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Ενδιαφερόμενος 1 

1 

7(2)(γ) 8 Μεταξύ των λέξεων «σε» και 
«προσωρινή» στην δεύτερη 
γραμμή, οι  λέξεις «μόνιμη ή» να 
διαγραφούν. 
 
Μεταξύ  των λέξεων «βάση» και 
«ή» στην Τρίτη γραμμή  να 
προσδεθούν οι λέξεις  «με 
συμβόλαια πενταετούς διάρκειας». 

Επειδή όταν η εκτελεστική εξουσία μιας χώρας , 
ασκείται από ένα μόνιμο αριθμό ανθρώπων από 
οποίο πολιτικό ή θρησκευτικό χώρο και αν 
ανήκουν,  πέραν των πέντε χρόνων παραμονής 
τους σε μια θέση σε όλο το φάσμα και κλίμακα 
εξουσίας με την ευρύτερη έννοια της και επειδή 
η κουλτούρα που χαρακτηρίζει τέτοιας  
κατηγορίας ανθρώπων,  με την συμπεριφορά 
τους, εκκολάπτουν τέτοιου είδους  άνισες 
καταστάσεις και   μορφής κοινωνικών σχέσεων 
όπου οι συνθήκες παραγωγής διαμορφώνουν 
σχέσεις, αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές 
στα διάφορα επίπεδα της κοινωνίας,  που 
επιτρέπει την συγκάλυψη της εξυπηρέτησης  
αλλότριων συμφερόντων και σκοπιμοτήτων, και  
επειδή ο κίνδυνος της αυθαιρεσίας υπάρχει 
πάντοτε και παντού ,όταν και  οπού ενεργεί ο 
άνθρωπος εξουσιαστικά ,  τότε οι αρχές της 
χρηστής διοίκησης , της ισότητας και της 
αξιοκρατίας  παραβιάζονται και η σημασία της 
έννοιας δημοκρατία χάνει την ουσιαστική της 
ερμηνεία   και το σύστημα μετατρέπεται σε 
δικτατορία ή οχλαγωγία,  επιβάλλεται και 
αποτελεί επείγουσα ανάγκη , σύμφωνα με την 
Αριστοτελική Φιλοσοφία , για να   διασφαλιστεί η  
οικονομική  ανεξαρτησία από την πολιτική 
πλεκτάνη και των πολιτικών σκοπιμοτήτων αλλά 
και να επέλθει ανάπτυξη και να θεμελιωθεί η 
δημοκρατία ως σύστημα διακυβέρνησης 
επιβάλλεται «Τα μέλη της Εκτελεστικής Εξουσίας 
σε όλο το πλέγμα της διοίκησης, είτε διορίζονται 
είτε εκλέγονται, θα πρέπει να διατηρούν την 
οποιαδήποτε θέση τους σε οποιοδήποτε πόστο 
της διοίκησης ,για μια πενταετή χρονική περίοδο 
και θα πρέπει να αντικαταστούνται με αρχές 
εισδοχής βασιζόμενες σε εξετάσεις εισδοχής και 

 H εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή. 
 
Το νομοσχέδιο 
ετοιμάστηκε λαμβάνοντας 
υπόψη το ισχύει σε όλα τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου. 



Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως 
«Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020» 

 
Αριθμός 

Ενδιαφερόμενων 
 
 

Αριθμ
ός 

Σχολί
ου 

Αριθμός 
Άρθρου 
Νομοσχ

εδίου   

Αρ. 
Σελ 

Σχόλιο / Εισήγηση 
Ενδιαφερόμενου 

Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

 Σχόλια/Απάντηση 
Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 
προσόντων ανάλογα της γνώσης και την εξέλιξη 
της τεχνολογίας που θα  απαιτείται για την 
εκπλήρωση της θέσης αυτής».   
 

 

2 

8(1) 10 Στο τέλος της δεύτερης 
παραγράφου να προσδεθεί Τρίτη 
παράγραφός ως ακολούθως: Τα 
υπόλοιπα 5 Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου θα διορίζονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο ως εξής : 

1. Εκπρόσωπο του ΚΕΒΕ   
2. Εκπρόσωπο Της ΟΕΒ 
3. Εκπρόσωπο Της ΣΕΚ 
4. Εκπρόσωπο Της ΠΕΟ 
5. Εκπρόσωπο Της ΔΕΟΚ 

Επειδή η συμπεριφορά και δημόσια εικόνα, η 

ευαισθησία και ευθιξία, η βιωματική αντίληψη 

περί δημοκρατίας, δικαιοσύνης και σεβασμού 

των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του 

πολίτη, όπως αυτά καταγράφονται στην πρακτική 

καθημερινότητα των μελών της κυβέρνησης, της 

βουλής, του δικαστικού σώματος και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, προσδιορίζουν και 

έμμεσα επιβάλλουν τα αποδεκτά πρότυπα της 

κοινωνίας μας και το επίπεδο του πολιτισμού 

μας, επιβάλλεται, ως  απαίτηση της κοινωνίας 

των πολιτών μια ευρύτερη λαϊκή έκφραση με τη  

υιοθέτηση της  δυνατότητας,  ο διορισμός σε 

θέσεις όπου δύνανται οι υποψήφιοι να 

επιλεχθούν,  να προβαίνονται   με επιλογές 

υποψηφίων πέραν του ενός κόμματος ή 

συνδυασμού με αποτέλεσμα μια  ενδεχόμενη 

θέσπιση ενός σώματος με πλατιά κοινωνική 

στήριξη, ώστε με  μηχανισμούς  ελέγχου και 

πρόληψης, καθώς και εκείνων της πάταξης και 

της τιμωρίας και  με την ύπαρξη  μια συνεχούς 

επαγρύπνησης,  να μην επιτραπεί να αξιοποιηθεί 

το κλίμα απογοήτευσης και θυμού από την κρίση 

του συστήματος και τη σήψη και τη διαφθορά 

των θεσμών, για πολιτική νομιμοποίηση και 

 
 

Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.   
 
Με βάση τον Κώδικα 
Δημόσιας Διακυβέρνησης 
με τον οποίο οφείλει να 
συμμορφώνεται και η 
ΔΕΦΑ,  σε κάθε ΔΣ θα 
πρέπει να διορίζονται 
άτομα με σχετικά 
προσόντα και σχετική 
εμπειρία. 
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ενίσχυση προσεγγίσεων οι οποίες αμφισβητούν 

τις αρχές δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους.  
 

 

3 

16(1) 16 Στο ενδιάμεσο των λέξεων 
«καταβάλλεται»  και «αμοιβή» να 
προσδεθεί η λέξη «εξίσου». Η 
πρόταση «Η αμοιβή του Προέδρου 
και Αντιπροέδρου δύναται να 
διαφέρει από εκείνη των 
υπολοίπων μελών» να διαγραφεί. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει 
να διορίζονται με βάση τις αρχές της ισότητας, 
της  αξιοκρατίας και των ικανοτήτων τους και η 
προσφορά τους με βάση των αρχών της 
εσωτερικής ικανοποίησης της ανιδιοτελής 
προσφοράς τους προς το κοινωνία και όχι της 
οικονομικής αμοιβής, το δε ύψος της αμοιβής 
τους να περιορίζεται μόνο στα πραγματικά έξοδα 
για κάθε εμφάνιση τους οπουδήποτε  θα πρέπει 
να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία. 
 

 Το σχετικό εδάφιο 
τροποποιήθηκε ως 
ακολούθως: 
 
«Προς τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
καταβάλλεται τέτοια 

αμοιβή (είτε υπό μορφή 

μισθoύ ή δικαιωμάτωv) και 
τέτoια επιδόματα για 
έξοδα, όπως το Υπουργικό 
Συμβούλιο ήθελε 
καθορίσει». 

 
 

4 

24(2) 22 Η λέξη «μόνιμα» στην τρίτη 
γραμμή να διαγραφεί. 

Επειδή ο κίνδυνος της αυθαιρεσίας υπάρχει 
πάντοτε και παντού, όταν και  οπού ενεργεί ο 
άνθρωπος εξουσιαστικά.  Κάθε περίπτωση 
αδράνειας, άρνησης και ανικανότητας για 
κατανόηση, εμφιλοχωρεί η κατάχρηση δύναμης  
όπου ο  άνθρωπος  γίνεται αντικείμενο 
μεταχείρισης για την εξυπηρέτηση ενός άλλου 
σκοπού. Για να μπορεί να διασφαλιστεί η 
οικονομική ανεξαρτησία από την πολιτική 
πλεκτάνη και των πολιτικών σκοπιμοτήτων αλλά 
και να επέλθει ανάπτυξη και να θεμελιωθεί η 
δημοκρατία ως σύστημα διακυβέρνησης 
συνίσταται η επιβολή της αρχής της 
περιορισμένης θητείας των φορέων των 
πολιτειακών οργάνων. Η αρχή αυτή 
αντικατοπτρίζει την πολιτειακή αρχή του αρχαίου 
συντάγματος των Αθηνών βάσει του οποίου οι 
αρχές ήσαν ενιαύσιες. Η συμμετοχή στο 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Η μονιμότητα των 
υπαλλήλων του δημοσίου 
και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα κατοχυρώνεται από 
το Σύνταγμα και Περί 
Δημοσίας Υπηρεσίας 
Νόμος. 
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δημοκρατικό πολίτευμα ,η αξιοκρατία , αλλά και 
η αποφυγή καταχρήσεως της εξουσίας 
διασφαλιζόταν με τον τρόπο αυτό. 
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24(3)(β) 23 Όλον το άρθρο να διαγραφεί.  Επειδή Τα μέλη της Εκτελεστικής Εξουσίας σε όλο 
το πλέγμα της διοίκησης, είτε διορίζονται είτε 
εκλέγονται, θα πρέπει να διατηρούν την 
οποιαδήποτε θέση τους σε οποιοδήποτε πόστο 
της διοίκησης, για μια πενταετή χρονική περίοδο 
και θα πρέπει να αντικαταστούνται με αρχές 
εισδοχής βασιζόμενες σε εξετάσεις εισδοχής και 
προσόντων ανάλογα της γνώσης και την εξέλιξη 
της τεχνολογίας που θα  απαιτείται για την 
εκπλήρωση της θέσης αυτής».   
 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Το σχόλιο δεν συνάδει με 
το Άρθρο.  
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26(3) 24 Μετά  τις λέξεις «πενταετούς 
διάρκειας» να προσδεθούν οι 
λέξεις  «μόνο μια φορά». 

Για τους προαναφερθέντες λόγους .  Η εισήγηση καλύπτεται 
από την αναφορά στο  
εδάφιο 4 του ίδιου 
άρθρου. 
 
Η δυνατότητα ανανέωσης 
υπάρχει και σε άλλα ΝΠΔΔ. 
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26(4) 24, 
25 

Όλον το άρθρο να διαγραφεί. Για τους προαναφερθέντες λόγους .  Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή. 
 
