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1 2 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 1 

 
Προσθήκη του ακόλουθου 
ορισμού: 
 
«αγωγός διασύνδεσης 
σημαίνει τον αγωγό 
μεταφοράς που διασχίζει ή 
γεφυρώνει σύνορο μεταξύ 
κρατών μελών με σκοπό τη 
σύνδεση των εθνικών 
συστημάτων μεταφοράς αυτών 
των κρατών μελών, ή αγωγό 
μεταφοράς μεταξύ ενός 
κράτους μέλους και μίας τρίτης 
χώρας μέχρι το έδαφος των 
κρατών μελών ή τα χωρικά 
ύδατα του εν λόγω κράτους 
μέλους». 

 Ορισμός από την Οδηγία (ΕΕ) 
2019/692. 
Σχετική αιτιολογία βλ. α/α14. 

 Η εισήγηση δεν γίνεται αποδεκτή για επίλυση μέσω των 
Κανονισμών. 
 
Το προσχέδιο Κανονισμών αναφέρει ότι οι όροι που δεν 
ορίζονται ειδικά στους παρόντες Κανόνες, έχουν την έννοια 
που τους αποδίδεται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 
Αερίου Νόμο (ο Νόμος). Ο  ορισμός που εισηγείται ο 
ενδιαφερόμενος προνοείται από την Οδηγία 2019/692/ΕΕ και 
μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία με πρόσφατη 
τροποποίησή της. 
 
Επιπρόσθετα σε σχέση με την αιτιολογία που παραπέμπει στο 
σχόλιο α/α 14 ο ενδιαφερόμενος, σημειώνεται ότι ο ορισμός 
του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς στον Νόμο αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, ότι ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς 
«….είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του συστήματος 
μεταφοράς σε μια δεδομένη περιοχή, και κατά περίπτωση, 
των διασυνδέσεων του με άλλα συστήματα ….» 

  
   

  

2 3 

 Ενδιαφε-
ρόμενος 2 

Τίθεται εισήγηση όπως ο 
Κανονισμός 3 διαφοροποιηθεί 
ως εξής: 
 
«Οι παρόντες Κανονισμοί 
εφαρμόζονται για τη ρύθμιση 
του τρόπου λειτουργίας της 
αγοράς του φυσικού αερίου 
και της δραστηριοποίησης των 
συμμετεχόντων στην αγορά, 
για όσο χρόνο ισχύουν οι 
παρεκκλίσεις που 
καθορίστηκαν με την Απόφαση 

Ο Κανονισμός 3 αναφέρει ότι «Οι 
παρόντες Κανονισμοί 
εφαρμόζονται για τη ρύθμιση του 
τρόπου λειτουργίας τη αγοράς του 
φυσικού αερίου και της 
δραστηριοποίησης των 
συμμετεχόντων στην αγορά, για 
όσο χρόνο ισχύουν οι παρεκκλίσεις 
που καθορίστηκαν με την 
Απόφαση». Ως Απόφαση ορίζεται η 
υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου της 
5.6.2019·   

 Η εισήγηση γίνεται αποδεκτή. 
 
Ο Κανονισμός 3 διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 
 
«3. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται για τη 
ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας τη αγοράς του φυσικού 
αερίου και της δραστηριοποίησης των συμμετεχόντων στην 
αγορά, για όσο χρόνο ισχύουν οι παρεκκλίσεις που 
καθορίστηκαν με την Απόφαση ή με άλλη σχετική Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου.» 

http://www.cm.gov.cy/cm/cm.nsf/All/0601AB03D6942B3BC225846B00236F9F/$file/87.649.pdf?OpenElement
http://www.cm.gov.cy/cm/cm.nsf/All/0601AB03D6942B3BC225846B00236F9F/$file/87.649.pdf?OpenElement
http://www.cm.gov.cy/cm/cm.nsf/All/0601AB03D6942B3BC225846B00236F9F/$file/87.649.pdf?OpenElement
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και/ή τις εκάστοτε εκδιδόμενες 
σχετικές Αποφάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου» 

Στην εν λόγω απόφαση, το χρονικό 
διάστημα ορίζεται ως «το 
διάστημα ισχύος της αναδυόμενης 
αγοράς ή μέχρι τη λήψη Απόφασης 
τερματισμού των παρεκκλίσεων 
από το Συμβούλιο».  
Άρα ουσιαστικά παραπέμπει 
έμμεσα σε άλλες αποφάσεις, οι 
οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται 
στους Κανονισμούς.  

