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Πίνακας με τα αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του προσχέδιου νομοσχεδίου με τίτλο 
«Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2021» 

 
 

Α/Α 
Πρόσωπο/ 

Οργανισμός 

Αρ. 
Άρθρου 

(Εδαφίου) 

Αρ. 
Σελ. 

Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου 

1 Ρυθμιστική 
Αρχή 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΡΑΕΚ) 

Γενικό 
Σχόλιο 

 Στο Νομοσχέδιο γίνονται αναφορές σε 
Νόμους που ακόμα δεν έχουν 
ψηφιστεί από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων (πχ. περί Σύστασης 
και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας Κύπρου). 

 Ισχύει – θα γίνει αντικατάσταση / 

επικαιροποίηση του νομοσχεδίου όταν θα 
ψηφιστούν οι αντίστοιχοι Νόμοι. 

2 Υπουργείο 
Οικονομικών 

3 3 Προσθήκη νέου Εδαφίου (3): 
«(3) Το Ταμείο θεωρείται «οντότητα 
Γενικής Κυβέρνησης» για σκοπούς 
του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμου και υπόκειται σε όλες τις 
υποχρεώσεις που πηγάζουν από 
αυτόν για τις οντότητες Γενικής 
Κυβέρνησης.» 

Άρθρο 2. «Ερμηνεία»/ «οντότητα Γενικής 
Κυβέρνησης» του περί Δημοσιονομικής 
Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμου. 
 

Υιοθετήθηκε. 

3 Σύνδεσμος 
Εταιρειών 
Ανανεώσιμων 
Πηγών 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ) 
 
και 
 
Ομοσπονδία 
Εργοδοτών 
και 
Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) 
 

4(1) 3 Ο σκοπός του Ταμείου να μην αφορά 
μόνο την επιχορήγηση ή επιδότηση 
επενδύσεων αλλά να 
συμπεριλαμβάνει και άλλες μορφές 
επιδοτήσεων, καθεστώτων στήριξης 
και οικονομικών κινήτρων όπως, για 
παράδειγμα χρηματοδότηση έργων, 
επιδοτήσεις επιτοκίων, εγγυήσεις, 
συμμετοχή σε πράσινα ομόλογα κλπ. 

Ο σκοπός του Ταμείου δεν πρέπει να 
περιορίζεται μόνο σε χορηγίες και 
επιδοτήσεις. 

[Σχόλια Υπουργείου Οικονομικών] 

Στόχος του Ταμείου είναι η κάλυψη 
επενδύσεων σε εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό, και όχι η κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων ή η συμμετοχή σε επενδυτικά 
πράσινα έργα. Περαιτέρω, τα διάφορα 
Σχέδια, θα πρέπει να είναι συμβατά και με 
το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων. 
Σε ότι αφορά την παροχή Εγγυήσεων: 
─ Στο άρθρο 97 «Δανεισμός οντοτήτων 

Γενικής Κυβέρνησης» του περί 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, 
αναφέρονται τα 
ακόλουθα: Επιπρόσθετα από 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση για 
έγκριση, σύμφωνα με οποιοδήποτε 
άλλο νόμο, οποιαδήποτε οντότητα 
Γενικής Κυβέρνησης δε δύναται να 
δανείζεται, να εκδίδει ομόλογα ή άλλα 
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Α/Α 
Πρόσωπο/ 

Οργανισμός 

Αρ. 
Άρθρου 

(Εδαφίου) 

Αρ. 
Σελ. 

Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου 

αξιόγραφα, ή να παρέχει εγγυήσεις σε 
τρίτους ή προκαταβολές, χωρίς την 
έγκριση του Υπουργού [Οικονομικών]. 

─ Το πλαίσιο παραχώρησης 
Κυβερνητικών Εγγυήσεων διέπεται 
από τον περί της Λογιστικής και 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί 
του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 
Δημοκρατίας Νόμο (Νόμος 
Αρ.38(Ι)/2014). Οι διατάξεις των 
άρθρων 22 και 23 του Μέρους 
Πέμπτου «Εγγυήσεις» του εν λόγω 
Νόμου, αναθέτουν την αρμοδιότητα 
παραχώρησης εγγυήσεων στον 
Υπουργό Οικονομικών (εγγυήσεις που 
υπερβαίνουν το ποσό του €1.000.000, 
πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της 
Βουλής των Αντιπροσώπων.) 