Η δυνατότητα ανανέωσης 
υπάρχει και σε άλλα ΝΠΔΔ. 
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46(3) 37 Μεταξύ των λέξεων στην δεύτερη 
γραμμή «Λτδ,» και «συνεχίζουν» 
να προσδεθεί το  «θα».  
Μεταξύ των λέξεων επίσης στην 
δεύτερη γραμμή «ΔΕΦΑ,» και 
«επί» να προσδεθεί η λέξη «όχι» . 
Μεταξύ των λέξεων στην Τρίτη 
γραμμή «βάσεως,» και «με» να 

Για τους προαναφερθέντες λόγους .  Η εισήγηση δεν είναι 
εφαρμόσιμη και δεν 
γίνεται αποδεκτή. 
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προσδεθούν οι λέξεις «αλλά με 
συμβόλαια μεγίστης διάρκειας 
πέντε χρόνων». 

 

 
Ενδιαφερόμενος 2 

1 3-5 4-8 

Οι αποκλειστικές αρμοδιότητες 
που παρέχονται στη ΔΕΦΑ 
δημιουργούν συνθήκες 
μονοπωλίου με αρνητικές 
επιπτώσεις τόσο σε ανταγωνιστές 
ιδιώτες αλλά και καταναλωτές. 

Αγνοούνται ουσιαστικές πρόνοιες της 
Ευρωπαϊκής οδηγίας όπως μεταξύ άλλων οι 
παράγραφοι 1, 3, 4, 17, 19 και 54 του Προοιμίου. 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Το νομοσχέδιο αφορά την 
ίδρυση της ΔΕΦΑ και 
καθορίζει τις αρμοδιότητες 
που αυτή δύναται να 
εκτελεί. 
 
Τυχόν περιορισμός 
άσκησης δραστηριοτήτων 
από άλλα πρόσωπα 
ρυθμίζεται στον περί 
Ρύθμισης της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου Νόμο. 
 

 

2 7(1) 8 

Το Δ.Σ της ΔΕΦΑ ως νομική 
οντότητα δημοσίου δικαίου δεν 
μπορεί να εξασκεί εποπτικό έλεγχο 
επί της ΔΕΦΑ. 

Η ΔΕΦΑ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου που 
εγκαθιδρύεται και θα λειτουργεί με βάση 
Νομοθεσίας θα πρέπει να ελέγχεται σε θέματα 
διοίκησης προσωπικού από ανεξάρτητη Αρχή 
όπως το Γενικό Διευθυντή. 

  
Σε ότι αφορά τις εργασίες 
της ΔΕΦΑ, αυτό 
καλύπτεται από την 
αναφορά στο εδάφιο (1) 
του άρθρου 6, στο οποίο 
αναφέρεται ότι στο 
Διοικητικό Συμβούλιο 
ανατίθεται η διοίκηση της 
ΔΕΦΑ. Επομένως το άρθρο 
7(1) έχει διαμορφωθεί ως 
ακολούθως: 
 
«Το Διοικητικό Συμβούλιο 
διαχειρίζεται την 
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περιουσία της ΔΕΦΑ, κατά 
τα προβλεπόμενα στον  
Νόμο». 

 

3 9 
10-
11 

Οι περιορισμοί που θέτει ο Νόμος 
για τη δραστηριότητα προσώπου 
που διορίζεται μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει 
να επεκταθούν. Οι περιορισμοί 
αυτοί θα πρέπει να επεκταθούν σε 
συνδεδεμένα με τα μέλη του Δ.Σ 
πρόσωπα. Επίσης να 
προσδιορίζεται ειδικότερα και πιο 
αναλυτικά η έννοια «αντικείμενο 
που τελεί υπό τον έλεγχο της 
ΔΕΦΑ» και να επεκταθεί να 
καλύπτει συναλλαγές ή ενέργειες ή 
συμφέροντα που σχετίζονται με 
προμηθευτές και/ή συμβούλους 
και/ή προσφοροδότες της ΔΕΦΑ. 

Δεν προστατεύεται η αμεροληψία και 
ακεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  
Η εισήγηση καλύπτεται 
από το εδάφιο 3 του 
άρθρου 9. Η ανάλυση που 
δίδεται περί 
συνδεδεμένων προσώπων 
κρίνεται ικανοποιητική. 
Δεν χρειάζεται περαιτέρω 
ανάλυση.  

 

 
     

  

 
Ενδιαφερόμενος 3 

1 7(1) 8 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα 
έπρεπε να είναι αρμόδιο για τη 
διοίκηση του προσωπικού, αλλά ο 
Γενικός Διευθυντής. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν 
μπορεί να εποπτεύει τη ΔΕΦΑ. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενός οργανισμού δεν 
εμπλέκεται σε θέματα διοίκησης (management) 
του προσωπικού. 
Η ΔΕΦΑ είναι νομικό πρόσωπο και θα λειτουργεί 
σύμφωνα με τον Νόμο και τους σχετικούς 
Κανονισμούς. 

  
Παρατήρηση ορθή.  
 
Σε ότι αφορά την εποπτεία 
των εργασιών της ΔΕΦΑ, 
αυτό καλύπτεται από την 
αναφορά στο εδάφιο (1) 
του άρθρου 6, στο οποίο 
αναφέρεται ότι στο 
Διοικητικό Συμβούλιο 
ανατίθεται η διοίκηση της 
ΔΕΦΑ.  Επομένως το άρθρο 
7(1) έχει διαμορφωθεί ως 
ακολούθως: 
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«Το Διοικητικό Συμβούλιο 
διαχειρίζεται την 
περιουσία της ΔΕΦΑ, κατά 
τα προβλεπόμενα στον  
Νόμο». 

 

2 8(1) 10 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο 
συμμετέχουν εκπρόσωποι του 
ΥΕΕΒ & ΥΠΟΙΚ. Εισήγηση όπως το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευρεία 
σύνθεση και να αναφερθεί ότι θα 
συμμετέχουν εκπρόσωποι και του 
ιδιωτικού τομέα. Κατ’ ελάχιστον 2 
μέλη να προέρχονται από τον 
ιδιωτικό τομέα. 
 

Η ευρεία σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
βοηθά τη λειτουργία τέτοιων νομικών προσώπων 
ειδικότερα με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.   

  
Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Ίδια απάντηση που δόθηκε 
στο σχόλιο 2 του 
ενδιαφερόμενου 1. 

 

3 
7(2) δ 

24(6) β 
9& 
23 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
συμβάλλεται με συμβούλους. 
 

Θα πρέπει να ισχύουν οι περί δημοσίων 
προσφορών νόμοι. 

 Το σχόλιο είναι αντιληπτό. 
Το εδάφιο διαμορφώθηκε 
ως ακολούθως: 
 
«24(6)- Η ΔΕΦΑ δύναται:» 
 
Το 7(2)(δ) διαγράφηκε. 

 

4 
7(2) η & 

31 

9 & 
28-
30 

Οι οικονομικοί λογαριασμοί θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμοι 
δημόσια και να ετοιμάζονται 
ετήσιες εκθέσεις. 

Και η πρόνοια αυτή να προστεθεί και στο Άρθρο 
31 (σελ. 27). 

 Η εισήγηση καλύπτεται 
από την αναφορά στο 
άρθρο 31.(2)  
«τηρουμένων των 
διατάξεων του περί 
Δημοσιονομικής Ευθύνης 
Νόμου».  

 

5 19(1) 
17, 
18  

Υπάρχουν αντικειμενικές 
δυσκολίες αναφορικά με 
απόρρητες πληροφορίες, 
επομένως αυτή η πρόνοια θα 
πρέπει να τροποποιηθεί. 

Η πρόνοια αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί, μιας 
και συντρέχουν λόγοι απόρρητων ή 
εμπιστευτικών πληροφοριών, ειδικότερα για μη 
κρατικές υπηρεσίες. 

 Το σχόλιο γίνεται 
αποδεκτό.  
 
Το εδάφιο (1) του άρθρου 
19 διαμορφώθηκε ως 
ακολούθως: 
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ου 
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«Υπό την επιφύλαξη του 
περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα Νόμου, η 
ΔΕΦΑ δύναται να 
απευθύνεται σε άλλες 
κρατικές ή μη υπηρεσίες ή 
σε νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου για να 
της παρέχουν κάθε 
αναγκαία συνδρομή, 
πληροφορίες, έγγραφα ή 
άλλα στοιχεία που είναι 
αναγκαία για την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων της». 

 
 

6 24(1) 22 

Η ΔΕΦΑ δύναται να διορίσει τέτοιο 
αριθμό προσώπων που κρίνονται 
αναγκαία και σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

Να προστεθεί στο 24(1) «και σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό της ΔΕΦΑ». 

 Το σχόλιο καλύπτεται από 
το γεγονός ότι οι θέσεις 
εγκρίνονται από το Υπ Οικ 
και το ΤΔΔΠ στη βάση του 
προτεινόμενου 
Προϋπολογισμού. 
 

 

7 
24(6) α 

& β 
23 

Οι οποιεσδήποτε υπηρεσίες 
εξασφαλίζονται θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τον περί δημοσίων 
προσφορών νόμο. 

Θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες των περί 
δημοσίων προσφορών. 

  
Ίδια απάντηση που δόθηκε 
στο σχόλιο 3 του ίδιου 
ενδιαφερόμενου (3). 
 

 

8 26(1) 24 

Τα γενικά ακαδημαϊκά προσόντα 
και δεξιότητες του γενικού 
Διευθυντή θα πρέπει να 
διευκρινίζονται στον Νόμο. 
 

Θα διασφαλίζει την πρόσληψη ικανού ατόμου 
στη θέση του ΓΔ. 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Τα ακαδημαϊκά προσόντα 
και οι δεξιότητες του ΓΔ 
περιλαμβάνονται στο 
Σχέδιο Υπηρεσίας. 
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9 

28(2) 
νέο 

σημείο 
ε 

27 

Θα πρέπει να προστεθεί σημείο (ε) 
στο οποίο θα αναφέρεται πως ο 
Γενικός Διευθυντής είναι αρμόδιος 
για τη διοίκηση του προσωπικού 
και την καθημερινή λειτουργία της 
ΔΕΦΑ. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να 
απασχολείται με τη διοίκηση του προσωπικού, 
ούτε με τις καθημερινές εργασίες ενός 
οργανισμού, θα πρέπει να είναι ευθύνη του ΓΔ. 

 Το σχόλιο γίνεται 
αποδεκτό. Το άρθρο 28(1) 
αναθεωρήθηκε ως 
ακολούθως:  
 
“Ο Γεvικός Διευθυvτής 
είvαι τo αvώτατo 
εκτελεστικό όργαvo της 
ΔΕΦΑ, προΐσταται της 
υπηρεσίας αυτής, είναι 
υπεύθυνος για την 
εφαρμογή των 
καθημεριvών της 
δραστηριοτήτων,  μεριμνά 
για την εκτέλεση των 
αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
και ασκεί οποιοδήποτε 
άλλο καθήκον του 
ανατεθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο». 
 