  
   

  

3 4 
Γενικό 
σχόλι

ο 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 3 

Προσθήκη του ακόλουθου 
εδαφίου, ως νέο εδάφιο στο 
άρθρο 4:  
 
Σε περίπτωση που, κατά τη 
διάρκεια ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών, οποιοδήποτε 
νομικό πρόσωπο και/ή 
οποιαδήποτε συνδεδεμένα 
νομικά πρόσωπα κατέχουν 
πέραν της μίας άδειας για τη 
διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων που απαιτεί ο 
Νόμος, δύναται να 
εφαρμόσουν βαθμιαία 
λειτουργικό διαχωρισμό μέχρι 
τη λήξη των παρόντων 
Κανονισμών. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα 
δομή της ΔΕΦΑ και ευρύτερα της 
Αγοράς Φυσικού Αερίου στην 
Κύπρο, η οποία είναι στα 
προκαταρκτικά/αρχικά στάδια, θα 
πρέπει να δοθεί ο χρόνος για να 
μπορεί να γίνει ο απαιτούμενος 
λειτουργικός διαχωρισμός. Γίνεται 
εισήγηση όπως δοθεί η περίοδος 
της αναδυόμενης αγοράς (10 
χρόνια) για την αναδιάρθρωση της 
επιχείρησης, δίνοντας χρόνο για 
την εφαρμογή βαθμιαία των 
σχετικών διατάξεων. Σημειώνεται 
ότι απαίτηση για λειτουργικό 
διαχωρισμό από τα πρώτα στάδια 
λειτουργίας της αγοράς θα 
επιφέρει ιδιαίτερα αυξημένο 
διοικητικό, λειτουργικό και 
οικονομικό φόρτο, ο οποίος θα 
επιβαρύνει σημαντικά τον 
καταναλωτή χωρίς να υπάρχει 
άμεσο όφελος. Θα πρέπει να 
ληφθούν οι ανάλογες πολιτικές 

 Η εισήγηση δεν γίνεται αποδεκτή.  
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου Νόμου, το θέμα των παρεκκλίσεων και των 
θεμάτων που προκύπτουν από αυτές λαμβάνονται με 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και συνεπώς το θέμα 
δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω των Κανονισμών. 
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αποφάσεις για να ρυθμιστεί το εν 
λόγω ζήτημα προστατεύοντας το 
τελικό συμφέρον του καταναλωτή.  

4 4(1) 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 4 

Η διάρκεια ισχύος των 
παρεκκλίσεων δεν θα πρέπει 
να είναι προσδιορισμένη για 
30 χρόνια όπως προβλέπει η 
Υπουργική Απόφαση, αλλά 
όταν θα παύσει η Κύπρος να 
θεωρείται απομονωμένη ή/και 
αναδυόμενη αγορά να 
τερματίζεται η περίοδος ισχύος 
των παρεκκλίσεων. 
 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει 
την εφαρμογή παρεκκλίσεων, για 
την Κύπρο, εάν το επιθυμεί (ήτοι 
δύναται να παρεκκλίνει), όπου δεν 
αναφέρεται ρητά το χρονικό 
διάστημα παρεκκλίσεων. Ως εκ 
τούτου στο 4(1) θα πρέπει να 
αναφέρεται «…για τη χρονική 
διάρκεια που η Κύπρος 
χαρακτηρίζεται απομονωμένη 
ή/και αναδυόμενη αγορά». 

 Το σχόλιο δεν είναι ορθό. 
 
Η περίοδος των 30 χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης 
σχετικής άδειας από την ΡΑΕΚ  που αναφέρεται στην 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι για τον διορισμό 
της ΔΕΦΑ ως Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, 
Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και Διαχειριστή 
Εγκαταστάσεων ΥΦΑ. Σύμφωνα με τα άρθρα 16(1) και 21(1) 
του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, το 
Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από διαβουλεύσεις με την ΡΑΕΚ, 
ορίζει διαχειριστές για χρονικό διάστημα που καθορίζεται 
από το Υπουργικό Συμβούλιο. 
 
Σύμφωνα με τη σχετική οδηγία και εθνική νομοθεσία η 
διάρκεια των παρεκκλίσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 10 
χρόνια από την πρώτη εμπορική προμήθεια της πρώτης 
μακροχρόνιας σύμβασης για προμήθεια φυσικού αερίου. 

5 4(3) 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 4 

Να διαγραφεί και να 
αντικατασταθεί με: 
 
 «Για την προμήθεια ΦΑ 
ισχύουν οι εγκεκριμένοι 
Κανόνες Προμήθειας ΦΑ». 

Θα πρέπει να διαγραφεί αφού 
αυτό ορίζεται στους εγκεκριμένους 
Κανόνες Προμήθειας Φυσικού 
Αερίου 

 Η εισήγηση δεν γίνεται αποδεκτή.  
 
Ο Κανονισμός 4(3) καθορίζει την υποχρέωση προμηθευτή και 
πελάτη για σύναψη σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου 
όπως καθορίζονται στους Κανόνες Προμήθειας που έχει 
εκδώσει η ΡΑΕΚ και με τους οποίους ρυθμίζονται τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προμηθευτή και των 
πελατών, τόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων και της 
σύναψης της μεταξύ τους σύμβασης, όσο και κατά την 
εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων κατά τα 
άρθρα 23 και 46 του Νόμου. 

6 4(4) 
 

Ενδιαφε-
ρόμενος 3 

Διαγραφή του εδαφίου 4 του 
άρθρου 4 και αντικατάστασή 
του με το ακόλουθο λεκτικό: 
 
Τηρουμένων των διατάξεων 

Η ταύτιση του διαχωρισμού με 
κάθε μία από τις αδειοδοτημένες 
δραστηριότητες θα είναι έτσι και 
αλλιώς αναγκαία για την ετοιμασία 
των διατιμήσεων για κάθε 

 Στη βάση της εισήγησης παρατηρήθηκε ότι η υποχρέωση 
τήρησης διαχωρισμένων λογαριασμών περιλαμβάνεται στο 
άρθρο 29(4) του Νόμου και επομένως δεν απαιτείται 
οποιαδήποτε σχετική αναφορά στους παρόντες Κανονισμούς. 
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του άρθρου 29 του Νόμου, ο 
αποκλειστικός προμηθευτής 
υποχρεούται να τηρεί 
διαχωρισμένους λογαριασμούς 
μόνο για κάθε μία από τις 
αδειοδοτημένες 
δραστηριότητες που ασκεί 
στον τομέα του φυσικού 
αερίου. 
 

