεί επενδύσεις ή 

πως ο όρος 

«Διαχειριστής του Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου» θα πρέπει να 

αντικατασταθεί με τον όρο «Ιδιοκτήτης  

Συστήματος Μεταφοράς». 

Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση οι 

παράγραφοι (β) και (γ) ανοίγουν την 

πόρτα για ιδιωτικοποίηση του  ΙΣΜ. 

ΔΣΜΚ. Επομένως, ο ΔΣΜΚ 

έχει και την ευθύνη για την 

εκτέλεση, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι ο ίδιος θα 

εκτελέσει το έργο. Ο ΙΣΜ 

χρηματοδοτεί και 

πραγματοποιεί την επένδυση 

κατόπιν «ανάθεσης» από τον 

ΔΣΜΚ. 

11 
Αρ. Τροπ. 85. 

Άρθρο 116 (1) 
64/67 Περιεχόμενο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος 

Στην πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος 

πρέπει να δηλώνεται ποιά θέση του 

οργανογράμματος του ΔΣΜΚ 

προσκαλείται να καταλάβει ένας έκαστος 

του προσωπικού. 

Επίσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί στο 

ενδιαφερόμενο προσωπικό το πλήρες 

οργανόγραμμα του νέου ΔΣΜΚ με τις 

θέσεις που υπάρχουν ή θα 

δημιουργηθούν, τα Σχέδια Υπηρεσίας 

τους και κατά πόσον η κατηγορία του είναι 

πρώτου διορισμού και προαγωγής κλπ. 

Ο καθορισμός των 

λεπτομερειών δεν αφορά την 

πρωτογενή νομοθεσία. 

Σύμφωνα με το συμφωνημένο 

έγγραφο αρχών την όλη 

διαδικασία θα αναλάβει να 

διεκπεραιώσει η ΑΗΚ  σε 

συνεργασία με τον ΔΣΜΚ.  

12 
Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (2) 

64/67 

Γίνεται εισήγηση όπως απαλειφθεί η λέξη 

«είναι τοποθετημένα» και αντικατασταθεί με 

τη λέξη «εργάζονται». 

Επί του παρόντος εργάζονται στον ΔΣΜΚ 

άτομα που είναι τοποθετημένα στον 

ΔΣΜΚ, αποσπασμένα ή εργοδοτούμενοι 

αορίστου χρόνου και ως εκ τούτου θα 

πρέπει όλοι να έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν εάν επιθυμούν να παραμείνουν 

στο εργατικό δυναμικό της ΑΗΚ ή εάν 

επιθυμούν να μεταφερθούν.  

Οι πρόνοιες του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου 

έγιναν στη βάση του 

συμφωνημένου εγγράφου 

αρχών με την ΑΗΚ και τις 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ. Η παράγραφος αρ. 11 

αναφέρεται σε προσωπικό 

της ΑΗΚ που είναι 
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τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ.   

13 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (2) 
64/67 

Μετά την 1η παράγράφο να προστεθεί η εξής 

φράση: 

«Αντίστοιχα η ΑΗΚ πρέπει, κατά την 

ημερομηνία πρόσκλησης δήλωσης 

ενδιαφέροντος του προσωπικού, να 

καταθέσει ενδεικτικό οργανόγραμμα 

τοποθέτησης του προσωπικού που θα 

επιστρέψει σε αυτήν, υποδεικνύοντας σε ποία 

Δραστηριότητα και σε ποίο Γραφείο 

(γεωγραφικά) αναμένεται να τοποθετήσει 

τους υπαλλήλους αυτούς σύμφωνα με τα 

Σχέδια Υπηρεσίας που κατέχουν.». 

 

Το προσωπικό πρέπει να είναι σε θέση να 

μπορεί να επιλέξει ανεπηρέαστα σε ποίον 

οργανισμό επιθυμεί να εργάζεται. Όπως 

στην περίπτωση εργασίας στον ΔΣΜΚ θα 

του γνωστοποιηθεί για ποια θέση 

προσκαλείται, ομοίως πρέπει να ξέρει, 

εναλλακτικά τι του προσφέρεται στην 

ΑΗΚ.  

 

Η πρόσκληση της ΑΗΚ πρέπει να είναι 

έγγραφη (αναφέροντας τα πιο πάνω) και 

να έχει τέτοια μορφή ώστε να εξασφαλίζει 

πως τα μέλη του προσωπικού που θα 

επιλέξουν να επιστρέψουν στην ΑΗΚ δεν 

θα τοποθετηθούν σε θέση με διαφορετικά 

καθήκοντα από αυτήν που του είχε 

αναφερθεί αρχικά (π.χ. μηχανικός βάρδιας 

αντί μηχανικός/λειτουργός αγοράς) εκτός 

αν αυτό γίνει με τη συγκατάθεσή του. 

 

Επίσης θα πρέπει η ΑΗΚ να 

γνωστοποιήσει ποια Σχέδια Υπηρεσίας 

προτίθεται να αλλάξει ή/και ποιες νέες 

θέσεις προτίθεται να δημιουργήσει 

προκειμένου να υπάρξουν προοπτικές 

ανέλιξης και για τις νέες ειδικότητες.  