 

10 40 35 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει 
εκτέλεση εργασιών εφ όσων 
πληρούνται οι πρόνοιες του περί 
δημοσίων προσφορών Νόμο. 

Θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες των περί 
δημοσίων προσφορών 

 Ίδια απάντηση που δόθηκε 
στο σχόλιο 3 του ίδιου 
ενδιαφερόμενου (3) . 

 
 

11   

Γενικό σχόλιο: δεν γίνεται εκτενής 
αναφορά στην ικανοποίηση των 
προνοιών της νομοθεσίας «Περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 
Αερίου Νόμος του 2004 και 
τροποποιήσεις αυτού». 

 

 Οι περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Φυσικού Αερίου 
Νόμοι του 2004 μέχρι 2018 
ρυθμίζουν τα θέματα της 
εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου.  
Το παρών νομοσχέδιο 
αφορά σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου. 
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Ενδιαφερόμενος 4 

1 5 δ(iii) 6 

Προτείνεται τροποποίηση της εν 
λόγω υποπαραγράφου σε 
«Διαχείριση Εγκατάστασης 
Παραλαβής,  Αποθήκευσης και 
Αποϋγροποίησης Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου».  

H τροποποίηση απαιτείται ώστε να υπάρχει 
διαχωρισμός από δραστηριότητες υγροποίησης 
φυσικού αερίου. 

 Συμφωνούμε με το σχόλιο.  
Οι κατάλληλες 
τροποποιήσεις πρέπει να 
γίνουν στον περί Ρύθμισης 
της Αγοράς ΦΑ Νόμο.  
 

 

2 19 (1) 
17-
18 

 
Προτείνεται όπως εισαχθεί η 
ακόλουθη εξαίρεση στο εν λόγω 
άρθρο: «Της πρόνοιας αυτής 
εξαιρούνται εμπιστευτικές 
πληροφορίες που πηγάζουν από το 
νομικό πρόσωπο που δύναται να 
καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο 
δυνάμει του εδαφίου (1) του 
άρθρου 16 του περί 
Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, 
Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμων 
του 2007 μέχρι 2015, όπως 
εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται». 
 

Το νομικό πρόσωπο που δύναται να καθοριστεί 
από το Υπουργικό Συμβούλιο για διαχείριση της 
συμμετοχής της Δημοκρατίας σε δραστηριότητες 
αναζήτησης, έρευνας ή/και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων εμπορεύεται από κοινού με 
τους Ανάδοχους των Συμβολαίων Αναλογικού 
Καταμερισμού το μερίδιο της Δημοκρατίας από 
προσόδους που θα προκύπτουν από την 
εκμετάλλευση των γηγενών υδρογονανθράκων. 
Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να τεθεί υποχρέωση 
στο εν λόγω νομικό πρόσωπο να υποβάλει στην 
ΔΕΦΑ στοιχεία που αφορούν στην εμπορία και 
πώληση υδρογονανθράκων από εγχώρια 
κοιτάσματα.  

 Η προτεινόμενη 
τροποποίηση δεν μπορεί 
να υιοθετηθεί για τους πιο 
κάτω λόγους: 
 
Η παροχή πληροφοριών 
του υπό αναφορά άρθρου 
δεν αφορά upstream 
activities και δεν συνάδει 
με το σκοπό που 
συστάθηκε η ΔΕΦΑ (άρθρα 
3-5 του νομοσχεδίου) 
οπότε δεν τίθεται θέμα.  
 
Επιπλέον, το νομικό 
πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρεται το σχόλιο θα 
είναι στην ομάδα του 
πωλητή που θα 
διαπραγματεύεται την 
πώληση ΦΑ στη ΔΕΦΑ. 
Επομένως, η διαβίβαση 
των όποιων πληροφοριών 
συλλέγει η ΔΕΦΑ 
(αγοραστής) δεν θα πρέπει 
να κοινοποιείται στον 
πωλητή.    
 



Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως 
«Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020» 

 
Αριθμός 

Ενδιαφερόμενων 
 
 

Αριθμ
ός 

Σχολί
ου 

Αριθμός 
Άρθρου 
Νομοσχ

εδίου   

Αρ. 
Σελ 

Σχόλιο / Εισήγηση 
Ενδιαφερόμενου 

Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

 Σχόλια/Απάντηση 
Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 

 

 
Ενδιαφερόμενος 5 

1 2 2 

«ΔΕΦΑ Λτδ» σημαίνει την ιδιωτική 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
με την επωνυμία Δημόσια 
Επιχείρηση Φυσικού Αερίου 
Λιμιτεδ, με αριθμό Εγγραφής 
Ημεδαπής Εταιρείας ΗΕ 213019. 

Εισηγούμαστε τη διόρθωση του ονόματος της 
εταιρείας ΔΕΦΑ Λτδ ώστε να συνάδει με το 
όνομα της εταιρείας όπως είναι καταχωρημένο 
στο αρχείο του Εφόρου Εταιρειών  

 Υιοθετήθηκε η εισήγηση. 

 

2 3 (2) 4 

Οποιοδήποτε χρηματικό ποσό 
βρίσκεται στη ΔΕΦΑ Λτδ, κατά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
του Νόμου, περιέρχεται στη ΔΕΦΑ 
που εγκαθιδρύεται με τον Νόμο. 
 

Πως ερμηνεύεται η φράση “βρίσκεται στη 
ΔΕΦΑ”; Εννοεί σε λογαριασμούς της εταιρείας; 
Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας; 

 Έγινε σχετική τροποποίηση 
ως ακολούθως: 
«3(2) Οποιοδήποτε 
χρηματικό ποσό κατέχει η 
ΔΕΦΑ Λτδ, σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς ή 
οπουδήποτε αλλού, κατά 
την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του Νόμου, 
περιέρχεται στη ΔΕΦΑ που 
εγκαθιδρύεται με τον 
Νόμο». 

 

3 3(5) 4,5 

Οποιεσδήποτε άδειες κατέχει η 
ΔΕΦΑ Λτδ, κατά την έναρξη ισχύος 
του Νόμου, περιέρχονται 
μεταβιβάζονται  στην ΔΕΦΑ που 
εγκαθιδρύεται με τον Νόμο. 

Συντακτική παρατήρηση. 

 Η εισήγηση γίνεται 
αποδεκτή. 

 

4 4 5,6 

Σκοπός της ΔΕΦΑ είναι η 
προμήθεια Φυσικού Αερίου, η 
διανομή και μεταφορά του στην 
επικράτεια της  
Δημοκρατίας, καθώς και η 
ανάπτυξη, λειτουργία και 
διαχείριση όλων των σχετικών 
υποδομών που χρειάζεται για την 
άσκηση των καθηκόντων της, 
σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης 
της Αγοράς Φυσικού Αερίου  Νόμο. 

  
Εισηγούμαστε όπως γίνει αναφορά ή παραπομπή 
στον ορισμό της προμήθειας φυσικού αερίου 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 2 του περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου του 
2004, Ν.183(I)/2004 και στις εκάστοτε 
εκδιδόμενες αποφάσεις της ΡΑΕΚ. 

 
«πελάτης» σημαίνει τους χονδρικούς και 
τελικούς πελάτες φυσικού αερίου και τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου, που αγοράζουν 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή. Στο άρθρο 4 
γίνεται αναφορά στον 
σκοπό της ΔΕΦΑ και στο 
άρθρο 5 γίνεται αναφορά 
στα καθήκοντα και 
αρμοδιότητες της που 
ασκούνται τηρουμένων 
των διατάξεων του περί 
Ρύθμισης της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου Νόμου. 

https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=%u0391%u0395%u03a1%u0399%u039f%u03a5&number=%25&searchtype=optStartMatch&index=1&tname=%25&sc=0
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φυσικό αέριο· 

 
«προμήθεια» σημαίνει την πώληση, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταπώλησης, 
φυσικού αερίου, καθώς και υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, σε πελάτες·  
 

 

5 5 (δ) (ii) 6 
Κατασκευή, Ιδιοκτησία, 
Εκμετάλλευση και Διαχείριση 
Συστήματος Μεταφοράς. 

Θα πρέπει να υπάρχει εξαίρεση για την υποδομή 
η οποία έχει αδειοδοτηθεί και την οποία 
αναλαμβάνει να κατασκευάσει η ΕΤΥΦΑ, η οποία 
είναι μέρος του Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ.  
 
ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ ΦΑ-1 23/09/2019 220t/h – Άδεια 
Ιδιοκτησίας, Κατασκευής και Εκμετάλλευσης 
Εγκατάστασης ΥΦΑ. 
 
ΔΕΦΑ Λτδ ΦΑ-5 24/04/2020 250t/h Άδεια 
Διαχείριση Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

 Το σχόλιο δεν 
υιοθετείται.Οι 
εγκαταστάσεις της ΕΤΥΦΑ 
δεν περιλαμβάνονται στο 
σύστημα μεταφοράς.  
  

 

6 5 (δ) (vi) 6 
Διαχείριση Συνδυασμένου 
Συστήματος 

Θα πρέπει να γίνει σαφές για ποια είναι αυτά τα 
συνδυασμένα συστήματα, λόγω του ότι στον Ν. 
183(Ι)/2004 υπάρχει μεν αναφορά σε 
συνδυασμένα συστήματα (άρθρο 27), δεν 
υπάρχει όμως ξεκάθαρος ορισμός. 
  

  
Η εισήγηση γίνεται 
αποδεκτή. Το θέμα θα 
τύχει χειρισμού   στον περί 
Ρύθμισης της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου Νόμο. 
 
 

 

7 6(2) 8 

Η αναφορά στο Νόμο να είναι με 
κεφαλαίο «Ν» εάν εννοεί τον 
παρόντα Νόμο. Αν εννοεί τον 
Ν.183(Ι)/2004, να διευκρινιστεί. 
 

Συντακτική παρατήρηση. 

 Η εισήγηση γίνεται 
αποδεκτή, επειδή αφορά 
τον παρόντα Νόμο.  

 

8 13(δ) 13 

 
 
 
κατόπιν πρότασης του Υπουργού, 
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από 

Συντακτική παρατήρηση. 
 
κατόπιν πρότασης του Υπουργού, αυτεπαγγέλτως 
ή ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται με τη 

 Η εισήγηση γίνεται 
αποδεκτή. 
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Ενδιαφερόμενου 

Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

 Σχόλια/Απάντηση 
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εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται 
με τη σύμφωνη γνώμη πέντε 
τουλάχιστον μελών της εκ των 
οποίων θα είναι ο Πρόεδρος ή ο 
Αντιπρόεδρος 
 

σύμφωνη γνώμη πέντε τουλάχιστον μελών της 
ένα εκ των οποίων θα είναι ο Πρόεδρος ή ο 
Αντιπρόεδρος 
 

 

9 14 (1) 13 

 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή, σε περίπτωση 
απουσίας ή άλλου προσωρινού 
κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος ή, 
σε περίπτωση απουσίας ή άλλου 
προσωρινού κωλύματος και των 
δύο, της εκ των λοιπών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
συγκαλούν της συνεδρίες του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Συντακτική παρατήρηση. 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε 
περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού 
κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση 
απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος και 
των δύο, της εκ των λοιπών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούν της 
συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Αντικαταστάθηκε η φράση 
«της εκ των λοιπών 
μελών» με τη φράση «ένα 
εκ των λοιπών μελών». 