δραστηριότητα. Η όποια 
ενδεχόμενη απαίτηση για 
περαιτέρω λογιστικό διαχωρισμό 
θα δημιουργήσει ιδιαίτερα 
αυξημένο διοικητικό, λειτουργικό 
και οικονομικό φόρτο ο οποίος θα 
επιβαρύνει σημαντικά τον 
καταναλωτή χωρίς να υπάρχει 
άμεσο όφελος.  
Η διαγραφή της  αναφοράς 
«καθώς και άλλη δραστηριότητα 
που ασκεί σε άλλους τομείς» 
διαγράφηκε καθότι με τον τρόπο 
που διατυπώθηκε προνοεί 
λογιστικό διαχωρισμό της 
οποιασδήποτε άλλης 
δραστηριότητας ενώ θα 
μπορούσαν να ενοποιηθούν ως 
«μη ρυθμιζόμενες 
δραστηριότητες». 

Ως εκ τούτου, ο σχετικός Κανονισμός 4(4) έχει διαγραφεί.  
 
Επίσης με την ίδια αιτιολογία έχουν διαγραφεί όλες οι 
σχετικές αναφορές για υποχρέωση τήρησης διαχωρισμένων 
λογαριασμών και στους υπόλοιπους Κανονισμούς για τις 
υπόλοιπες δραστηριότητες. 
 

7 4(5) 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 4 

Να διαγραφεί και να 
αντικατασταθεί με: 
 
 «Για την εισαγωγή και πώληση 
ΦΑ ισχύουν οι εγκεκριμένοι 
Κανόνες Προμήθειας ΦΑ». 
 

Θα πρέπει να διαγραφεί αφού 
αυτό ορίζεται στους εγκεκριμένους 
Κανόνες Προμήθειας Φυσικού 
Αερίου 

 Η εισήγηση δεν γίνεται αποδεκτή.  
 
 
Ο εν λόγω Κανονισμός συνάδει με την Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 5/6/2019  για 
παρέκκλιση από το άρθρο 33 του Νόμου που αφορά τους 
Επιλέγοντες Πελάτες. Με την παρέκκλιση αυτή δεν θα 
υπάρχουν επιλέγοντες πελάτες και επομένως η 
δραστηριότητα της προμήθειας φυσικού αερίου, καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος των παρεκκλίσεων, θα γίνεται από τον 
αποκλειστικό προμηθευτή. 

  
   

  

8  
7 

Γενικό 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 3 

Προσθήκη του ακόλουθου 
εδαφίου ως νέο εδάφιο στο 
άρθρο 7: 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα 
δομή της ΔΕΦΑ και ευρύτερα της 
Αγοράς Φυσικού Αερίου στην 

 Η εισήγηση δεν γίνεται αποδεκτή.  
 
Ίδια αιτιολόγηση με α/α 3. 
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Σχόλιο 

 
 
Σε περίπτωση που, κατά τη 
διάρκεια ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών, οποιοδήποτε 
νομικό πρόσωπο και/ή 
οποιαδήποτε συνδεδεμένα 
νομικά πρόσωπα κατέχουν 
πέραν της μίας άδειας για τη 
διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων που απαιτεί ο 
Νόμος, δύναται να 
εφαρμόσουν βαθμιαία 
λειτουργικό διαχωρισμό μέχρι 
τη λήξη των παρόντων 
Κανονισμών. 
 

Κύπρο, η οποία είναι στα 
προκαταρκτικά/αρχικά στάδια, θα 
πρέπει να δοθεί ο χρόνος για να 
μπορεί να γίνει ο απαιτούμενος 
λειτουργικός διαχωρισμός. Γίνεται 
εισήγηση όπως δοθεί η περίοδος 
της αναδυόμενης αγοράς (10 
χρόνια) για την αναδιάρθρωση της 
επιχείρησης, δίνοντας χρόνο για 
την εφαρμογή βαθμιαία των 
σχετικών διατάξεων. Σημειώνεται 
ότι απαίτηση για λειτουργικό 
διαχωρισμό από τα πρώτα στάδια 
λειτουργίας της αγοράς θα 
επιφέρει ιδιαίτερα αυξημένο 
διοικητικό, λειτουργικό και 
οικονομικό φόρτο, ο οποίος θα 
επιβαρύνει σημαντικά τον 
καταναλωτή χωρίς να υπάρχει 
άμεσο όφελος. Θα πρέπει να 
ληφθούν οι ανάλογες πολιτικές 
αποφάσεις για να ρυθμιστεί το εν 
λόγω ζήτημα προστατεύοντας το 
τελικό συμφέρον του καταναλωτή.  