─ Περαιτέρω, το πλαίσιο παραχώρησης 
εγγυήσεων εκσυγχρονίστηκε με την 
Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου ημερ. 2/9/2015 (Αρ. 
Απόφασης 79.384), όπου καθορίζει το 
ρυθμιστικό πλαίσιο και τα κριτήρια 
πολιτικής για την αξιολόγηση 
αιτημάτων για την παραχώρηση νέων 
κυβερνητικών εγγυήσεων, έγκρισης 
και διαχείρισης των εν λόγω 
κυβερνητικών εγγυήσεων, 

─ Πρόσθετα, δεν πρέπει να 
παραγνωρίζονται οι δημοσιονομικοί 
περιορισμοί που υπάρχουν για τη 
χορήγηση κυβερνητικών εγγυήσεων, 
καθώς αυτές συνιστούν ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις, και η ενεργοποίηση των 
οποίων δύναται να έχει 
δημοσιονομικές επιπτώσεις 

─ Βάσει των πιο πάνω, δεν δύναται να 
γίνει αποδεκτή η ενσωμάτωση 
πρόνοιας στο νομοσχέδιο για 
παραχώρηση Εγγυήσεων από το 
Ταμείο. 
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Α/Α 
Πρόσωπο/ 

Οργανισμός 

Αρ. 
Άρθρου 

(Εδαφίου) 

Αρ. 
Σελ. 

Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου 

[Σχόλια ΥΕΕΒ] 

─ Το ΥΕΕΒ συμφωνεί με θέσεις 
Υπουργείου Οικονομικών. 

─ Πέραν των πιο πάνω, το ΥΕΕΒ θεωρεί 
ότι το Ταμείο θα πρέπει να 
επικεντρωθεί σε μεθόδους 
χρηματοδότησης που έχουν πιο 
άμεσο όφελος και περιορίζουν την 
μακροχρόνια έκθεση του Ταμείου σε 
κίνδυνο απώλειας πόρων.  

─ Η μακροχρόνια έκθεση, είτε μέσω 
συμβάσεων ή εγγυήσεων, εμπεριέχει 
σημαντικό διοικητικό κόστος και 
αυξημένο κίνδυνο για τα χρήματα που 
καταβάλλουν οι καταναλωτές μέσω 
του Τέλους Κατανάλωσης. 

4 Σύνδεσμος 
Εταιρειών 
Ανανεώσιμων 
Πηγών 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ) 
 
και 
 
Ομοσπονδία 
Εργοδοτών 
και 
Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) 

4(1) 3 Στην παράγραφο να προστεθούν και 
οι επενδύσεις στις μεταφορές. 

Δεν έχει συμπεριληφθεί ο τομέας των 
μεταφορών που αποτελεί ένα από τους 
σημαντικότερους τομείς για την επίτευξη των 
δεσμευτικών εθνικών στόχων της Κύπρου για 
την ενέργεια και το κλίμα. 

Η αναφορά στο άρθρο 4(1) είναι γενική και 
αφορά στην «επιχορήγηση ή επιδότηση 
διαφόρων επενδύσεων ή δραστηριοτήτων 
προώθησης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και της εξοικονόμησης 
ενέργειας».  
Αυτό προφανώς καλύπτει επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση 
ενέργειας και στον τομέα των μεταφορών, 
όπως και στους υπόλοιπους τομείς που 
επίσης δεν αναφέρονται ονομαστικά 
(ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη). 

5 Σύνδεσμος 
Αιολικής 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΑΕΚ) 

4(1) 3 Ο σκοπός του Ταμείου να μην αφορά 
μόνο την επιχορήγηση ή επιδότηση 
επενδύσεων αλλά να 
συμπεριλαμβάνει και άλλες μορφές 
επιδοτήσεων, καθεστώτων στήριξης 
και οικονομικών κινήτρων όπως, για 
παράδειγμα χρηματοδότηση έργων, 
επιδοτήσεις επιτοκίων, εγγυήσεις, 
συμμετοχή σε πράσινα ομόλογα κτλ. 