 

10 14(2) 13 

 
 
 
Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι 
γραπτή καθορίζει τα θέματα της 
συζήτησης και απευθύνεται σε όλα 
τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, μία τουλάχιστον 
ημέρα πριν από την καθορισμένη 
για τη συνεδρία ημερομηνία. 

Συντακτική παρατήρηση. 
 
Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή καθορίζει 
τα θέματα της συζήτησης και απευθύνεται σε 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μία 
τουλάχιστον ημέρα πριν από την καθορισμένη 
για τη συνεδρία ημερομηνία. 

 Η εισήγηση γίνεται 
αποδεκτή. 

 

11 14(9)  15 

 
 
Τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου δύνανται, σε 
περίπτωση απουσίας τους στο 
εξωτερικό ή σε περίπτωση που η 
φυσική παρουσία της είναι 

Συντακτική παρατήρηση. 
 
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται, 
σε περίπτωση απουσίας τους στο εξωτερικό ή σε 
περίπτωση που η φυσική παρουσία τους είναι 
δυσχερής ή στην περίπτωση που υφίσταται 
οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που παρεμποδίζει την 

 Η εισήγηση γίνεται 
αποδεκτή. 
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δυσχερής ή στην περίπτωση που 
υφίσταται οποιοδήποτε άλλο 
κώλυμα που παρεμποδίζει την 
προσέλευση ενός ή περισσοτέρων 
ή όλων των Μελών να 
συμμετέχουν σε συνεδρία του 
Διοικητικού Συμβουλίου μέσω 
τηλεδιασκέψεως, κατά τα 
διαλαμβανόμενα στον περί των 
Γενικών Αρχών του Διοικητικού 
Δικαίου Νόμο 

προσέλευση ενός ή περισσοτέρων ή όλων των 
Μελών, να συμμετέχουν σε συνεδρία του 
Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιασκέψεως, 
κατά τα διαλαμβανόμενα στον περί των Γενικών 
Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο 

 

12 18(2) 17 
 
 
… στηv οποία μεταβιβάζεται,… 

Συντακτική παρατήρηση. 
 
… στο οποίο μεταβιβάζεται,… 
 

 Το εδάφιο (2) του άρθρου 
18 αντικαταστάθηκε με το 
ακόλουθο:  
«Δεν επιτρέπεται η 
μεταβίβαση με βάση το 
παρόν άρθρο στις 
περιπτώσεις που η άσκηση 
αρμοδιότητας ή εξουσίας 
ενδέχεται να φέρει το 
πρόσωπο στο οποίο 
μεταβιβάζεται, είτε 
απευθείας είτε ως μέλος 
επιτροπής, αντιμέτωπο με 
οικονομικά ή άλλα 
συμφέροντα του.»  

 

13 
19(1) 

και (2) 
17, 
18 

(1) Υπό την επιφύλαξη της 
Ευρωπαϊκής και Εθνικής εκάστοτε 
εν ισχύ Νομοθεσίας που αφορά 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα,  του περί 
Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου, η 
ΔΕΦΑ δύναται να απευθύνεται σε 
οποιαδήποτε κρατική ή μη 
υπηρεσία ή σε νομικά πρόσωπα 

Η παράγραφος (1) έρχεται σε αντίθεση με την 
παράγραφο (2), όσον αφορά (α) στη Νομοθεσία 
που αφορά στην προστασία προσωπικών 
δεδομένων και (β) στο επαγγελματικό απόρρητο. 
 
Τι σημαίνει η δεύτερη παράγραφος όπως είναι 
γραμμένη; Ποιου την υποχρέωση απορρήτου δεν 
παραβιάζει; Του οργανισμού ή της υπηρεσίας 
που παρέχει πληροφορίες ή της ΔΕΦΑ; 
 

  
Το εδάφιο (2) του άρθρου 
19 αντικαταστάθηκε με το 
ακόλουθο: 
 
 «Η διαβίβαση προς τη 
ΔΕΦΑ πληροφοριών 
εμπιστευτικής φύσεως, 
αναφορικά με τρίτους, 
δυνάμει των διατάξεων 
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δημοσίου δικαίου που οφείλουν να 
της παρέχουν κάθε αναγκαία 
συνδρομή και πληροφορία, 
έγγραφα και άλλα στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του παρόντος Νόμου 
και/ή σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου Νόμου και 
οποιωνδήποτε κατά καιρούς 
εκδιδόμενων σχετικών νομοθεσιών 
και αποφάσεων.  
 
(2) Η διαβίβαση προς τη ΔΕΦΑ 
πληροφοριών εμπιστευτικής 
φύσεως, δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου και της 
κειμένης νομοθεσίας, θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες 
του άρθρου 21 του παρόντος 
Νόμου, σε σχέση με την 
υποχρέωση εχεμύθειας και την 
τήρηση του επαγγελματικού 
απορρήτου. δε συνιστά παραβίαση 
της υποχρέωσης προς εχεμύθεια 
και προς τήρηση του 
επαγγελματικού απορρήτου που 
προβλέπεται από οποιοδήποτε 
Νόμο. 
 

Εισηγούμαστε την αλλαγή στη σύνταξη. 
  

του παρόντος Νόμου, 
διέπεται από τις πρόνοιες 
περί του επαγγελματικού 
απορρήτου που 
προβλέπονται από 
οποιοδήποτε νόμο». 

 

 

14 24(1)  22 
 
 
… τέτοιο αριθμών προσώπων… 

 
Συντακτική παρατήρηση. 
 
… τέτοιο αριθμό προσώπων… 

 Η εισήγηση γίνεται 
αποδεκτή. 
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15 28(1) 26 

 
 
 
 
 
 
(1) Ο Γενικός Διευθυντής είναι το 
ανώτατο εκτελεστικό όργανο της 
ΔΕΦΑ, προΐσταται της υπηρεσίας 
αυτής και μέριμνα για την 
εκτέλεση  
 

 
Συντακτική παρατήρηση. 
 
(1) Ο Γενικός Διευθυντής είναι το ανώτατο 
εκτελεστικό όργανο της ΔΕΦΑ, προΐσταται της 
υπηρεσίας αυτής και μεριμνά για την εκτέλεση 

 Η εισήγηση (τονική 
διόρθωση) γίνεται 
αποδεκτή. 

 

16 29 (1) 27 

 
 
 
 
Εποπτεύει όλων των εργασιών της 
ΔΕΦΑ 
 

 
Συντακτική παρατήρηση. 
 
Εποπτεύει όλες τις εργασίες της ΔΕΦΑ 
 

 Η εισήγηση γίνεται 
αποδεκτή. 

 

17 29 (2) 27 
 
… ενάσκησιν … 

Συντακτική παρατήρηση. 
 
… ενάσκηση … 
 

 Η εισήγηση γίνεται 
αποδεκτή. 

 

18 45 37 

 
 
 
 
Πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει 
καθήκοντα Γενικού Διευθυντή 
υπαλλήλου ή συμβούλου της 
ΔΕΦΑ,,,,, 
 

 
Συντακτική παρατήρηση. 
 
Πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα 
Γενικού Διευθυντή, υπαλλήλου ή συμβούλου της 
ΔΕΦΑ,,,,, 
 

 Η εισήγηση γίνεται 
αποδεκτή για ένταξη 
κόμματος μετά το «Γενικού 
Διευθυντή». 
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Ενδιαφερόμενος 6 

1   

Γενικό σχόλιο:  

Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο δεν 

φαίνεται να λαμβάνει υπόψη το 

γεγονός ότι η ΔΕΦΑ αποτελεί ένα 

νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου που θα 

δραστηριοποιείται στην αγορά 

φυσικού αερίου, η οποία διέπεται 

από της περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμους και της 

εξ’ αυτών εκδιδόμενους 

Κανονισμούς και ρυθμίζεται από 

τη ΡΑΕΚ. Δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση ο νόμος της ΔΕΦΑ να 

υπερισχύει (και ούτε να αφήνεται 

υπόνοια ή/και αμφιβολία επί 

τούτου) του περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, ο 

οποίος είναι αποτέλεσμα 

εναρμόνισης με Ευρωπαϊκή 

Οδηγία. 

 

 Το ΥΕΕΒ δεν συμφωνεί με 
το σχόλιο. Στο άρθρο 5 
γίνεται αναφορά ότι η 
ΔΕΦΑ ασκεί τα καθήκοντα 
και τις αρμοδιότητες της 
τηρουμένων των 
διατάξεων του περί 
Ρύθμισης της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου Νόμου. 

 

2 2(1) 2 

Αντικατάσταση του προτεινόμενου 

ορισμού «ΔΕΦΑ Λτδ» με τον 

ακόλουθο ορισμό: 

««ΔΕΦΑ Λτδ» σημαίνει την 

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης με την επωνυμία Δημόσια 

Επιχείρηση  Φυσικού Αερίου Λτδ» 

Στον Έφορο Εταιρειών η ΔΕΦΑ Λτδ είναι 

εγγεγραμμένη με την επωνυμία «Δημόσια 

Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λτδ» και όχι 

«Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου Λτδ» 

 Η εισήγηση γίνεται 
αποδεκτή. 

 

3 2(1) 2 
Προσθήκη ορισμού για τη φράση 

«εισαγωγή φυσικού αερίου». 

Αποτελεί μια δραστηριότητα που αναφέρεται στο 

προτεινόμενο νομοσχέδιο (άρθρο 5(1)(α)) και η 

οποία είναι σημαντικό να οριστεί αφού δεν 

 Η εισήγηση  γίνεται 
αποδεκτή. Έχει εισαχθεί ο 
ακόλουθος ορισμός: 
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ορίζεται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου Νόμο.  

 «εισαγωγή φυσικού 
αερίου σημαίνει την 
προμήθεια φυσικού 
αερίου προς διάθεσή του 
στην εγχώρια αγορά» 
 

 

4 2(1) 2 
Προσθήκη ορισμού για τη φράση 

«διεξάγει έρευνες». 

Γίνεται αναφορά στο άρθρο 20(5) του 

προτεινόμενου νομοσχεδίου. Πρέπει να 

διασφαλισθεί ότι οι έρευνες που δύναται να 

διεξάγει η ΔΕΦΑ θα διαφέρουν και δεν θα 

συγκρούονται με τις έρευνές που διεξάγει η ΡΑΕΚ 

στα πλαίσια των εξουσιών της δυνάμει των 

διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμου.  

 Το άρθρο έχει 
τροποποιηθεί ώστε να 
γίνεται ξεκάθαρο ότι οι 
έρευνες που διεξάγει η 
ΔΕΦΑ και αναφέρονται στο 
εδάφιο αυτό, είναι στο 
πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων, 
καθηκόντων και εξουσιών 
της που καθορίζονται στον 
παρόντα Νόμο.  
 