9 7(1) 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 2 

Τίθεται εισήγηση όπως ο 
Κανονισμός 7(1) 
διαφοροποιηθεί ως εξής: 
 
Ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης και 
επαναεριοποίησης 
υγροποιημένου φυσικού 
αερίου στο Τερματικό στο 
Βασιλικό είναι η ΕΤΥΦΑ 
 

 
Ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων 
επαναεριοποίησης υγροποιημένου 
φυσικού αερίου καθώς και 
υγροποιημένου φυσικού αερίου 
στο τερματικό στο Βασιλικό είναι η 
ΕΤΥΦΑ. 
  

 Ολόκληρος ο Κανονισμός 7 έχει διαφοροποιηθεί και γίνεται 
γενική αναφορά σε εγκαταστάσεις ΥΦΑ όπως φαίνεται στο 
α/α 12. 
 
Η εισήγηση δεν γίνεται αποδεκτή.  
 
Ο ορισμός της «εγκατάσταση αποθήκευσης» στον Νόμο 
περιλαμβάνει την αποθήκευση ως τμήμα της εγκατάστασης 
ΥΦΑ και συνεπώς δεν απαιτείται να γίνει ειδική αναφορά. 
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Ενδιαφε-

ρόμενος 3 

Διαγραφή του εδαφίου 1 του 
άρθρου 7 και αντικατάσταση 
του με το ακόλουθο λεκτικό: 
 
Αποκλειστικός Ιδιοκτήτης των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
και επαναεριοποίησης 
υγροποιημένου φυσικού 
αερίου στο Βασιλικό είναι η 
ΕΤΥΦΑ. 
 
 
 

Δεν θα πρέπει να αλλάξει η 
εταιρική δομή και το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς της εγκατάστασης, 
καθώς η συγκεκριμένη δομή και 
τρόπος λειτουργίας έχουν εγκριθεί 
από τα Τραπεζικά Ιδρύματα που 
χρηματοδοτούν το Έργο με 
μακροχρόνιες δανειακές 
συμβάσεις (20 χρόνια). 
 
Επιπλέον η προσθήκη της 
αποθήκευσης δημιουργεί μια 
πληρέστερη εικόνα/ περιγραφή 
των εγκαταστάσεων. 

 Ολόκληρος ο Κανονισμός 7 έχει διαφοροποιηθεί και γίνεται 
γενική αναφορά σε εγκαταστάσεις ΥΦΑ όπως φαίνεται στο 
α/α 12. 
 
Η εισήγηση δεν γίνεται αποδεκτή.  
 
Η φράση «αποκλειστικός» δεν προσδίδει κάποια επιπλέον 
προστιθέμενη αξία. 
 
Όσον αφορά την εισήγηση για προσθήκη της αποθήκευσης, 
ίδια δικαιολόγηση με το αμέσως προηγούμενο σχόλιο. 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 5 

Να συμπεριληφθεί πρόνοια ότι 
οποιοδήποτε άλλο νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο το οποίο θα 
έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια 
από την PAEK η παρέκκλιση για 
έκδοση αδείας από το 
υπουργικό συμβούλιο μπορεί 
να είναι ιδιοκτήτης ή/και 
διαχειριστής εγκατάστασης 
ΥΦΑ στην περιοχή Βασιλικού. 

Στην περιοχή Βασιλικού μπορούν 
να εγκατασταθούν και άλλες 
μονάδες. Η περιοχή δεν ανήκει 
στην ΕΤΥΦΑ. 

 Ολόκληρος ο Κανονισμός 7 έχει διαφοροποιηθεί και γίνεται 
γενική αναφορά σε εγκαταστάσεις ΥΦΑ όπως φαίνεται στο 
α/α 12. 
 
 
Όσον αφορά τους διαχειριστές, σύμφωνα με τον Νόμο, 
διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική 
διάρκεια που αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο. 
 
 

10 7(2) 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 4 

Η παράγραφος (2) να 
αντικατασταθεί: 
 
 «Διαχειριστής της 
εγκατάστασης 
επαναεριοποίησης ΥΦΑ είναι η 
ΔΕΦΑ, για τη διάρκεια που η 
Κύπρος χαρακτηρίζεται 
απομονωμένη ή/και 
αναδυόμενη αγορά» 
 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει 
την εφαρμογή παρεκκλίσεων, για 
την Κύπρο, εάν το επιθυμεί (ήτοι 
δύναται να παρεκκλίνει), όπου δεν 
αναφέρεται ρητά το χρονικό 
διάστημα παρεκκλίσεων. Ως εκ 
τούτου στο 4(1) θα πρέπει να 
αναφέρεται «…για τη διάρκεια που 
η Κύπρος χαρακτηρίζεται 
απομονωμένη ή/και αναδυόμενη 
αγορά». 

 Ολόκληρος ο Κανονισμός 7 έχει διαφοροποιηθεί και γίνεται 
γενική αναφορά σε εγκαταστάσεις ΥΦΑ όπως φαίνεται στο 
α/α 12. 
 
Η εισήγηση δεν γίνεται αποδεκτή. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 16(1) του Νόμου, το Υπουργικό 
Συμβούλιο, μετά από διαβουλεύσεις με την ΡΑΕΚ, ορίζει 
διαχειριστή εγκατάστασης ΥΦΑ για χρονικό διάστημα που 
καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την Απόφαση του ημερομηνίας 5/6/2019 όρισε 
τη ΔΕΦΑ σαν διαχειριστή εγκατάστασης ΥΦΑ για χρονική 
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περίοδο 30 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής 
άδειας από την ΡΑΕΚ.   