 Βλ. σχόλια σε σημείο 3 
Σε σχέση με τις προτεινόμενες δράσης 
επιμόρφωσης, αυτές ήδη προβλέπονται 
στο νομοσχέδιο (βλ. άρθρο 4(2)(δ)). 
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Α/Α 
Πρόσωπο/ 

Οργανισμός 

Αρ. 
Άρθρου 

(Εδαφίου) 

Αρ. 
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Ο ρόλος του Ταμείου δεν πρέπει να 
περιορίζεται μόνο σε χορηγίες, αλλά 
να βοηθήσει παράλληλα και τη 
χρηματοδότηση δράσεων 
Σωματείων/Συνδέσμων/Ομοσπονδιών 
καθώς και της εκπαίδευσης ώστε να 
προωθηθούν νέες πράσινες θέσεις 
εργασίας αλλά και στην πιο 
ολοκληρωμένη εκπαιδευτική και 
επιστημονική ενημέρωση σε μαθητές, 
φοιτητές και άλλους ενδιαφερομένους 
δημιουργώντας σωστότερη συνείδηση 
και νοοτροπία. 

6 Επιστημονικό 
και Τεχνικό 
Επιμελητήριο 
Κύπρου 
(ETEK) 

4(2)(β) και 
4(2)(γ) 

3-4 Το (β) και (γ) του εδαφίου (2) να 
αφαιρεθούν ώστε να μην υπάρχει 
αυτή η δυνατότητα. 

Οι δράσεις αυτές να χρηματοδοτούνται, 
εφόσον είναι αναγκαίο, από το πάγιο ταμείο 
του κράτους στο οποίο καταλήγουν τα έσοδα 
από την δημοπράτηση ρύπων. 
Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του 
Ταμείου προέρχεται από τους καταναλωτές 
οπότε πρέπει κυρίως σε αυτούς να 
επιστρέφουν. Πρέπει επίσης το κράτος να 
στοχεύει στην δημιουργία ιδιωτικών 
επενδύσεων για δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας υψηλού επιπέδου αντί να 
καταφεύγει στην στατιστική μεταβίβαση σαν 
εύκολη λύση. 

Οι παρ. (β) και (γ) του άρθρου 4(2) (κοινά 
έργα μεταξύ της Δημοκρατίας και τρίτων 
χωρών ΚΑΙ στατιστική μεταβίβαση) 
προβλέπονται ως δυνατότητα, κατά τον 
ίδιο τρόπο που προβλέπονται στην Οδηγία 
(ΕΕ) 2018/2001, και όχι ως 
σκοπός/προγραμματισμός. 
Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο στο 
μέλλον να αξιοποιηθούν αυτές οι 
δυνατότητες, η χρηματοδότηση τους  από 
το Ταμείο θα  αποτελεί δυνητική επιλογή, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το 
πάγιο Ταμείο (έσοδα από τη δημοπράτηση 
ρύπων),ή/και από άλλες πηγές 
χρηματοδότησης. 
Σε περίπτωση που το Ταμείο θα πρέπει να 
υλοποιήσει οποιοδήποτε από τα σημεία β) 
και (γ) του άρθρου 4(2), αυτό θα πρέπει να 
προβλεφθεί στον αντίστοιχο ετήσιο 
προϋπολογισμό μαζί με την πηγή των 
σχετικών πόρων/εσόδων. 
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Α/Α 
Πρόσωπο/ 

Οργανισμός 

Αρ. 
Άρθρου 

(Εδαφίου) 

Αρ. 
Σελ. 
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7 Σύνδεσμος 
Εταιρειών 
Ανανεώσιμων 
Πηγών 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ) 
 
και 
 
Ομοσπονδία 
Εργοδοτών 
και 
Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) 

4(2) 3 Προσθήκη σημείων (ζ) και (η) που θα 
αναφέρουν: 
«(ζ) σε σχέδια εγγυήσεων επιτοκίου, ή 
άλλων εγγυήσεων έργων που θα 
κριθούν σημαντικά για τη δημοκρατία. 
(η) σε επενδυτικά σχέδια ή έργα ή 
προγράμματα.» 