 

5 2(1) 2 

Προσθήκη του ακόλουθου 

ορισμού: 

««ΡΑΕΚ» σημαίνει τη Ρυθμιστική 

Αρχή Ενέργειας Κύπρου , όπως 

αυτή συστάθηκε δυνάμει των περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

Νόμων του 2003-2018, όπως 

εκάστοτε ισχύουν ή 

τροποποιούνται.». 

Απαιτείται, καθότι, πέραν του ότι γίνονται σε 

αυτήν αναφορές στο κείμενο του προτεινόμενου 

νομοσχεδίου, η ΡΑΕΚ είναι το αρμόδιο εποπτικό 

και ρυθμιστικό όργανο.  

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή. Καλύπτεται από 
το εδάφιο 2(2). 

 

6 2(1) 2 

Προσθήκη του ακόλουθου 

ορισμού: 

««περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμος» σημαίνει 

τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμους και εξ’ 

αυτών εκδιδόμενοι Κανονισμοί 

Απαιτείται καθότι, πέραν του ότι γίνονται σε 

αυτούς αναφορές στο κείμενο του 

προτεινόμενου νομοσχεδίου, οι δραστηριότητες 

που θα εκτελεί η ΔΕΦΑ εμπίπτουν στους περί της 

Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους.  

 Η επισήμανση είναι ορθή. 
Κατά τη διάρκεια του 
νομοτεχνικού ελέγχου θα 
προστεθούν στο πλάι οι 
σχετικές αναφορές σε 
όλους τους νόμους που 
καταγράφονται στο 
νομοσχέδιο. 
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όπως εκάστοτε ισχύουν και 

τροποποιούνται.». 

 

7 2(2) 3 

Αντικατάσταση του προτεινόμενου 

εδαφίου (2) του άρθρου 2 ως 

ακολούθως: 

«Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι 

οποίοι χρησιμοποιούνται στον 

παρόντα Νόμο και οι οποίοι δεν 

ερμηνεύονται σε αυτόν, 

ερμηνεύονται σύμφωνα με την 

έννοια που αποδίδεται στους 

όρους αυτούς στον περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο. 

 

Νοείται ότι κανένας όρος του 

παρόντος Νόμου δεν ερμηνεύεται 

διαφορετικά από την ερμηνεία του 

στον περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμο.»  

Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ο νόμος της 

ΔΕΦΑ να υπερισχύει και έρχεται σε σύγκρουση 

με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου Νόμου, ο οποίος είναι αποτέλεσμα 

εναρμόνισης με Ευρωπαϊκή Οδηγία.    

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
 

Στο νομοσχέδιο δεν 
περιλαμβάνεται 
οποιοσδήποτε όρος 
ορίζεται στον περί 
Ρύθμισης της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου Νόμο και 
επομένως δεν υπάρχει 
περίπτωση σύγκρουσης 
ερμηνειών.  

 

8 2 4 

Προσθήκη νέου εδαφίου 4 του 

άρθρου 2 ως ακολούθως: 

«Σε περίπτωση σύγκρουσης του 

παρόντος Νόμου και του περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου  Νόμου, υπερισχύει ο περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου  Νόμος.». 

 

 

Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ο νόμος της 

ΔΕΦΑ να υπερισχύει (και ούτε να αφήνεται 

υπόνοια ή/και αμφιβολία επί τούτου) του περί  

Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, ο 

οποίος είναι αποτέλεσμα εναρμόνισης με 

Ευρωπαϊκή Οδηγία. Είναι αναγκαίο όπως ο νόμος 

της ΔΕΦΑ διαβάζεται πάντοτε σε συνάρτηση με 

τον περί  Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου 

Νόμο.    

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή. 
 
Ο παρών νόμος αφορά 
σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου και δεν 
συγκρούεται με τον περί 
Ρύθμισης της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου Νόμο.  

 
10 3(6)(στ) 5 

Αντικατάσταση της παραγράφου 

(στ), του εδαφίου 6, του άρθρου 3 

Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται και από τις πρόνοιες του 

περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
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Αριθμός 

Ενδιαφερόμενων 
 
 

Αριθμ
ός 

Σχολί
ου 

Αριθμός 
Άρθρου 
Νομοσχ

εδίου   

Αρ. 
Σελ 

Σχόλιο / Εισήγηση 
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Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

 Σχόλια/Απάντηση 
Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 
ως ακολούθως: 

«εκτελεί οποιαδήποτε απαραίτητη 

πράξη για την εκπλήρωση των 

αρμοδιοτήτων της, για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόμου και 

του περί Ρύθμισης της Αγοράς του 

Φυσικού Αερίου Νόμου». 

Νόμου. Στο άρθρο 5 αναφέρεται 
ότι συγκεκριμένα 
καθήκοντα και  
αρμοδιότητες εκτελούνται 
από τη ΔΕΦΑ τηρουμένων 
των διατάξεων και του 
περί  Ρύθμισης της Αγοράς 
του Φυσικού Αερίου 
Νόμου. 

 

11 4 5,6 
Αναφορικά με την φράση «στην 

επικράτεια της Δημοκρατίας». 

Πρέπει να εξαιρούνται οι υποθαλάσσιοι αγωγοί 

που διέπονται από άλλο Νόμο και κανονισμούς.  

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Το άρθρο αυτό πρέπει να 
διαβάζεται μαζί με τα 
υπόλοιπα άρθρα του 
Νόμου και σε ότι αφορά 
τις αρμοδιότητες σε 
διανομή και μεταφορά 
φυσικού αερίου, αυτές 
καθορίζονται στις σχετικές 
άδειες που χορηγεί η 
ΡΑΕΚ. 
 

 

12 4 5,6 

Διαγραφή αμέσως μετά τη φράση 

«λειτουργία και διαχείριση» της 

λέξης «όλων».  

Συγκρούεται με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμο, σύμφωνα με τον οποίο 

μόνος αρμόδιος για ορίσει ένα ή περισσότερους 

διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς ή/και 

αποθήκευσης ή/και εγκαταστάσεων ΥΦΑ είναι το 

Υπουργικό Συμβούλιο. 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Αναφέρει όλων των 
σχετικών υποδομών που 
χρειάζεται για την άσκηση 
των καθηκόντων της ΔΕΦΑ. 
Επομένως δεν μπορεί να 
υπονοεί υποδομή κάποιου 
άλλου εκτός από την 
ΔΕΦΑ.  
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Αριθμός 
Άρθρου 
Νομοσχ

εδίου   

Αρ. 
Σελ 

Σχόλιο / Εισήγηση 
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13 5(1) 6 

Διαγραφή της υποπαραγράφου 

(iv), της παραγράφου (δ), του 

εδαφίου (1) του άρθρου 5  

ΚΑΙ προσθήκη νέου εδαφίου (2) 

του άρθρου 5 ως ακολούθως: 

«Τηρουμένων των διατάξεων του 

Νόμου και του Περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, η 

ΔΕΦΑ εκτελεί τη δραστηριότητα 

της προμήθειας φυσικού αερίου.  

Νοείται ότι η ΔΕΦΑ λαμβάνει 

προηγουμένως τις απαιτούμενες 

άδειες από την Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας Κύπρου και άλλες 

αρμόδιες αρχές και όργανα της 

Δημοκρατίας.»  

Η δραστηριότητα της «προμήθειας φυσικού 

αερίου» δεν μπορεί να είναι θέμα διακριτικής 

εξουσίας. 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Αυτά που εισηγείται το 
σχόλιο περιλαμβάνονται 
στο εδάφιο (1) του άρθρου 
5. 
 

 

14 
5(1)(δ)(v

i) 
6 

Διαγραφή της υποπαραγράφου 

(vi), της παραγράφου (δ), του 

εδαφίου (1) του άρθρου 5 

«Διαχείριση Συνδυασμένου 

Συστήματος». 

Δεν είναι κατανοητό, γιατί πρέπει να υπάρχει 

αυτή η πρόνοια εφόσον ο περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος προνοεί ότι ο 

διαχειριστής συνδυασμένου συστήματος πρέπει 

να είναι από άποψη νομικής μορφής, οργάνωσης 

και λήψης αποφάσεων ανεξάρτητος από άλλες 

δραστηριότητες που δεν συνδέονται µε τη 

διαχείριση του συστήµατος µεταφοράς, ΥΦΑ, 

αποθήκευσης και διανοµής, ήτοι την προμήθεια, 

οπότε είναι σε σύγκρουση με το πνεύμα του 

παρόντος Νόμος.  

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Το εδάφιο (1) του άρθρου 
5 καταγράφει τις 
δραστηριότητες που 
δύναται να διενεργεί η 
ΔΕΦΑ, τηρουμένων των 
διατάξεων του περί 
Ρύθμισης της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου Νόμου. 
Είναι προφανές ότι αν μία 
από αυτές τις 
δραστηριότητες δεν 
μπορεί να ασκηθεί αν 
ασκείται κάποια άλλη, τότε 
η ΡΑΕΚ δυνάμει του 
προαναφερόμενου νόμου 
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δεν μπορεί να χορηγήσει 
τέτοια άδεια.  

 
 

15 5(1)(δ) 7 

Αντικατάσταση της φράσης: 

«νοουμένου ότι, όπου απαιτείται, 

λαμβάνει τις κατάλληλες   άδειες 

από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κύπρου ή/και άλλες αρμόδιες 

αρχές της Δημοκρατίας» 

ως ακολούθως: 

«Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση, 

και όπου απαιτείται, η ΔΕΦΑ 

λαμβάνει προηγουμένως τις 

απαιτούμενες άδειες από την 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 

και άλλες αρμόδιες αρχές και 

όργανα της Δημοκρατίας.» 

Ορθότερη απόδοση   

 Η εισήγηση γίνεται 
μερικώς αποδεκτή: 
 
«Νοείται ότι, όπου 
απαιτείται, η ΔΕΦΑ 
λαμβάνει προηγουμένως 
τις απαιτούμενες άδειες 
από την Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας Κύπρου ή/και 
άλλες αρμόδιες αρχές της 
Δημοκρατίας» 

 

16 5(3) 7 

(α) Διαγραφή της φράσης «είτε 

μόνη της, είτε μέσω τέτοιων 

προσώπων». 

(β) προσθήκη μετά από τη 

φράση «η ΔΕΦΑ δύναται» της 

φράσης «τηρουμένων των 

διατάξεων του Νόμου και του 

Περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμου». 

(α) Δεν γίνεται αντιληπτό τι υπονοείται με τις 

φράσεις «μόνη της» και «τέτοιων προσώπων».  