11 7(5) 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 1 

Διαγραφή φράσης «σε ότι 
αφορά θέματα διατιμήσεων»  

Η σύμβαση που αναφέρεται στον 
εν λόγω κανονισμό, είναι μεταξύ 
του Ιδιοκτήτη και του Διαχειριστή 
εγκατάστασης ΥΦΑ και θα διέπει 
την μεταξύ τους σχέση.  
Η ΡΑΕΚ θα πρέπει μέσω της 
έγκρισης της σύμβασης, μεταξύ 
άλλων, να διασφαλίσει ότι ο 
Διαχειριστής θα έχει τον πλήρη 
έλεγχο της εγκατάστασης και ότι 
θα μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά 
του ως Διαχειριστής όπως αυτά 
προβλέπονται στον Ν.144(Ι)/2004 
και όπως έχει αποφασιστεί από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 
05/06/2019 (87.649). 
Για το λόγο αυτό δεν μπορεί η 
έγκριση της ΡΑΕΚ να περιοριστεί 
μόνο στα θέματα διατιμήσεων.  

 Ολόκληρος ο Κανονισμός 7 έχει διαφοροποιηθεί όπως 
φαίνεται στο α/α 12. 
 
Η εισήγηση γίνεται εν μέρει αποδεκτή.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 7(1)(ε) του Νόμου εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ « η εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
διανομής και, όπου συντρέχει περίπτωση, των ιδιοκτητών των 
συστημάτων, καθώς και 
όλων των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, προς τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν από τον 
παρόντα Νόμο και από κάθε άλλη συναφή νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά διασυνοριακά θέματα». 
 
Επομένως  η επιφύλαξη  διαμορφώθηκε όπως φαίνεται στο 
α/α 12. 
 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 3 

Διαγραφή του εδαφίου 5 και 
συγκεκριμένα της παραγράφου 
«Νοείται … διατιμήσεων» του 
άρθρου 7 και αντικατάσταση 
του με το εν λόγω λεκτικό: 
 
Νοείται ότι, πριν τη σύναψη 
της σύμβασης που αναφέρεται 
στο παρόν εδάφιο, 
υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ 
προσχέδιο αυτής και 
εξασφαλίζεται η προηγούμενη  
έγκρισή της σε σχέση με τα 
Καθήκοντα και Αρμοδιότητες 
της ΡΑΕΚ όπως αυτά 

Οι όροι της κάθε σύμβασης που 
υπογράφει ο κάθε 
αδειοδοτούμενος από τη ΡΑΕΚ 
αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών. Νοείται 
ότι υπάρχει η υποχρέωση να 
εφαρμόζονται οι Μεθοδολογίες 
Διατιμήσεων, οι όροι της άδειας 
κτλ, αλλά υπάρχουν όροι στις 
συμβάσεις για τους οποίους δεν 
θα πρέπει να έχει λόγο η ΡΑΕΚ. 

 Ολόκληρος ο Κανονισμός 7 έχει διαφοροποιηθεί όπως 
φαίνεται στο α/α 12. 
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καθορίζονται στο Νόμο.   

 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 5 

Πρέπει να υπάρχει πρόνοια 
ώστε να απαιτείται από την 
ΔΕΦΑ η σύναψη σύμβασης 
χρήσης με οποιοδήποτε άλλο 
εκτός της ΕΤΥΦΑ εφόσον αυτός 
εξασφαλίσει άδεια από τη 
ΡΑΕΚ ή παρέκκλιση για έκδοση 
αδείας από το υπουργικό 
συμβούλιο για δική του 
εγκατάσταση, για σκοπούς 
χρήσης της εγκατάστασης του 
από τη ΔΕΦΑ. 

Στην περιοχή Βασιλικού μπορούν 
να εγκατασταθούν και άλλες 
μονάδες. Η περιοχή δεν ανήκει 
στην ΕΤΥΦΑ.  
 
Άλλες μονάδες ΥΦΑ μπορεί να 
αδειοδοτηθούν σε άλλες περιοχές. 

 Ολόκληρος ο Κανονισμός 7 έχει διαφοροποιηθεί και γίνεται 
γενική αναφορά σε εγκαταστάσεις ΥΦΑ όπως φαίνεται στο 
α/α 12. 
 
  

12  

   

 Ο Κανονισμός 7 διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 
 
«7–(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ του Νόμου, 
η δραστηριότητα του διαχειριστή της εγκατάστασης ΥΦΑ 
ασκείται κατόπιν χορήγησης της σχετικής άδειας από τη ΡΑΕΚ, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. 
 
(2) Κατά το διάστημα ισχύος των παρεκκλίσεων που 
καθορίστηκαν με την Απόφαση, πρόσβαση και χρήση των 
οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων ΥΦΑ για τους σκοπούς της 
προμήθειας φυσικού αερίου εντός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, έχει μόνο ο αποκλειστικός προμηθευτής 
φυσικού αερίου. 
 