Οι πρόνοιες διαμορφώθηκαν 

στη βάση του συμφωνημένου 

εγγράφου αρχών με την ΑΗΚ 

και τις Συνδικαλιστικές της 

Οργανώσεις. Ο καθορισμός 

των λεπτομερειών δεν αφορά 

την πρωτογενή νομοθεσία. 

Σύμφωνα με το συμφωνημένο 

έγγραφο αρχών την όλη 

διαδικασία θα αναλάβει να 

διεκπεραιώσει η ΑΗΚ  σε 

συνεργασία με τον ΔΣΜΚ. 
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14 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (3) 

(β) 

65/67 

Προτείνεται αλλαγή σε: 

«τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ …. μέχρι 

την επιστροφή τους στην ΑΗΚ υπόκεινται και 

εφαρμόζουν τις οδηγίες και εντολές του 

Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού ΔΣΜ 

ή/και του Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς και 

για τα εργασιακά θέματα ισχύουν για αυτούς 

οι Κανονισμοί Προσωπικού της ΑΗΚ (Όροι 

Υπηρεσίας) του 1986-1996, ΚΔΠ 291/86 και 

ΚΔΠ 77/96, καθώς και ο Πειθαρχικός 

Κώδικας της ΑΗΚ που εκδόθηκε δυνάμει του 

άρθρου 44.» 

Η ΑΗΚ έχει διορίσει Διευθυντή 

Λειτουργίας και Προσωπικού ΔΣΜ για να 

«διευθύνει και να ελέγχει το προσωπικό 

της», όπως προνοείται στο Σχέδιο 

υπηρεσίας του Διευθυντή Λειτουργίας και 

Προσωπικού ΔΣΜ και επίσης 

περιλαμβανόταν στο Πρωτόκολλο 

Μεταφοράς του 2006.  

Οι Κανονισμοί της ΑΗΚ ΔΕΝ επιτρέπουν 

τον έλεγχο, πειθάρχηση, αξιολόγηση κλπ 

του προσωπικού της από κανέναν εκτός 

ΑΗΚ. 

 

Σε περίπτωση που το ανώτερο 

προσωπικό της ΑΗΚ που εργάζεται στον 

ΔΣΜΚ επιλέξει μεταφορά του στον νέο 

ΔΣΜΚ, τότε η αξιολόγηση του 

προσωπικού που θα επιλέξει μεταφορά 

του στην ΑΗΚ θα γίνεται από την ΑΗΚ. 

 

Για όσο καιρό το προσωπικό 

της ΑΗΚ εργάζεται στον 

ΔΣΜΚ, ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να 

έχει λόγο. 

15 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (3) 

(β) 

65/67 

Στο τέλος του εδαφίου προτείνεται να 

προστεθεί ότι:  

«Προσωπικό που θα υποχρεωθεί να 

παραμείνει στον ΔΣΜΚ για το πιο πάνω 

καθορισθέν διάστημα θα εργάζεται με βάση 

το Σχέδιο Υπηρεσίας που κατέχει»  

 

 

 

Σχετικές είναι οι πρόνοιες του Κώδικα 

Βιομηχανικών Σχέσεων που 

συνυπογράφηκε από στις 25 Απριλίου 

Οι πρόνοιες του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου 

έγιναν στη βάση του 

συμφωνημένου εγγράφου 

αρχών με την ΑΗΚ και τις 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ.  

Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα 
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και επίσης, ότι 

 

 «Θα γίνονται σεβαστά τα συνδικαλιστικά 

δικαιώματα των υπαλλήλων και ο ΔΣΜΚ θα 

διευκολύνει το προσωπικό και τους 

συνδικαλιστές στην άσκηση των δικαιωμάτων 

αυτών.» 

1977 μεταξύ της Ομοσπονδίας 

Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, της 

Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας, της 

Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου 

και του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τυγχάνει 

καθολικού σεβασμού από τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

διασφαλίζονται στη 

Δημοκρατία με τον περί 

Συντεχνιών Νόμο Ν.71/1965, 

όπως εκάστοτε 

τροποποιήθηκε, και με τον 

περί της Σύβασης περί των 

Αντιπροσώπων των 

Εργαζομένων  (Κυρωτικό) 

Νόμο του 1995 (Ν. 30(III)/1995), 

όπως εκάστοτε 

τροποποιήθηκε. Σε κάθε 

περίπτωση, το σχόλιο θα 

εξεταστεί από τη ΝΥ. 
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Τροπ.Αρ. 85 

(Άρθρο116)  

64-

66/67 

Γίνεται εισήγηση όπως προστεθεί η 

ακόλουθη νέα παράγραφος στο τέλος του 

Αρ.116 ως εξής: 

«(6)Υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού 

Κύπρου, που θα επιλέξουν να συνεχίσουν 

την υπηρεσία τους στο ΔΣΜΚ και οι οποίοι 

είναι κατά τον χρόνο  εφαρμογής των 

παρόντων Κανονισμών μέλη του Σχεδίου 

Συντάξεων και Χορηγημάτων των 

Υπαλλήλων της ΑΗΚ ή που θα 

κατοχυρώνουν δικαίωμα να ενταχθούν στο 

Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων μετά την 

μονιμοποίησή τους, θα έχουν το δικαίωμα να 

συνεχίσουν με τα ίδια δικαιώματα και 

υποχρεώσεις να είναι Μέλη του Σχεδίου, 

πλην όμως από της ημερομηνίας άσκησης 

της επιλογής τους, ο ΔΣΜΚ θα καταβάλλει 

Το προσωπικό να επιλέξει την παραμονή 

του στην ΑΗΚ ή στον ΔΣΜΚ έχοντας 

ενώπιον του όλα τα δεδομένα χωρίς 

κατοπινές εκπλήξεις. 

Προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή 

της δυνατότητας σε υπαλλήλους της ΑΗΚ, 

που θα επιλέξουν να καταστούν 

υπάλληλοι του ΔΣΜΚ, να συνεχίσουν να 

συμμετέχουν στο Σχέδιο Συντάξεων και 

Χορηγημάτων της ΑΗΚ, θα πρέπει να 

περιληφθεί σχετική πρόνοια σε 

πρωτογενή νομοθεσία.  

Επίσης, για να διασφαλιστεί ότι το 

προσωπικό που θα παραμείνει στον 

ΔΣΜΚ θα έχει τα ίδια δικαιώματα, αυτό θα 

πρέπει να αναφέρεται ρητά είτε στον 

Σύμφωνα με το έγγραφο 

αρχών τα θέματα 

προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και 

αυτού, θα περιληφθούν στους 

Κανονισμούς που θα έπρεπε 

ήδη να ετοιμαστούν από τον 

ΔΣΜΚ σε συνεργασία με την 

ΑΗΚ, και όχι μέσω της 

πρωτογενούς νομοθεσίας. 
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προς το Σχέδιο τις απαιτούμενες εισφορές.» Νόμο είτε στον ειδικό νόμο, ότι το 

προσωπικό συνεχίζει να συμμετέχει στο 

Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων της 

ΑΗΚ και σε οποιοδήποτε άλλο 

υφιστάμενο Ταμείο, πχ Ευημερίας. 

 

 

17 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (4) 

(α) 

66/67 

Η τροποποίηση του Νόμου Ν122 και ο 

ειδικός Νόμος που αναφέρεται στην 

παράγραφο (α) πρέπει να εγκριθούν 

ταυτόχρονα. 

 

Τα δικαιώματα και ωφελήματα του 

προσωπικού της ΑΗΚ διέπονται από 

επιπρόσθετους Νόμους πέραν των δύο 

αυτών Νόμων που εξετάζονται. (Βλέπε 

ταμείο συντάξεων, ταμεία ευημερίας κλπ). 

Πρέπει να υπάρξει συνολική προσέγγιση 

για να έχουν οι εργαζόμενοι την συνολική 

εικόνα. 

- Θα αφυπηρετήσουν ή θα γίνουν 

μετάταξη; 

- Θα αλλάξει ο Νόμος του ταμείου 

συντάξεων να τους περιλάβει ή θα 

υπάρξει άλλη διευθέτηση; 

 

Πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν ξεκάθαρη 

εικόνα όταν χρειαστεί να επιλέξουν χωρίς 

γκρίζες ζώνες. 

 

Η αναφορά «Τα μέλη του προσωπικού 

Το Έγγραφο Αρχών στην 

παράγραφο αρ. 13 αναφέρει 

ότι «Προσχέδιο σχετικών 

προνοιών της δευτερογενούς 

νομοθεσίας (κανονισμών) 

αναλαμβάνει να ετοιμάσει ο 

ΔΣΜΚ σε συνεργασία με την 

ΑΗΚ εντός 4 μηνών από την 

ημερομηνία έγκρισης του 

παρόντος Εγγράφου Αρχών 

από το Υπουργικό 

Συμβούλιο.» Συνεπώς τα 

έγγραφα αυτά θα έπρεπε να 

ήταν έτοιμα και να τίθεντο 

υπόψη του ενδιαφερόμενου 

προσωπικού από τον 

Νοέμβριο 2018.  

Στο εν λόγω νομοσχέδιο 

περιέχεται πρόνοια ώστε τα 

εν λόγω προσχέδια να 

μπορούν να ψηφιστούν σε 

Κανονισμούς. Η εκ των 

προτέρων διάθεσή των 
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της ΑΗΚ που θα μεταφερθούν στο ΔΣΜΚ 

κατοχυρώνουν τα δικαιώματα και 

ωφελήματα που απολάμβανε έκαστος στη 

βάση των όρων εργοδότησης του στην 

ΑΗΚ» πρέπει να είναι ξεκάθαρη χωρίς 

παρερμηνείες αλλιώς κάποιος το 

αντιλαμβάνεται ότι είχα στην ΑΗΚ θα τα 

έχω στο ΔΣΜΚ. 

προσχεδίων Κανονισμών 

προς το ενδιαφερόμενο 

προσωπικό δεν απαγορεύεται 

είτε παρεμποδίζεται με 

οποιονδήποτε τρόπο. 
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Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 (4) 

(β) 

66/67 

Αναφέρεται ότι «για το προσωπικό της ΑΗΚ 

που μεταφέρεται στον ΔΣΜΚ κατοχυρώνονται 

όλα τους τα ωφελήματα και δικαιώματα ως 

μέλη της ΑΗΚ και για τον σκοπό αυτό 

εκδίδονται Κανονισμοί». 