(β) Απαιτείται να τηρούνται οι πρόνοιες του περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου. 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Το άρθρο 5(3) αναφέρεται 
στο εδάφιο (1) του ιδίου 
άρθρου. Το ότι η ΔΕΦΑ 
υποχρεούται να τηρεί τις 
πρόνοιες του περί 
Ρύθμισης της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου Νόμου 
αναφέρεται στο εδάφιο (1) 
του ίδιου άρθρου. 
Όσον αφορά το σχόλιο ότι 
«δεν γίνεται αντιληπτό»:   
Η ΔΕΦΑ δύναται είτε να 
ενεργήσει από μόνη της 
(δηλαδή η ίδια) είτε σε 
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συνεργασία με άλλα 
πρόσωπα είτε μέσω 
ανάθεση σε τρίτους.  

 
 

17 5(3)(β) 7 

Προσθήκη της ακόλουθης 

επιφύλαξης μετά την παράγραφο 

(β) του εδαφίου 3 του άρθρου 5: 

 

«Νοείται ότι η ΔΕΦΑ δε προβαίνει 

στα διαλαμβανόμενα στην 

παρούσα παράγραφο χωρίς την 

προγενέστερη γραπτή έγκριση της 

ΡΑΕΚ.» 

Κατ’ αναλογία με το ισχύει για την ΑΗΚ και 

νοουμένου ότι αυτά αποτελούν  περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία θα αποκτηθούν μέσω 

ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων.  

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Η σχετική οδηγία δεν 
αναφέρει οτιδήποτε περί 
λήψης έγκρισης από τη 
ΡΑΕΚ. Και αν υπήρχε 
τέτοια υποχρέωση η 
σχετική πρόνοια θα έπρεπε 
να περιληφθεί στον περί 
Ρύθμισης της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου και όχι 
στον παρόντα Νόμο.   

 
 

18 5(4) 7,8 
Διευκρίνηση ή διαγραφή της 

φράσης «ή με άλλο τρόπο». 

Δεν γίνεται κατανοητό ποιος μπορεί να είναι ο 

άλλος τρόπος στον οποίο γίνεται αναφορά.  

 

 Η εισήγηση γίνεται 
αποδεκτή. 
 
 Το εδάφιο 5(4) 
διαμορφώνεται ως 
ακολούθως: 
 
(4) Για τους σκοπούς του 
εδαφίου (1) η ΔΕΦΑ 
δύναται περαιτέρω να 
αποκτήσει, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του 
Νόμου αυτού, 
οποιαδήποτε περιουσία, 
την οποία η ΔΕΦΑ θεωρεί 
αναγκαία ή κατάλληλη για 
το σκοπό της  
κατασκευής, επέκτασης ή 
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συντήρησης οποιασδήποτε 
εγκατάστασης και 
μηχανημάτων για την 
εκτέλεση των καθηκόντων 
της βάσει του Νόμου.  

 

19 7(1) 8 

Αντικατάσταση της φράσης 

«εποπτεύει τις εργασίες της 

ΔΕΦΑ» με πιο νομοθετικά δόκιμο 

όρο, για παράδειγμα «είναι 

υπεύθυνο για τις εργασίες της 

ΔΕΦΑ». 

Καταρχάς, δίδεται η εντύπωση ότι υπάρχουν δύο 

οντότητες. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η ΔΕΦΑ. 

Περαιτέρω, δεν έχει εντοπιστεί παρόμοια 

πρόνοια σε κανένα άλλο νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου. Ανάλογη αναφορά γίνεται 

στον περί Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας 

Νόμος του 2019 (114(I)/2019), ΩΣΤΟΣΟ αφορά 

Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που 

συστήνονται σύμφωνα με τον περί Εταιρειών 

Νόμο.   

 Σε ότι αφορά τις εργασίες 
της ΔΕΦΑ, αυτό 
καλύπτεται από την 
αναφορά στο εδάφιο (1) 
του άρθρου 6, στο οποίο 
αναφέρεται ότι στο 
Διοικητικό Συμβούλιο 
ανατίθεται η διοίκηση της 
ΔΕΦΑ. Επομένως το άρθρο 
7(1) έχει διαμορφωθεί ως 
ακολούθως: 
 
«Το Διοικητικό Συμβούλιο 
διαχειρίζεται την 
περιουσία της ΔΕΦΑ κατά 
τα προβλεπόμενα στον 
Νόμο» 

 

22 7(2)(η) 9 

Προσθήκη μετά τη φράση «τήρηση 

λογαριασμών» της ακόλουθης 

φράσης:  «και τηρουμένων των 

διατάξεων του περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, η 

ΔΕΦΑ,  χωριστών λογαριασμών». 

Για συμμόρφωση με περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμο 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
 
Ο Νόμος αυτός αφορά 
στην ίδρυση της ΔΕΦΑ και 
δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μέσο 
για συμπερίληψη τέτοιων 
προνοιών που συνήθως 
επιβάλλονται σε όρους 
άδειας που χορηγεί η 
ρυθμιστική αρχή ή που 
προβλέπονται στη 
νομοθεσία για το θέμα. 
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24 9(1) 10 
Να γίνει σύμφωνα με άλλα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου.  

Θα πρέπει να υπάρχει σύμπνοια σε σχέση με το 

τι ισχύει στα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου. 

 Το σχόλιο δεν γίνεται 
αποδεκτό καθότι δεν 
υπάρχει συγκεκριμένη 
εισήγηση.  
 
Σημειώνεται ότι τα ΔΣ 
προβαίνουν σε δήλωση, 
προς το Υπουργικό 
Συμβούλιο, του 
συμφέροντος τους σε 
επιχειρήσεις συναφείς με 
τις δραστηριότητες του 
ορισμένου αυτού νομικού 
προσώπου δημοσίου 
δικαίου. 

 
 

25 9(3)(β) 11 

Αντικατάσταση της παραγράφου 

(β) του εδαφίου 3 του άρθρου 9 ως 

ακολούθως: 

«εταιρεία, στην οποία μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει ή 

ελέγχει άμεσα ή έμμεσα 

οποιοδήποτε συμφέρον και/ή 

δικαίωμα  ψήφου σε γενική 

συνέλευση,» 

Σύγκρουση συμφερόντων.  

 Η εισήγηση γίνεται 
αποδεκτή.  

 

 

26 13(δ) 13 

Διαγραφή της φράσης «ή ύστερα 

από εισήγηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται 

με τη σύμφωνη γνώμη πέντε 

τουλάχιστον μελών της εκ των 

οποίων θα είναι ο Πρόεδρος ή ο 

Αντιπρόεδρος.»  

Εάν όχι διαγραφή τότε 

Παρόμοια πρόνοια εντοπίζεται ΜΟΝΟ στον περί 

Ελεγκτών Νόμο, σύμφωνα με τον οποίο 

συστήνεται η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας 

Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕΕ - νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου) που αποτελείται 

από τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και 5 μέλη (άρα 7 

μέλη ΔΣ), και δίδεται η δυνατότητα ανάκλησης 

διορισμού  μέλους του ΔΣ από το Υπουργικό 

 Το σχόλιο γίνεται 
αντιληπτό. 
 
Το εν λόγω εδάφιο 
τροποποιήθηκε ώστε να 
απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη τουλάχιστον 7 
μελών. 
 
 



Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως 
«Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020» 

 
Αριθμός 

Ενδιαφερόμενων 
 
 

Αριθμ
ός 

Σχολί
ου 

Αριθμός 
Άρθρου 
Νομοσχ

εδίου   

Αρ. 
Σελ 

Σχόλιο / Εισήγηση 
Ενδιαφερόμενου 

Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

 Σχόλια/Απάντηση 
Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 
αντικατάσταση αμέσως μετά της 

φράσης «σύμφωνη γνώμη» της 

λέξης «πέντε» με τη λέξη «οκτώ».  

Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται με τη 

σύμφωνη γνώμη πέντε τουλάχιστον μελών 

αυτού. Επομένως εάν θα παραμείνει θα πρέπει 

να τηρηθεί η σχετική αναλογία.  

 

 

 

27 14(11) 15 

Αντικατάσταση του εδαφίου 11 

του άρθρου 14 ως ακολούθως: 

«Με την επιφύλαξη των προνοιών 

του περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμου, τα 

πρακτικά της συνεδρίας τηρούνται 

εμπιστευτικά, εκτός αν 

αποφασισθεί διαφορετικά από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, από 

αρμόδιο δικαστήριο ή από 

αρμόδιο 

πειθαρχικό όργανο ή κατόπιν 

αιτήματος της ΡΑΕΚ.» 

Δεν πρέπει να παραγνωρίζονται ούτε οι πρόνοιες 

του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου 

Νόμου ούτε οι εξουσίες της ΡΑΕΚ ως ρυθμιστή.  

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στη ΡΑΕΚ 

να έχει πρόσβαση στα πρακτικά του ΔΣ της ΔΕΦΑ 

στα πλαίσια άσκησης των εξουσιών της δυνάμει 

του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου 

Νόμου.  

 Η εισήγηση δεν γίνεται 

αποδεκτή.  

 

Αν η ΡΑΕΚ χρειάζεται 

ενημέρωση από τη ΔΕΦΑ 

για οποιοδήποτε θέμα 

μπορεί να την ζητήσει.  

 

  

 

28 17(1) 16 

Αντικατάσταση της φράσης: 

«προσωπικής ευθύνης για πράξεις 

ή παραλείψεις τους κατά την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους»  

με τη φράση:  

«προσωπική αστική ευθύνη για 

πράξεις ή παραλείψεις τους ή 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, 

 Έγινε αλλαγή για σκοπούς πληρότητας.    

 Η εισήγηση γίνεται 
αποδεκτή.   



Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως 
«Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020» 

 
Αριθμός 

Ενδιαφερόμενων 
 
 

Αριθμ
ός 

Σχολί
ου 

Αριθμός 
Άρθρου 
Νομοσχ

εδίου   

Αρ. 
Σελ 

Σχόλιο / Εισήγηση 
Ενδιαφερόμενου 

Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

 Σχόλια/Απάντηση 
Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 
αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, 

δυνάμει του παρόντος Νόμου και 

των δυνάμει αυτού εκδοθέντων 

Κανονισμών.» 

 
29 17(2) 

16, 

17 
Διαγραφή εδαφίου 2 άρθρου 17  

Δεν γίνεται αντιληπτό γιατί πρέπει να δοθεί στο 

ΔΣ της ΔΕΦΑ και στο προσωπικό της τέτοια 

«ασυλία». 

 Η εισήγηση θα εξεταστεί 
από τη ΝΥ κατά τον 
νομοτεχνικό έλεγχο. 

 

30 19(1) 
17, 

18 

Διαγραφή του εδαφίου (1) του 

άρθρου 19.  

Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο ένα νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο συστήνεται 

για να ασκεί τις δραστηριότητες που ασκεί η 

ΔΕΦΑ, να έχει τέτοια εξουσία. Τέτοια εξουσία 

έχουν μόνο αρχές που ασκούν εποπτικό ή 

ρυθμιστικό ρόλο. Παρόμοια πρόνοια που έδιδε 

στην ΑΗΚ εξουσία έχει διαγραφεί το 2004. 