(3) Για σκοπούς καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων  
λειτουργίας, συντήρησης και διαδικασίας διάθεσης της 
δυναμικότητας της εγκατάστασης ΥΦΑ, απαιτείται η σύναψη 
σύμβασης μεταξύ του διαχειριστή της εγκατάστασης  ΥΦΑ και 
του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ΥΦΑ. Στη σύμβαση, μεταξύ 
άλλων, περιλαμβάνεται το ύψος, καθώς και ο τρόπος 
καταβολής του τιμήματος για τις ως άνω δραστηριότητες της 
εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Μεθοδολογία 
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Διατιμήσεων, όπως εκάστοτε ισχύει.  

 
Νοείται ότι, πριν τη σύναψη της σύμβασης που αναφέρεται 
στο παρόν εδάφιο, υποβάλλεται από τον διαχειριστή της 
εγκατάστασης ΥΦΑ στη ΡΑΕΚ προσχέδιο αυτής και 
εξασφαλίζεται η προηγούμενη έγκρισή της σε ότι αφορά 
θέματα διατιμήσεων, καθώς και τα καθήκοντα του 
διαχειριστή εγκατάστασης ΥΦΑ και του ιδιοκτήτη της 
εγκατάστασης ΥΦΑ με βάση τις πρόνοιες του Νόμου και των 
εξ’ αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.» 

  
   

  

13 8 
Γενικό 
Σχόλιο 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 3 

Προσθήκη του ακόλουθου 
εδαφίου ως νέο εδάφιο στο 
άρθρο 8: 
 
Σε περίπτωση που, κατά τη 
διάρκεια ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών, οποιοδήποτε 
νομικό πρόσωπο και/ή 
οποιαδήποτε συνδεδεμένα 
νομικά πρόσωπα κατέχουν 
πέραν της μίας άδειας για τη 
διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων που απαιτεί ο 
Νόμος, δύναται να 
εφαρμόσουν βαθμιαία 
λειτουργικό διαχωρισμό μέχρι 
τη λήξη των παρόντων 
Κανονισμών. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα 
δομή της ΔΕΦΑ και ευρύτερα της 
Αγοράς Φυσικού Αερίου στην 
Κύπρο, η οποία είναι στα 
προκαταρκτικά/αρχικά στάδια, θα 
πρέπει να δοθεί ο χρόνος για να 
μπορεί να γίνει ο απαιτούμενος 
λειτουργικός διαχωρισμός. Γίνεται 
εισήγηση όπως δοθεί η περίοδος 
της αναδυόμενης αγοράς (10 
χρόνια) για την αναδιάρθρωση της 
επιχείρησης, δίνοντας χρόνο για 
την εφαρμογή βαθμιαία των 
σχετικών διατάξεων. Σημειώνεται 
ότι απαίτηση για λειτουργικό 
διαχωρισμό από τα πρώτα στάδια 
λειτουργίας της αγοράς θα 
επιφέρει ιδιαίτερα αυξημένο 
διοικητικό, λειτουργικό και 
οικονομικό φόρτο, ο οποίος θα 
επιβαρύνει σημαντικά τον 
καταναλωτή χωρίς να υπάρχει 
άμεσο όφελος. Θα πρέπει να 
ληφθούν οι ανάλογες πολιτικές 

 Ίδια απάντηση με α/α 3. 
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αποφάσεις για να ρυθμιστεί το εν 
λόγω ζήτημα προστατεύοντας το 
τελικό συμφέρον του καταναλωτή.  

14 8(1) 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 1 

Προσθήκη της ακόλουθης 
επιφύλαξης: 
 
«Νοείται ότι εξαιρούνται οι 
αγωγοί διασύνδεσης από τα 
διαλαμβανόμενα του παρόντος 
εδαφίου» 

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τυχόν 
αγωγοί διασύνδεσης δεν θα είναι 
υποχρεωτικά υπό την ιδιοκτησία 
και διαχείριση της ΔΕΦΑ, ως 
ορίζεται στο παρόν εδάφιο. Θα 
μπορούσε να λειτουργήσει 
αποτρεπτικά για την κατασκευή 
άλλων αγωγών.   

 Η εισήγηση δεν γίνεται αποδεκτή για επίλυση μέσω των 
Κανονισμών. 
 
Ο ορισμός του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς στον Νόμο 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς «….είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του 
συστήματος μεταφοράς σε μια δεδομένη περιοχή, και κατά 
περίπτωση, των διασυνδέσεων του με άλλα συστήματα ….» 

  
   

  

15 9 
Γενικό 
Σχόλιο 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 3 

Προσθήκη του ακόλουθου 
εδαφίου ως νέο εδάφιο στο 
άρθρο 9: 
 