Οι Κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι 

έτοιμοι κατά τη στιγμή που θα ζητηθεί από 

το προσωπικό να επιλέξει τη μετάβαση 

στον ΔΣΜΚ ή την παραμονή τους την 

ΑΗΚ, ώστε να είναι σίγουρο ότι η επιλογή 

που θα κάνει θα είναι κατοχυρωμένη δια 

νόμου. Αν δεν γίνει αυτό, υπάρχει 

περίπτωση κατά την ετοιμασία των 

Κανονισμών σε μεταγενέστερο στάδιο να 

αμφισβητηθεί η νομιμότητα προνοιών 

τους με αποτέλεσμα το προσωπικό να 

παραμείνει μετέωρο και να αποστερηθεί 

κεκτημένων δικαιωμάτων και ωφελημάτων 

του. 

Το Έγγραφο Αρχών στην 

παράγραφο αρ. 13 αναφέρει 

ότι «Προσχέδιο σχετικών 

προνοιών της δευτερογενούς 

νομοθεσίας (κανονισμών) 

αναλαμβάνει να ετοιμάσει ο 

ΔΣΜΚ σε συνεργασία με την 

ΑΗΚ εντός 4 μηνών από την 

ημερομηνία έγκρισης του 

παρόντος Εγγράφου Αρχών 

από το Υπουργικό 

Συμβούλιο.» Συνεπώς τα 

έγγραφα αυτά θα έπρεπε να 

ήταν έτοιμα και να τίθεντο 

υπόψη του ενδιαφερόμενου 

προσωπικού από τον 

Νοέμβριο 2018.  

Στο εν λόγω νομοσχέδιο 

περιέχεται πρόνοια ώστε τα 

εν λόγω προσχέδια να 

μπορούν να ψηφιστούν σε 

Κανονισμούς. Η εκ των 

προτέρων διάθεσή των 

προσχεδίων Κανονισμών 
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προς το ενδιαφερόμενο 

προσωπικό δεν απαγορεύεται 

είτε παρεμποδίζεται με 

οποιονδήποτε τρόπο. 

19 

Αρ. Τροπ. 85.  

Άρθρο 116 

(6)-νέο εδάφιο 

66/67 

Νέο εδάφιο μετά το (5): 

«Η επιστροφή του προσωπικού στην ΑΗΚ θα 

γίνει σύμφωνα με τα καθήκοντα του σχεδίου 

υπηρεσίας που ο υπάλληλος κατέχει, και σε 

γεωγραφικά ίδια περιοχή». 

Διασφάλιση δικαιωμάτων προσωπικού. 

Σύμφωνα με το έγγραφο 

αρχών τα θέματα 

προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και 

αυτού, θα περιληφθούν στους 

Κανονισμούς που θα έπρεπε 

ήδη να ετοιμαστούν από τον 

ΔΣΜΚ σε συνεργασία με την 

ΑΗΚ, και όχι μέσω της 

πρωτογενούς νομοθεσίας. 

  

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 26 (ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α 
Αρ. 

Παραγράφου  

Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1 
Γενικό Σχόλιο 

1 
 

Να οριστεί ο όρος «Διαχειριστής 

Συστήματος Μεταφοράς» και ο όρος 

«Λειτουργός Συστήματος». Εναλλακτικά 

θα μπορεί ένας από τους δύο να 

καταργηθεί και να αντικατασταθεί από 

τον άλλο, εάν θεωρηθεί ότι έχουν το ίδιο 

Ο όρος «Διαχειριστής Συστήματος 

Μεταφοράς» και ο όρος «Λειτουργός 

Συστήματος» χρησιμοποιούνται τόσο στο 

προτεινόμενο νομοσχέδιο όσο και στους 

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού κάποιες φορές 

με το ίδιο νόημα και κάποιες φορές με 

διαφορετικό. Εάν ο οργανισμός θα συνεχίσει 

Το ΝΠΔΔ είναι ο ΔΣΜΚ. Ο 

ΔΣΜΚ έχει αρμοδιότητες 

ΔΣΜΚ (υφιστάμενο άρθρο 62) 

αλλά και ως Λειτουργός της 

Αγοράς (νέο άρθρο 62Β), 

αφού ορίζεται ως ο 

Λειτουργός της Αγοράς 
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νόημα.   να ονομάζεται «Διαχειριστής Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου» θα είναι πιο λειτουργικό 

να χρησιμοποιείται παντού ο όρος 

«Λειτουργός Συστήματος» 

Ηλεκτρισμού από το νέο 

άρθρο 62Α.  

2 
Γενικό Σχόλιο 

2 
 

Μετονομασία του  Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 

(ΔΣΜΚ) 

Στο προηγούμενο νομοσχέδιο που είχε 

προτείνει το ΥΕΕΒ είχε προτείνει την 

μετονομασία του «Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου». Στο νέο νομοσχέδιο 

αυτό δεν υπάρχει. Επειδή υπάρχει σύγχυση 

στους πολίτες της Δημοκρατίας, καθώς ο όρος 

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δεν 

συνδέεται από τους πολίτες με τον ηλεκτρισμό 

αλλά περισσότερο με μεταφορές προσωπικού 

και εμπορευμάτων και επιπλέον υπάρχει 

σύγχυση ανάμεσα στον Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς που είναι μία 

δραστηριότητα του «Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου» και της δραστηριότητας 

του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής της 

ΑΗΚ, μία μετονομασία του ΔΣΜΚ θα ήταν 

χρήσιμη.  