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, που η πρόνοια 

παραμείνει θα πρέπει οπωσδήποτε να 

περιληφθεί εξαίρεση για τον Ρυθμιστή της ΔΕΦΑ, 

ήτοι τη ΡΑΕΚ, ως ακολούθως: 

 

«Νοείται ότι η ΔΕΦΑ δεν μπορεί να απευθύνεται 

για συνδρομή και πληροφορία, έγγραφα και 

άλλα στοιχεία για τις πρόνοιες του παρόντος 

άρθρου στη ΡΑΕΚ.» 

 

Δεν είναι δυνατό ένας ρυθμιζόμενος να μπορεί 

να απευθύνεται στο ρυθμιστή για να απαιτεί 

στοιχεία.   

 Αντιλαμβανόμαστε το 
σχόλιο. Το εδάφιο (1) του 
άρθρου 19 διαμορφώθηκε 
ως ακολούθως: 
 
«Υπό την επιφύλαξη του 
περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα Νόμου, η 
ΔΕΦΑ δύναται να 
απευθύνεται σε άλλες 
κρατικές ή μη υπηρεσίες ή 
σε νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου για να 
της παρέχουν κάθε 
αναγκαία συνδρομή, 
πληροφορίες, έγγραφα ή 
άλλα στοιχεία που είναι 
αναγκαία για την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων της» 

 

31 19(2) 18 
Διαγραφή του εδαφίου (2) του 

άρθρου 19. 

Ίδιο σχόλιο με ανωτέρω. Επιπλέον έρχεται σε 

σύγκρουση με τον περί Ρύθμισης Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμο όσον αφορά τις 

εμπιστευτικές πληροφορίες.  

 Το εδάφιο (2) του άρθρου 
19 αντικαταστάθηκε με το 
ακόλουθο: 
«Η διαβίβαση προς τη 
ΔΕΦΑ πληροφοριών 



Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως 
«Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020» 

 
Αριθμός 

Ενδιαφερόμενων 
 
 

Αριθμ
ός 

Σχολί
ου 

Αριθμός 
Άρθρου 
Νομοσχ

εδίου   

Αρ. 
Σελ 

Σχόλιο / Εισήγηση 
Ενδιαφερόμενου 

Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

 Σχόλια/Απάντηση 
Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 
εμπιστευτικής φύσεως, 
αναφορικά με τρίτους, 
δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου, 
διέπεται από τις πρόνοιες 
περί του επαγγελματικού 
απορρήτου που 
προβλέπονται από 
οποιοδήποτε Νόμο» 

 

32 20(1) 18 

Διαγραφή στο εδαφίου (1) του 

άρθρου 20 της φράσης «με 

αρμόδιες εποπτικές Αρχές». 

Δεν είναι αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο η 

ΔΕΦΑ θα πρέπει να «συνεργάζεται» με εποπτικές 

αρχές. Πως ορίζεται ο όρος «συνεργασία»; 

Πως δύναται ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου που ασκεί τις δραστηριότητες που θα 

ασκεί η ΔΕΦΑ να συνεργάζεται με εποπτικές 

αρχές και ποιες θα μπορούσε να είναι αυτές οι 

εποπτικές αρχές;  

Επιπλέον, δεν είναι αντιληπτό γιατί πρέπει η 

ΔΕΦΑ να «προβαίνει στην εκ μέρους των 

οργανισμών αυτών και για λογαριασμό τους, 

συλλογή πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών».  

Εάν υπάρχει συγκεκριμένος οργανισμός με τον 

οποίο θα συνεργάζεται, να κατονομαστεί στο 

Νόμο. 

 Η εισήγηση δεν γίνεται  
αποδεκτή.  
 
Η ΔΕΦΑ θα πρέπει να 
μπορεί να συνεργάζεται με 
άλλες Αρχές γενικά μέσα 
στα πλαίσια των 
αδειοδοτημένων 
δραστηριοτήρων της (όπως 
πχ Διαχειριστές 
Συστήματος Μεταφοράς 
άλλων ΚΜ ή πχ με εθνική 
ρυθμιστική αρχή ή άλλη 
ρυθμιστική αρχή άλλου 
ΚΜ) για ανταλλαγή 
πληροφοριών. 
Επιπρόσθετα οι εν λόγω 
Οργανισμοί (πχ ENTSO-G) 
του οποίου η ΔΕΦΑ θα 
είναι μέλος, μπορεί να 
ζητήσουν από την ΔΕΦΑ να 
διερευνήσει ένα θέμα ή να 
συλλέξει πληροφορίες για 
κάποια αδειοδοτημένη 
δραστηριότητα. 

 
33 20(2) 18 

Διαγραφή στο εδαφίου 2 του 

άρθρου 20 της φράσης «με 
Ίδιο σχόλιο με ανωτέρω.   

Η εισήγηση δεν γίνεται  



Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως 
«Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020» 

 
Αριθμός 

Ενδιαφερόμενων 
 
 

Αριθμ
ός 

Σχολί
ου 

Αριθμός 
Άρθρου 
Νομοσχ

εδίου   

Αρ. 
Σελ 

Σχόλιο / Εισήγηση 
Ενδιαφερόμενου 

Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

 Σχόλια/Απάντηση 
Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 
αρμόδιες εποπτικές Αρχές» 

 

ΚΑΙ  

 

προσθήκη της φράσης 

«Τηρουμένων των διατάξεων του 

περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμου,». 

αποδεκτή.  
 
Ίδια απάντηση που δόθηκε 
στο σχόλιο 32 του ίδιου 
ενδιαφερόμενου (6). 

 

34 20(3) 
18, 

19 

Διαγραφή στο εδαφίου 3 του 

άρθρου 20 της φράσης «με 

αρμόδιες εποπτικές Αρχές». 

Ίδιο σχόλιο με ανωτέρω. 

 Η εισήγηση δεν γίνεται  
αποδεκτή.  
 
Ίδια απάντηση που δόθηκε 
στο σχόλιο 32 του ίδιου 
ενδιαφερόμενου (6). 

 

35 20(4) 19 

Προσθήκη αμέσως μετά τη 

φράση «που προβλέπεται στον 

Νόμο» της ακόλουθης φράσης 

«,τηρουμένων σε κάθε 

περίπτωση των προνοιών των 

περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμων.». 

 

Με βάση τα άρθρα 20 και 25 του περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου υπάρχει 

υποχρέωση τήρησης απορρήτου ενώ με βάση το 

άρθρο 48 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου Νόμου υπάρχει υποχρέωση του 

διαχειριστή (ΔΕΦΑ) προς εχεμύθεια  

 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
Το εδάφιο (4) 
τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
 
 «Η ανακοίνωση από τη 
ΔΕΦΑ πληροφοριών 
εμπιστευτικής φύσης 
αναφορικά με τρίτους, σε 
αρμόδιες Αρχές της 
αλλοδαπής ή σε  
οργανισμούς δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, 
διέπεται από τις πρόνοιες 
περί του επαγγελματικού 
απορρήτου που 
προβλέπονται στον Νόμο.» 

 
36 20(5) 19 

Διαγραφή του εδαφίου 5 του 

άρθρου 20 

Δεν είναι αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο η 

ΔΕΦΑ θα μπορεί να ασκεί αυτές τις 

αρμοδιότητες.  

 Ίδια απάντηση που δόθηκε 
στο σχόλιο 4 ίδιου 
ενδιαφερόμενου (6). 



Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως 
«Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020» 

 
Αριθμός 

Ενδιαφερόμενων 
 
 

Αριθμ
ός 

Σχολί
ου 

Αριθμός 
Άρθρου 
Νομοσχ

εδίου   

Αρ. 
Σελ 

Σχόλιο / Εισήγηση 
Ενδιαφερόμενου 

Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

 Σχόλια/Απάντηση 
Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 
Επιπλέον, ορισμός της φράσης «διεξάγει 

έρευνες».  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρχει σύγκρουση με 

τις έρευνές που διεξάγει η ΡΑΕΚ στα πλαίσια των 

εξουσιών της δυνάμει των διατάξεων του περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου. 

 
Εκτός από την πιο πάνω 
τροποποίηση του εδαφίου 
(4) του άρθρου 20, το 
εδάφιο (5) τροποποιείται 
ως ακολούθως: 
 
(5) Η ΔΕΦΑ δύναται να 
συλλέγει πληροφορίες, να 
διενεργεί έρευνες και 
μελέτες και να παρέχει 
οποιαδήποτε βοήθεια 
μετά από αίτημα της 
αρμόδιας Αρχής του 
εξωτερικού ή άλλου 
οργανισμού, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων, 
καθηκόντων και εξουσιών 
που της παρέχει ο Νόμος. 

 

37 20(6) 19 

Προσθήκη αμέσως πριν την φράση 

«Η ΔΕΦΑ δύναται να»  της 

ακόλουθης φράσης: 

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του  περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμου,» 

Και με την προσθήκη της 

ακόλουθης επιφύλαξης στο τέλος 

του εδαφίου (6): 

«Νοείται  ότι η ΔΕΦΑ υποχρεούται 

σε κάθε περίπτωση να 

ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε 

αίτημα υποβάλλει η Ρυθμιστική 

Αρχή Ενέργειας Κύπρου για 

παροχή πληροφοριών ή διεξαγωγή 

Η εν λόγω προτεινόμενη πρόνοια όπως είναι 

διατυπωμένη περιλαμβάνει και τη ΡΑΕΚ, γεγονός 

που συγκρούεται τόσο με τον περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο όσο και με το 

σχετικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.  Η ΔΕΦΑ δεν 

μπορεί να έχει τη δυνατότητα να αρνείται να 

απαντήσει σε αίτημα παροχής πληροφορίων από 

τη Ρυθμιστική Αρχή.  

 Η εισήγηση δεν γίνεται  

αποδεκτή.  
 
Ίδια απάντηση που δόθηκε 
στο σχόλιο 22 του ίδιου 
ενδιαφερόμενου (6). 



Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως 
«Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020» 

 
Αριθμός 

Ενδιαφερόμενων 
 
 

Αριθμ
ός 

Σχολί
ου 

Αριθμός 
Άρθρου 
Νομοσχ

εδίου   

Αρ. 
Σελ 

Σχόλιο / Εισήγηση 
Ενδιαφερόμενου 

Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

 Σχόλια/Απάντηση 
Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 
έρευνας κατά την άσκηση των 

δραστηριοτήτων αυτής.» 

 

38 21(2) 20 

Προσθήκη αμέσως πριν την φράση 

«το απόρρητο συνεπάγεται»  της 

ακόλουθης φράσης: 

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του  περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμου,» 

ΚΑΙ  

προσθήκη αμέσως μετά τη φράση 

«δύναται να ανακοινωθούν μόνο» 

της ακόλουθης φράσης: 

«στη ΡΑΕΚ και». 

Με βάση τα άρθρα 20 και 25 του περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου υπάρχει 

υποχρέωση τήρησης απορρήτου ενώ με βάση το 

άρθρο 48 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου Νόμου υπάρχει υποχρέωση του 

διαχειριστή (ΔΕΦΑ) προς εχεμύθεια.  

Επιπλέον, είναι ορθό να γίνεται ρητή αναφορά 

στον Ρυθμιστή.  