Σε περίπτωση που, κατά τη 
διάρκεια ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών, οποιοδήποτε 
νομικό πρόσωπο και/ή 
οποιαδήποτε συνδεδεμένα 
νομικά πρόσωπα κατέχουν 
πέραν της μίας άδειας για τη 
διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων που απαιτεί ο 
Νόμος, δύναται να 
εφαρμόσουν βαθμιαία 
λειτουργικό διαχωρισμό μέχρι 
τη λήξη των παρόντων 
Κανονισμών. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα 
δομή της ΔΕΦΑ και ευρύτερα της 
Αγοράς Φυσικού Αερίου στην 
Κύπρο, η οποία είναι στα 
προκαταρκτικά/αρχικά στάδια, θα 
πρέπει να δοθεί ο χρόνος για να 
μπορεί να γίνει ο απαιτούμενος 
λειτουργικός διαχωρισμός. Γίνεται 
εισήγηση όπως δοθεί η περίοδος 
της αναδυόμενης αγοράς (10 
χρόνια) για την αναδιάρθρωση της 
επιχείρησης, δίνοντας χρόνο για 
την εφαρμογή βαθμιαία των 
σχετικών διατάξεων. Σημειώνεται 
ότι απαίτηση για λειτουργικό 
διαχωρισμό από τα πρώτα στάδια 
λειτουργίας της αγοράς θα 
επιφέρει ιδιαίτερα αυξημένο 
διοικητικό, λειτουργικό και 
οικονομικό φόρτο, ο οποίος θα 
επιβαρύνει σημαντικά τον 
καταναλωτή χωρίς να υπάρχει 
άμεσο όφελος. Θα πρέπει να 

 Ίδια απάντηση με α/α 3. 
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ληφθούν οι ανάλογες πολιτικές 
αποφάσεις για να ρυθμιστεί το εν 
λόγω ζήτημα προστατεύοντας το 
τελικό συμφέρον του καταναλωτή.  

 
16 

9(1) 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 5 

Θα πρέπει να αντικατασταθεί 
με:  
 
«Ιδιοκτήτης και διαχειριστής 
του συστήματος διανομής είναι 
ο εκάστοτε ανάδοχος 
προκήρυξης δημοσίου 
διαγωνισμού του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας σύμφωνα με την 
εκάστοτε εθνική και/ή 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και /ή 
νομική οντότητα με την οποία 
συνάπτεται απευθείας 
συμφωνία όταν δεν απαιτείται 
προκήρυξη δημοσίου 
διαγωνισμού σύμφωνα με την 
εκάστοτε εθνική και/ή 
ευρωπαϊκή νομοθεσία».  

Για να συνάδει ο κανονισμός με 
την ευρωπαϊκή οδηγία η οποία 
στηρίζει τη προστασία του 
καταναλωτή. 

 Η εισήγηση δεν γίνεται αποδεκτή. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου, το Υπουργικό 
Συμβούλιο, μετά από διαβουλεύσεις με την ΡΑΕΚ, διορίζει ένα 
ή περισσότερους Διαχειριστές Συστήματος Διανομής για 
χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο. Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
ημερομηνίας 5/6/2019 διορίζει τη ΔΕΦΑ σαν διαχειριστή 
συστήματος διανομής για χρονικό διάστημα 30 ετών από την 
ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας από την ΡΑΕΚ.  
 
Επιπρόσθετα η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
προνοεί την ετοιμασία Νομοθεσίας με την οποία η ΔΕΦΑ θα 
καταστεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και στην οποία 
θα καθορίζονται τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της οι 
οποίες μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν την κατασκευή και 
ιδιοκτησία του Συστήματος Διανομής. 

17 9(3) 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 5 
 

 
 
 
 
 
Να διαγραφεί.  

Για να συνάδει ο κανονισμός με 
την ευρωπαϊκή οδηγία η οποία 
στηρίζει τη προστασία του 
καταναλωτή.  

 

 Η εισήγηση δεν γίνεται αποδεκτή. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 44(2)(α) του Νόμου, το Υπουργικό 
Συμβούλιο  δύναται να αποφασίσει παρέκκλιση από ορισμένα 
άρθρα του Νόμου, μεταξύ άλλων και από το άρθρο 30 που 
αφορά την Πρόσβαση Τρίτων στο σύστημα Μεταφοράς, 
Διανομής και Εγκαταστάσεων ΥΦΑ. Το Υπουργικό Συμβούλιο 
με την απόφαση του ημερομηνίας 5/6/2019 αποφάσισε 
μεταξύ άλλων την παρέκκλιση από την εφαρμογή του άρθρου 
30 του Νόμου για την διάρκεια ισχύος των παρεκκλίσεων. 

18 9(4)  
Ενδιαφε-

ρόμενος 5 

Να αντικατασταθεί η λέξη 
«ΔΕΦΑ» με τη λέξη 
«Ιδιοκτήτης».  

Για να συνάδει η υπό παράγραφος 
με τις υπόλοιπες του άρθρου 9.  

 

 Η εισήγηση δεν γίνεται αποδεκτή. 
 
Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 
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 5/6/2019 διορίζει τη ΔΕΦΑ σαν διαχειριστή συστήματος 

διανομής για χρονικό διάστημα 30 ετών από την ημερομηνία 
έκδοσης της σχετικής άδειας από την ΡΑΕΚ. Επιπρόσθετα η 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου προνοεί την ετοιμασία 
Νομοθεσίας με την οποία η ΔΕΦΑ θα καταστεί Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και στην οποία θα καθορίζονται 
τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της οι οποίες μεταξύ άλλων 
θα περιλαμβάνουν την κατασκευή και ιδιοκτησία του 
Συστήματος Διανομής. 