Συνάδει με τον ορισμό που 

δίδεται από το άρθρο 2 4) της 

οδηγίας 2009/72/ΕΚ δηλαδή 

του «Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς».  

3 38 25 

Ο ΔΣΜΚ να διοικείται από Διοικητικό 

Συμβούλιο στο οποίο να συμμετέχει και ο 

Γενικός Διευθυντής ως Εκτελεστικός 

Πρόεδρος  

Η πρακτική διοίκησης οργανισμών του 

δημοσίου παρέχοντας υπερεξουσίες σε ένα 

άτομο έχει αποδειχτεί προβληματική (δες 

Κεντρική Τράπεζα, ΣΚΤ) και μερικές φορές 

καταστροφική. Η προσπάθεια μεταφοράς 

μικρού μέρους μόνο, των εξουσιών του 

Γενικού Διευθυντή, στην «Ειδική Επιτροπή 

ΔΣΜΚ» και στην «Διευρυμένη Ειδική 

Επιτροπή ΔΣΜΚ» ενδέχεται να προκαλέσει 

περισσότερα προβλήματα και σύγχυση αντί 

Οι πρόνοιες αυτές 

συμφωνήθηκαν με ΑΗΚ και 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ στο πλαίσιο της 

διαπραγμάτευσης του 

Εγγράφου Αρχών.  
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της ύπαρξης ΔΣ με καθαρές αρμοδιότητες. Με 

την λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού ο 

οργανισμός μεγαλώνει και εξελίσσεται σε ένα 

από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς στην 

Κύπρο και η διοίκηση του από ένα άτομο με 

εκτελεστικές εξουσίες δεν είναι ορθή πρακτική 

διοίκησης ως αναφέρεται σε σχετική 

βιβλιογραφία.       

Σχετική είναι η επιστολή του 

ΤΔΔΠρ αρ. φακ. 10.01.029ΠΧ, 

ημερ. 5.4.2017 με την οποία 

προκρίνεται η ύπαρξη της 

τριμελούς Ειδικής Επιτροπής 

και στη συνέχεια η διεύρυνσή 

της σε πενταμελή 

4 38 26 

Τα προσόντα του Γενικού Διευθυντή 

ΔΣΜΚ δεν πρέπει να περιορίζονται σε 

ένα ή τρία τεχνοκρατικά πτυχία μόνο. Θα 

πρέπει να ισχύει ότι ισχύει με το Γενικό 

Διευθυντή της ΑΗΚ.  Πρέπει να 

προστεθεί ότι το άτομο αυτό πρέπει να 

κατέχει επίσης τίτλο ή μεταπτυχιακό τίτλο 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη 

Δημόσια Διοίκηση.   

 

Ένας Γενικός Διευθυντής εκτελεί σε 

μεγαλύτερο βαθμό  διευθυντικά και διοικητικά 

καθήκοντα αντί τεχνοκρατικά καθήκοντα (τα 

οποία ανατίθενται σε μόνιμους λειτουργούς). 

Αποτελεί εισήγηση της ΡΑΕΚ. 

Τα ακαδημαϊκά προσόντα 

περιορίζονται στους κλάδους 

της ηλεκτρολογικής μηχανικής 

ή μηχανολογικής μηχανικής  ή 

οικονομικών καθότι ο ΔΣΜΚ 

ασχολείται με τα τεχνικά 

θέματα της λειτουργίας του 

συστήματος και το οικονομικό 

θέμα της λειτουργίας αγοράς. 

5 2 2 

Οι Διευθυντικές θέσεις πρέπει να 

καθορίζονται με βάση τις πραγματικές 

ανάγκες του οργανισμού όπως ισχύουν 

και όπως αναμένονται με την λειτουργία 

ενός ανεξάρτητου οργανισμού. Δεν 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται θέσεις 

μόνιμου προσωπικού σε νομοθεσία.  

  

  

Ο νόμος προνοεί ότι στον ΔΣΜΚ θα υπάρχουν 

δύο Διευθυντικές θέσεις μόνο. Οι δύο θέσεις 

θα είναι «Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς 

ΔΣΜΚ» και «Διευθυντής Λειτουργίας 

Συστήματος». Αγνοούνται παντελώς άλλα 

θέματα όπως, η διαχείριση Ανθρώπινου 

Δυναμικού, η χρηματοοικονομικής διαχείριση, 

η διεύθυνση πληροφορικής, εσωτερικού 

ελέγχου κλπ.  Επειδή ο ΔΣΜΚ μέχρι τώρα 

επικεντρωνόταν γύρω από την δραστηριότητα 

του Διαχειριστή Συστήματος διοικούταν από 

ηλεκτρολόγους μηχανικούς και αυτό είναι 

Στο νόμο καθορίζονται οι 

θέσεις διευθυντών πρώτου 

διορισμού και προαγωγής. 

Δεν προνοείται από το νόμο η 

ύπαρξη άλλων θέσεων 

Διευθυντικού προσωπικού, 

αλλά δεν περιορίζει το 

δικαίωμα του ΓΔ ΔΣΜΚ να 

καθορίσει οποιαδήποτε άλλη 

θέση στο οργανόγραμμά του. 