Ο ρόλος του Ταμείου πρέπει να αναβαθμιστεί 
και να εκσυγχρονιστεί. Η αξιοποίηση 
χρηματοδοτικών εργαλείων από το Ταμείο θα 
συμβάλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος, 
κυρίως επιχειρήσεων, για επενδύσεις. 

Βλ. σχόλια σε σημείο 3 

8 Σύνδεσμος 
Εταιρειών 
Ανανεώσιμων 
Πηγών 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ) 
 
και 
 
Ομοσπονδία 
Εργοδοτών 
και 
Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) 

5(2) 4 Τροποποίηση του κειμένου ως 
ακολούθως: 
 
«Τα Σχέδια Χορηγιών ή/και στήριξης 
που εγκρίνονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο (1) 
αφορούν στην παροχή οικονομικών 
κινήτρων υπό τη μορφή χορηγίας, 
καθεστώτων στήριξης ή/και 
επιδότησης για: …» 

Ο ρόλος του Ταμείου δεν πρέπει να 
περιορίζεται μόνο σε χορηγίες. 

Βλ. σχόλιο σε σημείο 3 

9 Επιστημονικό 
και Τεχνικό 
Επιμελητήριο 
Κύπρου 
(ETEK) 

5(2)(γ) 4 Να προστεθεί στην παράγραφο αυτή 
«τις επενδύσεις … με παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ» 
(δηλ. (γ) τις επενδύσεις σε 
εγκαταστάσεις και/ή στη λειτουργία 
σημείων φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων, με παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ). 

Να διασφαλιστεί ότι σημεία φόρτισης 
μπορούν να χορηγηθούν εφόσον λειτουργούν 
με ΑΠΕ μόνο, οπότε θα προσμετρούνται 
στην επίτευξη των στόχων και όχι με 
συμβατικά καύσιμα. 

Είναι πρόσφορη η εισήγηση, όμως για 
τεχνικούς λόγους είναι πιθανόν να μην 
είναι δυνατή η εξ ολοκλήρου λειτουργία 
των σημείων φόρτισης από ΑΠΕ 
(εξαρτάται από διαθέσιμο χώρο 
εγκατάστασης ΑΠΕ, εξέλιξη αναγκών, 
ετήσια δεδομένα, κλπ). 
Έχει γίνει τροποποίηση ως ακολούθως: 

(γ) τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
και/ή στη λειτουργία σημείων φόρτισης 
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Αρ. 
Άρθρου 
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Αρ. 
Σελ. 
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ηλεκτρικών οχημάτων που 
λειτουργούν με ή σε συνδυασμό με 
συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

10 Σύνδεσμος 
Αιολικής 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΑΕΚ) 

5(2) 4 Σε σχέση με άρθρο 5(2)(στ): 
(στ) τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
και/ή στη λειτουργία συστημάτων 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 
ανάντη ή κατάντη του μετρητή, που 
παράγεται εν μέρει ή συνολικά από 
ανανεώσιμες πηγές και που δεν 
αποτελούν πλήρως ενσωματωμένα 
στοιχεία δικτύου και τη διευκόλυνση 
της συμμετοχής των συστημάτων 
αυτών σε όλα τα στάδια της αγοράς 
ηλεκτρισμού∙ 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν θα 
χορηγούνται και συμβατικά 
συστήματα αποθήκευσης που δεν 
έχουν σχέση με ΑΠΕ.  
Αν δεν ισχύει αυτό θα πρέπει να 
διορθωθεί και να μπει μόνο το 
κατάντη (πίσω από το μετρητή). 
 

 Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944, 
δεν γίνεται διαφοροποίηση σε συμβατικές 
και μη συμβατικές εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης. Μια εγκατάσταση 
αποθήκευσης ενέργειας, στο σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται η 
εγκατάσταση όπου γίνεται αποθήκευση της 
ενέργειας, δηλαδή η αναβολή της τελικής 
χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε 
χρονική στιγμή μεταγενέστερη από αυτή 
της παραγωγής της ή η μετατροπή 
ηλεκτρικής ενέργειας σε μορφή ενέργειας 
που μπορεί να αποθηκευτεί, η 
αποθήκευση της εν λόγω ενέργειας, και η 
μεταγενέστερη εκ νέου μετατροπή της εν 
λόγω ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια ή η 
χρήση σε διαφορετικό φορέα ενέργειας. Η 
διαφοροποίηση σε εγκαταστάσεις που 
βρίσκονται ανάντη και κατάντη του 
μετρητή, γίνεται στη βάση των ορισμών 
που δίδονται εντός της ρυθμιστικής 
απόφασης αρ. 03/2019 της ΡΑΕΚ με τίτλο 
«Περί θέσπισης βασικών αρχών 
ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρισμού 
ανάντη του μετρητή στη χονδρική αγορά 
ηλεκτρισμού». 
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Α/Α 
Πρόσωπο/ 

Οργανισμός 

Αρ. 
Άρθρου 

(Εδαφίου) 

Αρ. 
Σελ. 

Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου 

11 Επιστημονικό 
και Τεχνικό 
Επιμελητήριο 
Κύπρου 
(ETEK) 

5(2) 5 Να προστεθούν οι ακόλουθες 
επενδύσεις που θα μπορούσαν να 
τύχουν επιδότησης από το Ταμείο: 
«(θ) την εκτέλεση ενεργειακών 
ελέγχων σε κτήρια, διεργασίες και 
μεταφορές 
(ι) τις υπηρεσίες εφαρμογής και 
πιστοποίησης με συστήματα 
ενεργειακής διαχείρισης (ISO 50001) 
ή/και συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (ISO 14001) 
(κ) τις επενδύσεις σε συστήματα 
εξοικονόμησης καυσίμου και ενέργειας 
στις μεταφορές 
(λ) τις επενδύσεις για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων». 

Οι συγκεκριμένες δράσεις έχει αποδειχθεί ότι 
επιτυγχάνουν σημαντικά ποσά 
εξοικονόμησης ενέργειας και συνεπώς θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν στα σχέδια 
χορηγιών που θα μπορούσε να επιδοτήσει το 
ταμείο ΑΠΕ/ΕΞΕ. Ιδιαίτερη σημασία θα 
πρέπει να δοθεί στις Μεταφορές που είναι ο 
μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας και 
εκπομπών ρύπων στην Κύπρο και που 
υπάρχει τεράστιο περιθώριο για να επιτευχθεί 
ο στόχος. 

Όλες οι προτεινόμενες δράσεις 
καλύπτονται από το σημείο 5(2)(δ): 

(δ) τις επενδύσεις σε μέτρα και εξοπλισμό 
εξοικονόμησης ενέργειας∙ 

Το οποίο τροποποιείται ως ακολούθως 
προκειμένου να είναι πλέον ξεκάθαρη η 
κάλυψη των συγκεκριμένων δράσεων: 

(δ) τις υπηρεσίες και επενδύσεις σε 
μέτρα και εξοπλισμό εξοικονόμησης 
ενέργειας ή/και τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους 
τομείς∙ 

 
 

12 Σύνδεσμος 
Μεγάλων 
Καταναλωτών 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 
(ΟΕΒ) 

5(2) 4 Τα συγκεκριμένα σχέδια να 
αποτείνονται προς όλους τους 
καταναλωτές, ανεξαρτήτως 
κατηγορίας ή διατίμησης. 

Η χρέωση του τέλους ΑΠΕ στους μεγάλους 
καταναλωτές της Κύπρου, αποτελεί ένα 
μεγάλο ποσοστό των εσόδων που εισέρχεται 
στο Ταμείο. Ως εκ τούτου, αναμένουμε την 
κήρυξη σχεδίων, όχι μόνο για οικιακούς 
καταναλωτές, αλλά και για τους εμπορικούς, 
βιομηχανικούς και βαριάς βιομηχανίας 
καταναλωτές. 