  
   

  

19 10 
Γενικό 
Σχόλιο 

 
 

Ενδιαφε-
ρόμενος 3 

Προσθήκη του ακόλουθου 
εδαφίου ως νέο εδάφιο στο 
άρθρο 10: 
 
Σε περίπτωση που, κατά τη 
διάρκεια ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών, οποιοδήποτε 
νομικό πρόσωπο και/ή 
οποιαδήποτε συνδεδεμένα 
νομικά πρόσωπα κατέχουν 
πέραν της μίας άδειας για τη 
διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων που απαιτεί ο 
Νόμος, δύναται να 
εφαρμόσουν βαθμιαία 
λειτουργικό διαχωρισμό μέχρι 
τη λήξη των παρόντων 
Κανονισμών. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα 
δομή της ΔΕΦΑ και ευρύτερα της 
Αγοράς Φυσικού Αερίου στην 
Κύπρο, η οποία είναι στα 
προκαταρκτικά/αρχικά στάδια, θα 
πρέπει να δοθεί ο χρόνος για να 
μπορεί να γίνει ο απαιτούμενος 
λειτουργικός διαχωρισμός. Γίνεται 
εισήγηση όπως δοθεί η περίοδος 
της αναδυόμενης αγοράς (10 
χρόνια) για την αναδιάρθρωση της 
επιχείρησης, δίνοντας χρόνο για 
την εφαρμογή βαθμιαία των 
σχετικών διατάξεων. Σημειώνεται 
ότι απαίτηση για λειτουργικό 
διαχωρισμό από τα πρώτα στάδια 
λειτουργίας της αγοράς θα 
επιφέρει ιδιαίτερα αυξημένο 
διοικητικό, λειτουργικό και 
οικονομικό φόρτο, ο οποίος θα 
επιβαρύνει σημαντικά τον 
καταναλωτή χωρίς να υπάρχει 
άμεσο όφελος. Θα πρέπει να 
ληφθούν οι ανάλογες πολιτικές 
αποφάσεις για να ρυθμιστεί το εν 

 Ίδια απάντηση με α/α 3. 
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λόγω ζήτημα προστατεύοντας το 
τελικό συμφέρον του καταναλωτή.  

  
   

  

20 16(2) 

 
Ενδιαφε-

ρόμενος 2 

Εισήγηση τροποποίησης 
Κανονισμού 16(2): 
 
«Οι παρόντες Κανονισμοί 
παύουν να ισχύουν με τη λήξη 
της εφαρμογής των 
παρεκκλίσεων που 
καθορίστηκαν στην Απόφαση 
και/ή τις εκάστοτε εκδιδόμενες 
σχετικές Αποφάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου». 

Ως Απόφαση ορίζεται η υπ’ 
αριθμόν 87.649 Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου της 
5.6.2019·   
Στην εν λόγω απόφαση, το χρονικό 
διάστημα ορίζεται ως «το 
διάστημα ισχύος της αναδυόμενης 
αγοράς ή μέχρι τη λήψη Απόφασης 
τερματισμού των παρεκκλίσεων 
από το Συμβούλιο».  
 
Άρα ουσιαστικά παραπέμπει 
έμμεσα σε άλλες αποφάσεις, οι 
οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται 
στους Κανονισμούς. 

 Η εισήγηση γίνεται αποδεκτή. 
 
Ο Κανονισμός 16(2) διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 
 
«16(2) Οι παρόντες Κανονισμοί παύουν να ισχύουν με τη 
λήξη της εφαρμογής των παρεκκλίσεων που καθορίστηκαν 
στην Απόφαση ή με άλλη σχετική Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου.» 

  
   

  

21 Γενικό 
Σχόλιο 

για 
όλο το 
Κείμεν

ο 
 

Ενδιαφε-
ρόμενος 5 

Η ψήφιση των κανονισμών 
είναι πρόωρη.  

 

Οι υπουργικές αποφάσεις 
περιέχουν λάθη και/ή παραλείψεις 
σε σχέση με τη περίοδο ισχύος των 
παρεκκλίσεων και την κήρυξη της 
αναδυομένης αγοράς.  
 

 Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου λήφθηκε σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του άρθρου 44(2)(α) του Νόμου. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 44(5) του Νόμου, σε περίπτωση που το 
Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει παρέκκλιση δυνάμει του 
άρθρου 44(2), εκδίδει Κανονισμούς για την λειτουργία της 
αγοράς φυσικού αερίου για όσο χρόνο ισχύουν οι 
παρεκκλίσεις. 
 
Σημειώνεται ότι χρειάζεται χρονικό περιθώριο για την 
ετοιμασία των Κανονισμών, την περίοδο που τίθενται σε 
δημόσια  διαβούλευση καθώς και για το διάστημα που 
χρειάζονται για να τύχουν νομοτεχνικού ελέγχου από την 
Νομική Υπηρεσία. 

http://www.cm.gov.cy/cm/cm.nsf/All/0601AB03D6942B3BC225846B00236F9F/$file/87.649.pdf?OpenElement
http://www.cm.gov.cy/cm/cm.nsf/All/0601AB03D6942B3BC225846B00236F9F/$file/87.649.pdf?OpenElement
http://www.cm.gov.cy/cm/cm.nsf/All/0601AB03D6942B3BC225846B00236F9F/$file/87.649.pdf?OpenElement
http://www.cm.gov.cy/cm/cm.nsf/All/0601AB03D6942B3BC225846B00236F9F/$file/87.649.pdf?OpenElement
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