Συγκεκριμένα το άρθρο 41 του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου 
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παράδειγμα που πρέπει να αποφευχθεί καθώς 

οι δύο ανώτατες θέσεις στον οργανισμό είναι 

θέσεις μηχανικών.  

(νέο άρθρο 60 του βασικού 

νόμου) προνοεί ότι «Ο ΔΣΜΚ 

στελεχώνεται με βάση την 

οργανική του διάρθρωση 

όπως αυτή καταρτίζεται από 

τον Γενικό Διευθυντή ΔΣΜΚ 

λαμβάνοντας υπόψη τον 

ετήσιο προϋπολογισμό του 

ΔΣΜΚ, και λειτουργεί και 

διοικείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου 

και των εκάστοτε σε ισχύ 

Κανονισμών.» 

6 41 30 

Να τροποποιηθεί το άρθρο 60 του νόμου 

ώστε «Ο ΔΣΜΚ στελεχώνεται με βάση 

την οργανική διάρθρωση όπως αυτή 

καταρτίζεται από την διευρυμένη 

επιτροπή/Διοικητικό Συμβούλιο….». 

Η πρόταση «Ο ΔΣΜΚ στελεχώνεται με βάση 

την οργανική διάρθρωση όπως αυτή 

καταρτίζεται από τον Γενικό Διευθυντή 

ΔΣΜΚ…» να γίνει «Ο ΔΣΜΚ στελεχώνεται με 

βάση την οργανική διάρθρωση όπως αυτή 

καταρτίζεται από την διευρυμένη επιτροπή…». 

Η παροχή δικαιώματος σε ένα και μόνο 

πρόσωπο της δυνατότητας απορύθμισης της 

λειτουργίας ενός δημόσιου οργανισμού είναι 

αντίθετη στην αρχή της χρηστής δημόσιας 

διοίκησης. 

 

Οι πρόνοιες αυτές 

συμφωνήθηκαν με ΑΗΚ και 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ στο πλαίσιο της 

διαπραγμάτευσης του 

Εγγράφου Αρχών. 

 

 

 

41 31 

Η φράση «Γενικός Διευθυντής ΔΣΜΚ» να 

αντικατασταθεί από τη φράση 

«Διευρυμένη Επιτροπή» 

Η παροχή δικαιώματος σε ένα και μόνο 

πρόσωπο να διερευνά και εκδικάζει 

πειθαρχικά αδικήματα εμπεριέχει σοβαρούς 

κινδύνους λόγω προσωπικών απόψεων, 

πεποιθήσεων ή αντιλήψεων ή προσωπικών 

σχέσεων με μέλη του προσωπικού που 

Κατ’ αναλογία ως ισχύει στη 

δημόσια υπηρεσία στη βάση 

των προνοιών του άρθρου 82 

του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου του 1990 έως 2017 

«Εξoυσία της αρμόδιας αρχής 
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7 

 

 

 

μπορεί να έχει ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής. 

Επιπλέον τίθεται το ερώτημα ποια είναι η 

διαδικασία εξαίρεσης και αντικατάστασης του 

Γενικού Διευθυντή σε περίπτωση που όντως 

το άτομο του προσωπικού που εκδικάζεται 

έχει προσωπική ή συγγενική σχέση μαζί του. 

όπως εκδικάζει συvoπτικά 

oρισμέvα παραπτώματα». 

8 44 35 
Να προστεθεί «Ελεγμένες Ετήσιες 

Οικονομικές Καταστάσεις» 

Στην ετήσια έκθεση του ΔΣΜΚ δεν 

περιλαμβάνονται οι Οικονομικές Καταστάσεις. 

Αν θεωρείται ότι αυτές πρέπει να 

περιλαμβάνονται πρέπει να γίνει αναφορά 

εδώ.  

 

Το σχόλιο γίνεται αποδεκτό.  

9 45 38 Το άρθρο χρήζει αναθεώρησης 

- Ο ΔΣΜΚ δεν διαθέτει κεφάλαιο οπότε 

αναφορά σε κεφάλαιο είναι 

προβληματική.  

- Ο ΙΣΜ ως ιδιοκτήτης φέρει ευθύνη για 

να ενεργεί δαπάνες (Κεφαλαιουχικές 

και Λειτουργικές) στο Δίκτυο.  

- Είναι δυσλειτουργικό για τον ΔΣΜΚ να 

εκτελέσει ο ίδιος εργασίες στο δίκτυο 

του ΙΣΜ καθώς δεν θα έχει ούτε 

εγκριμένο προϋπολογισμό και ούτε τα 

χρήματα για κάτι τέτοιο.  

- Ο ΔΣΜΚ πρέπει να έχει εποπτικό και 

ελεγκτικό ρόλο σε ότι αφορά τις 

συνδέσεις δικτύου και την ανάπτυξη 

του Συστήματος.  

- Η ΡΑΕΚ πρέπει να έχει δικαίωμα να 

επιβάλει στην ΑΗΚ-ΙΣΜ πολύ μεγάλα 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ:  Tην 

ευθύνη για την εφαρμογή του 

δεκαετούς προγράμματος 

ανάπτυξης συστήματος 

μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) την έχει ο 

ΔΣΜΚ. Επομένως, ο ΔΣΜΚ 

έχει και την ευθύνη για την 

εκτέλεση, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι ο ίδιος θα 

εκτελέσει το έργο. Ο ΙΣΜ 

χρηματοδοτεί και 

πραγματοποιεί την επένδυση 

κατόπιν «ανάθεσης» από τον 

ΔΣΜΚ. 
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προστίματα σε περίπτωση σκόπιμης 

καθυστέρησης υλοποίησης έργων και 

όχι να αναλαμβάνει ο ΔΣΜΚ την 

υλοποίηση τους.  

- Πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία 

ώστε τα συμβόλαια για συνδέσεις ή 

μετακινήσεις γραμμών στο Σύστημα 

να είναι τριμερή μεταξύ ΔΣΜΚ-ΙΣΜ-

Αιτητή.   

10 77 55 
Να αφαιρεθούν πρόνοιες που πιθανόν 

να είναι αντισυνταγματικές 

Προσθήκη στο άρθρο 101 «Διεξαγωγή 

ερευνών». Εκφράζεται προβληματισμός στο 

δικαίωμα της ΡΑΕΚ να εισέρχεται σε 

εγκαταστάσεις φυσικών και νομικών 

προσώπων χωρίς δικαστικό ένταλμα και στο 

δικαίωμα της ΡΑΕΚ για δέσμευση ή 

κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Οι 

ενέργειες αυτές μπορεί να στοχεύουν μεν στην 

προστασία της Αγοράς Ηλεκτρισμού όμως 

πιθανόν να μην επιτρέπονται νομικά.  

 

Εναρμονιστική πρόνοια με το 

άρθρο 13 παρ. 2 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1227/2011.  

11 81 59 

Να αφαιρεθούν πρόνοιες που πιθανόν 

να είναι αντισυνταγματικές ή 

συγκρούονται με άλλες νομοθεσίες ή θα 

είναι αποτρεπτικές για προσωπικό να 

επιλέξει να εργαστεί στον ΔΣΜΚ τώρα ή 

στο μέλλον.  

Οι ποινές και αδικήματα για υπαλλήλους τους 

ΔΣΜΚ δεν μπορεί να είναι διαφορετικά από τα 

όσα ισχύουν σε υπαλλήλους του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα και πιο συγκεκριμένα στη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), 

στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). 

Θα εξεταστεί από τη ΝΥ η 

εφαρμογή των προνοιών του 

Κανονισμού σε δημόσιους 

υπαλλήλους. 

12 85 64 Η παράγραφος 16.—(1) «Προς 

πλήρωση οποιασδήποτε 

Όταν ετοιμαστούν Κανονισμοί Προσωπικού 

και εγκριθούν Σχέδια Υπηρεσίας ο ΔΣΜΚ θα 

Αποτελεί ξεχωριστή 

διαδικασία που θα πρέπει να 
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προβλεπόμενης θέσης στην οργανική 

διάρθρωση του ΔΣΜΚ,  κατά την 

ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ οι 

σχετικοί Κανονισμοί που εκδίδονται 

δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου 

(3) του άρθρου 60, η ΑΗΚ σε 

συνεργασία με τον ΔΣΜΚ, καλεί 

εγγράφως έκαστο μέλος του 

προσωπικού της που υπηρετεί και 

υπάγεται στον ΔΣΜΚ όπως δηλώσει 

ενδιαφέρον για μεταφορά του από την 

ΑΗΚ στον ΔΣΜΚ για να καταστεί μέλος 

του προσωπικού του ΔΣΜΚ.» πρέπει να 

τροποποιηθεί ως ακολούθως:  

 

«Προς πλήρωση οποιασδήποτε 

προβλεπόμενης θέσης στην οργανική 

διάρθρωση του ΔΣΜΚ,  κατά την 

ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ οι 

σχετικοί Κανονισμοί που εκδίδονται 

δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου 

(3) του άρθρου 60 ή δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

συμπληρωματικός προϋπολογισμός, 

οποιοδήποτε είναι το αργότερο, η 

ΑΗΚ σε συνεργασία με τον ΔΣΜΚ, καλεί 

εγγράφως έκαστο μέλος του 

προσωπικού της που υπηρετεί και 

υπάγεται στον ΔΣΜΚ όπως δηλώσει 

ενδιαφέρον για μεταφορά του από την 

ΑΗΚ στον ΔΣΜΚ για να καταστεί μέλος 

του προσωπικού του ΔΣΜΚ.» πρέπει να 

πρέπει να υποβάλει προϋπολογισμό με θέσεις 

προσωπικού στο κεφάλαιο 1. Σήμερα δεν 

ισχύει αυτό καθώς το προσωπικό προέρχεται 

από την ΑΗΚ και συμπεριλαμβάνεται στο 

κεφάλαιο 1 του προϋπολογισμού της ΑΗΚ. 

Σημειώνεται ότι ο ΔΣΜΚ προσανατολίζεται σε 

ετοιμασία διαφορετικών σχεδίων υπηρεσίας 

από αυτά που ισχύουν στην ΑΗΚ οπότε η 

έγκριση προϋπολογισμού είναι 

προαπαιτούμενο για να μπορεί προσωπικό να 

επιλέξει αν θα παραμείνει στον ανεξάρτητο 

ΔΣΜΚ.  