 Η εισήγηση δεν γίνεται  

αποδεκτή.  
 
Ίδια απάντηση που δόθηκε 
στο σχόλιο 22 του ίδιου 
ενδιαφερόμενου (6). 
 

 

39 21(3) 
20, 

21 

Προσθήκη αμέσως πριν τη φράση 

«Οι αρχές, οργανισμοί,» της 

ακόλουθης φράσης: «Τηρουμένων 

των διατάξεων του περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Φυσικού Αερίου 

Νόμου,» 

Με βάση τα άρθρα 20 και 25 του περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου υπάρχει 

υποχρέωση τήρησης απορρήτου ενώ με βάση το 

άρθρο 48 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου Νόμου υπάρχει υποχρέωση του 

διαχειριστή (ΔΕΦΑ) προς εχεμύθεια. 

 Η εισήγηση δεν γίνεται  

αποδεκτή.  
 
Ίδια απάντηση που δόθηκε 
στο σχόλιο 22 του ίδιου 
ενδιαφερόμενου (6). 

 

40 21(4) 21 

Προσθήκη της ακόλουθης 

παραγράφου (α) στο εδάφιο 4 του 

άρθρου 21: 

«εφόσον τέτοιες πληροφορίες 

απαιτηθούν από τη ΡΑΕΚ 

τηρουμένων των διατάξεων του 

περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμου.» 

Η ΔΕΦΑ υποχρεούνται να ανταποκριθεί σε 

οποιοδήποτε αίτημα παροχής πληροφορίων από 

τη Ρυθμιστική Αρχή κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της. 

  
Η εισήγηση δεν γίνεται  

αποδεκτή.  
 
Ίδια απάντηση που δόθηκε 
στο σχόλιο 22 του ίδιου 
ενδιαφερόμενου (6). 

 

41 21(4)(γ) 21 

Προσθήκη αμέσως μετά τη φράση 

«προβαίνει σε καταγγελίες» της 

ακόλουθης φράσης: 

«στη ΡΑΕΚ.» 

Είναι ορθό να γίνεται ρητή αναφορά στον 

Ρυθμιστή. 

  
Η εισήγηση δεν γίνεται  

αποδεκτή.  
 
Ίδια απάντηση που δόθηκε 



Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως 
«Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020» 

 
Αριθμός 

Ενδιαφερόμενων 
 
 

Αριθμ
ός 

Σχολί
ου 

Αριθμός 
Άρθρου 
Νομοσχ

εδίου   

Αρ. 
Σελ 

Σχόλιο / Εισήγηση 
Ενδιαφερόμενου 

Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

 Σχόλια/Απάντηση 
Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 
στο σχόλιο 22 του ίδιου 
ενδιαφερόμενου (6). 

 

42 24(6) 23 

Αντικατάσταση της ακόλουθης 

φράσης «Παρά τις διατάξεις 

οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε 

ισχύ νόμου και κανονισμών,» με τη 

φράση «Τηρουμένων των 

προνοιών του περί της Ρύθμισης 

των Διαδικασιών Σύναψης 

Συμβάσεων Φορέων που 

Δραστηριοποιούνται στους Τομείς 

του Ύδατος, της Ενέργειας, των 

Μεταφορών και των 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για 

Συναφή Θέματα Νόμο του 2016» 

Δεν γίνεται αντιληπτό γιατί ο περί Ρύθμισης των 

Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων νόμος να μην 

ισχύει και στη περίπτωση της υπό σύσταση 

εταιρείας δημοσίου δικαίου ΔΕΦΑ. 

 Το σχόλιο είναι αντιληπτό. 
 
 Ίδια απάντηση που 
δόθηκε στο σχόλιο 3 του 
ενδιαφερόμενου 3. 

 

 

43 25 
23, 

24 
Διαγραφή του άρθρου 25. Αποτελεί επανάληψη του άρθρου 17. 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 
αποδεκτή.  
  
Το άρθρο 17 αφορά  το ΔΣ, 
ενώ  το άρθρο 25 αφορά 
τα μέλη του προσωπικού.  

 

44 29(1) 27 

Προσθήκης πριν από τη φράση 

«Εποπτεύει όλων των εργασιών» 

της ακόλουθης φράσης «Πέραν 

των εργασιών που αφορούν τις 

δραστηριότητες που ρυθμίζονται 

στον περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμο,». 

Ο εποπτικός ρόλος του Υπουργού πρέπει να είναι 

διακριτός από τον εποπτικό ρόλο της ΡΑΕΚ ώστε 

να μην υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων. 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 

αποδεκτή. 
 
Ο Υπουργός θα εποπτεύει 
όλων των εργασιών χωρίς 
να σημαίνει ότι θα υπάρχει 
σύγκρουση με 
αρμοδιότητες άλλων 
φορέων. 

 
45 29(4) 

27, 

28 

Προθήκη της ακόλουθης 

επιφύλαξης αμέσως μετά το 

εδάφιο (4) του άρθρου 29: 

Ο εποπτικός ρόλος του Υπουργού πρέπει να είναι 

διακριτός από τον εποπτικό ρόλο της ΡΑΕΚ ώστε 

να μην υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων. 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 

αποδεκτή. 
 



Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως 
«Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020» 

 
Αριθμός 

Ενδιαφερόμενων 
 
 

Αριθμ
ός 

Σχολί
ου 

Αριθμός 
Άρθρου 
Νομοσχ

εδίου   

Αρ. 
Σελ 

Σχόλιο / Εισήγηση 
Ενδιαφερόμενου 

Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

 Σχόλια/Απάντηση 
Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 
«Νοείται ότι για θέματα που 

εμπίπτουν στις διατάξεις του περί 

της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου Νόμου αρμόδια για 

διερεύνηση οποιουδήποτε 

θέματος είναι η ΡΑΕΚ.» . 

Ο Υπουργός πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να 
διερευνήσει οποιοδήποτε 
θέμα έχει σχέση με τη 
ΔΕΦΑ, την οποία 
εποπτεύει και είναι ο 
πολιτικός της 
προϊστάμενος.  
Διευκρινίζεται ότι η ΡΑΕΚ 
δεν εποπτεύει τη ΔΕΦΑ, 
αλλά ρυθμίζει 
συγκεκριμένες 
δραστηριότητες της ΔΕΦΑ 
όπως ρητά προβλέπεται 
στην κείμενη νομοθεσία.  

 

46 30 28 

Προσθήκης πριν από τη φράση 

«Εντεταλμένος Επιθεωρητής 

δύναται» της ακόλουθης φράσης 

«Τηρουμένων των διατάξεων του 

περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου Νόμου,». 

Δεν θα πρέπει να δημιουργείται σύγκρουση 

αρμοδιοτήτων. Επιπλέον, στον περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο υπάρχουν 

πρόνοιες για υποχρεώσεις για εχεμύθεια 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 

αποδεκτή. 
 
Ίδια απάντηση που δόθηκε 
στο σχόλιο 45 του ίδιου 
ενδιαφερόμενου (6). 

 

47 37(1) 33 

Αντικατάσταση της φράσης «η 

τελευταία δύναται κατά την κρίση 

της να διεξάγει διαβουλεύσεις» 

Ο τρόπος διαβούλευσης θα πρέπει να ρυθμιστεί, 

για παράδειγμα με ποιους, μέχρι πότε και δεν 

είναι μόνο ζήτημα της ΔΕΦΑ πως θα 

διαβουλεύεται αλλά και των άλλων μερών στη 

διαβούλευση. Συνεπώς είναι ορθό να ρυθμιστεί 

μέσα από τη νομοθεσία.  

 Η εισήγηση ρυθμίζεται από 
τα υπόλοιπα εδάφια του 
άρθρου 37.  

 

48 37(3) 33 
Νομοθετικός καθορισμός της 

διαδικασίας.  

Ο τρόπος διαβούλευσης θα πρέπει να ρυθμιστεί, 

για παράδειγμα με ποιους, μέχρι πότε και δεν 

είναι μόνο ζήτημα της ΔΕΦΑ πως θα 

διαβουλεύεται αλλά και των άλλων μερών στη 

διαβούλευση. Συνεπώς είναι ορθό να ρυθμιστεί 

μέσα από τη νομοθεσία 

 Ίδια απάντηση που δόθηκε 
στο σχόλιο 47 του ίδιου 
ενδιαφερόμενου (6). 



Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως 
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Αριθμός 

Ενδιαφερόμενων 
 
 

Αριθμ
ός 

Σχολί
ου 

Αριθμός 
Άρθρου 
Νομοσχ

εδίου   

Αρ. 
Σελ 

Σχόλιο / Εισήγηση 
Ενδιαφερόμενου 

Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

 Σχόλια/Απάντηση 
Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 

 

49 40 35 

Προσθήκη πριν από τη φράση «Το 

Διοικητικό Συμβούλιο δύναται» της 

ακόλουθης φράσης «Τηρουμένων 

των προνοιών του περί της 

Ρύθμισης των Διαδικασιών 

Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που 

Δραστηριοποιούνται στους Τομείς 

του Ύδατος, της Ενέργειας, των 

Μεταφορών και των 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για 

Συναφή Θέματα Νόμο του 2016» 

Δεν γίνεται αντιληπτό γιατί ο περί της Ρύθμισης 

των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Νόμος να 

μην ισχύει και στη περίπτωση της υπό σύσταση 

εταιρείας δημοσίου δικαίου ΔΕΦΑ. 

 Η εισήγηση δεν γίνεται 

αποδεκτή. 
 
Η σχετική αναφορά δεν 
χρειάζεται. Νοείται ότι 
ισχύουν και για τη ΔΕΦΑ οι 
νομοθεσίες περί δημοσίων 
συμβάσεων που την 
αφορούν.  

 

50 44(1) 36 

Προσθήκη αμέσως μετά τη φράση 

«ετοιμάζει προσχέδια 

κανονισμών» της ακόλουθης 

φράσης «πoυ δεv είvαι αντίθετοι 

πρoς τις διατάξεις τoυ vόμoυ 

αυτoύ, ή κάθε άλλoυ εκάστoτε σε 

ισχύ vόμoυ,» 

Πρέπει να καταγραφεί για ποια ζητήματα θα 

θεσπίζovται καvovισμoί  

 Το σχόλιο δεν γίνεται 
αποδεκτό. 
Τυχόν σύγκρουση μεταξύ 
νομοθεσιών δεν μπορεί να 
υπάρχει. Αυτό 
αποφεύγεται ως 
αποτέλεσμα του 
νομοτεχνικού ελέγχου 

 

51   

Γενικό Σχόλιο: θα πρέπει να 

τροποποιηθεί παράλληλα ο περί 

Ορισμένων Νομικών Προσώπων 

Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός 

Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμος 

ώστε να προστεθεί στο Παράρτημα 

ο Νόμος της ΔΕΦΑ. 

Η ΔΕΦΑ θα πρέπει να διέπεται από τον περί 

Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου 

Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) 

Νόμο. 

 

 Συμφωνούμε με σχόλιο. 

 