γίνει ταυτόχρονα με την 

έγκριση από την Βουλή των 

Αντιπροσώπων του παρόντος 

νομοσχεδίου. 
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τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

 

13 85 65 

Η φράση «Νοείται ότι στην περίπτωση 

που προσωπικό της ΑΗΚ που υπηρετεί 

στον ΔΣΜΚ λάβει προαγωγή κατά τη 

μεταβατική περίοδο που ορίζεται στην 

παράγραφο (α), θα αναλάβει καθήκοντα 

στην ΑΗΚ μετά τη λήξη της μεταβατικής 

περιόδου, εκτός αν η ΑΗΚ 

αντικαταστήσει τον συγκεκριμένο 

υπάλληλο με άλλον της αποδοχής του 

Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ» πρέπει να 

διαγραφτεί 

Η πρόνοια αντίκειται σε άλλες νομοθεσίες, 

στους Κανονισμούς Προσωπικού της ΑΗΚ και 

στην συλλογική σύμβαση που ισχύει στην 

ΑΗΚ. Σε περίπτωση που παραμείνει 

δημιουργούνται συνθήκες που επηρεάζουν 

αρνητικά δικαιώματα προσωπικού της ΑΗΚ 

και κινδυνεύει η νομοθεσία να προσβληθεί στο 

δικαστήριο. Πρακτικά οι περιπτώσεις αυτές 

αναμένεται να είναι πολύ περιορισμένες και 

δεν είναι λογικό να παραμείνει η πρόνοια μέσα 

ριψοκινδυνεύοντας όλο το νομοσχέδιο.  

Οι πρόνοιες αυτές 

συμφωνήθηκαν με ΑΗΚ και 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

ΑΗΚ στο πλαίσιο της 

διαπραγμάτευσης του 

Εγγράφου Αρχών. 

14 
 85 

 

64-

66/67 

Γίνεται εισήγηση όπως προστεθεί η 

ακόλουθη νέα παράγραφος στο τέλος 

του Αρ.116 ως εξής: 

«(6)Υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού 

Κύπρου, που θα επιλέξουν να 

συνεχίσουν την υπηρεσία τους στο 

ΔΣΜΚ και οι οποίοι είναι κατά τον χρόνο  

εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών 

μέλη του Σχεδίου Συντάξεων και 

Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΗΚ 

ή που θα κατοχυρώνουν δικαίωμα να 

ενταχθούν στο Σχέδιο Συντάξεων και 

Χορηγημάτων μετά τη μονιμοποίηση 

τους, θα έχουν το δικαίωμα να 

συνεχίσουν με τα ίδια δικαιώματα και 

υποχρεώσεις να είναι Μέλη του Σχεδίου, 

Η πολιτεία με νομοθεσία έχει απαγορέψει τη 

σύσταση νέων ταμείων συντάξεως για τον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

 

Σε περίπτωση που αριθμός υπαλλήλων της 

ΑΗΚ επιλέξουν να μεταφερθούν στον 

ανεξάρτητο ΔΣΜΚ πρέπει να τους δοθεί το 

δικαίωμα να παραμείνουν στο Ταμείο 

Συντάξεως της ΑΗΚ γιατί είναι ωφέλημα 

ουσιώδης σημασίας που ο ανεξάρτητος ΔΣΜΚ 

δεν θα μπορεί να τους προσφέρει.  

 

Δεν αναμένεται επηρεασμός της ανεξαρτησίας 

Αποτελεί θέμα που μπορεί να 

ρυθμιστεί με Κανονισμό 

δυνάμει του προτεινόμενου 

νέου άρθρου του βασικού 

νόμου 60(3)(ε) (άρθρο 

τροποποιητικού αρ. 41). 
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πλην όμως από της ημερομηνίας 

άσκησης της επιλογής τους, ο ΔΣΜΚ θα 

καταβάλλει προς το Σχέδιο τις 

απαιτούμενες εισφορές.» 

των υπαλλήλων από κάτι τέτοιο.  

 

 

  

ΈΝΤΥΠΟ ΑΡ. 27 (ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Α/Α Αρ. Παραγράφου  
Αρ. 

Σελ. 
Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

 

1 

Υποσημείωση στο 

τέλος που αναφέρεται 

στη παράγραφο (γ) του 

εδαφίου (6) του άρθρου 

58 

67 

Γίνεται η εισήγηση όπως η 

υποσημείωση επαναδιατυπωθεί 

ως εξής: 

  

“ Νοείται ότι η παράγραφος (γ) του 

εδαφίου (6) του άρθρου 58 δεν θα 

ισχύει για τον υφιστάμενο 

Διευθυντή ΔΣΜΚ μέχρι τη λήξη της 

παρούσας θητείας του.” 

Δυσμενής διάκριση προς μεγάλο 

αριθμό μελλοντικών υποψηφίων 

για τη θέση του Διευθυντή ΔΣΜΚ 

σε σχέση με τον κατέχοντα 

σήμερα τη θέση. 

Η πρόνοια αυτή αποσκοπεί σε 

ίση μεταχείριση του νυν 

Διευθυντή ΔΣΜΚ σε σχέση με 

τους προηγούμενους και 

μελλοντικούς Γενικούς 

Διευθυντές ΔΣΜΚ (δηλαδή να 

δοθεί το δικαίωμα 

επαναδιορισμού του για 

δεύτερη θητεία στο αξίωμα 

του ΓΔ ΔΣΜΚ). 

2 ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

3 ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 
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4 ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

5 ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

6 ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 
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