Δεν προβλέπεται οποιοσδήποτε 
περιορισμός από το νομοσχέδιο. Το 
νομοσχέδιο θέτει το γενικό πλαίσιο 
λειτουργίας του Ταμείο. 
Οι δικαιούχοι του κάθε Σχεδίου που 
προκηρύσσεται ορίζονται στο Σχέδιο 
Χορηγιών. 

13 Επιστημονικό 
και Τεχνικό 
Επιμελητήριο 
Κύπρου 
(ETEK) 

5(3) 5 Να προστεθεί ο Περι Ενεργειακής 
Απόδοσης νόμος Ν.31(Ι)/2009 
περιλαμβανομένων των 
τροποποιήσεων 53(Ι)/2012, 
56(Ι)/2014, 149(Ι)/2015, 109(Ι)/2021 

Τα σχέδια χορηγιών θα πρέπει να 
ετοιμάζονται και να λειτουργούν με βάση και 
με τον συγκεκριμένο νόμο. 

Υιοθετήθηκε. 

14 Σύνδεσμος 
Εταιρειών 
Ανανεώσιμων 
Πηγών 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ) 
 
και 
 

5(3) 4 Προσθήκη σημείου (ζ) που θα 
αναφέρει: 
«(ζ) σε σχέδια εγγυήσεων επιτοκίου, ή 
άλλων εγγυήσεων έργων που θα 
κριθούν σημαντικά για τη δημοκρατία» 

 Βλ. σχόλιο σε σημείο 3 
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Α/Α 
Πρόσωπο/ 

Οργανισμός 

Αρ. 
Άρθρου 

(Εδαφίου) 

Αρ. 
Σελ. 
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Ομοσπονδία 
Εργοδοτών 
και 
Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) 

15 Σύνδεσμος 
Μεγάλων 
Καταναλωτών 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 
(ΟΕΒ) 

5(4) 4 Να προστεθεί αμέσως μετά τη 
συγκεκριμένη παράγραφο το 
ακόλουθο κείμενο: 
«Θα πρέπει τα Σχέδια 
Χορηγιών/στήριξης να εφαρμόζονται 
με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
δημιουργούνται ανεπιθύμητες 
διακρίσεις μεταξύ των καταναλωτών.» 

Στα όποια Σχέδια Χορηγιών/Στήριξης πρέπει 
να παρέχεται η ίδια δυνατότητα και αποφυγή 
δυσμενούς διάκρισης δικαιούχων, όπως στην 
περίπτωση των Σχεδίων για φωτοβολταϊκά 
συστήματα με net-metering/net-billing, όπου 
επιχειρήσεις που σήμερα δεν διαθέτουν 
ωφέλιμη επιφάνεια στις οροφές τους, δεν 
μπορούν να επωφεληθούν από τα 
συγκεκριμένα Σχέδια. Αυτή η διάκριση θα 
μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την 
εφαρμογή του Virtual Net-metering/Net-
billing. 

Η προτεινόμενη προσθήκη δεν διασφαλίζει 
τις αρχές καλής νομοθέτησης.  
Επιπρόσθετα, μπορεί να αποτελέσει 
ανασταλτικό παράγοντα στην υλοποίηση 
δράσεων από το Ταμείο. Είναι σαφές ότι 
ανάλογα με τα ιδιαίτερα δεδομένα του κάθε 
εν δυνάμει αιτητή, η δυνατότητα 
υλοποίησης και το αναμενόμενο όφελος 
διαφέρει. Τα Σχέδια Χορηγιών θα πρέπει 
να επιδιώκουν –κατά το δυνατόν- να 
μετριάσουν τέτοιες ιδιαιτερότητες, όμως 
δεν είναι πάντα εφικτό και δεν επαφίεται 
στο Ταμείο.  
Το παράδειγμα που δίνεται στην 
αιτιολόγηση είναι χαρακτηριστικό (πχ. 
επειδή δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί το 
virtual net-metering/net-billing, δεν θα 
έπρεπε να υπήρχε Σχέδιο Χορηγιών για 
net-metering;). 

16 Σύνδεσμος 
Αιολικής 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΑΕΚ) 

5 5 Θα πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή 
αναφορά για το μηχανισμό 
αξιοποίησης των πιστοποιητικών 
εγγύησης προέλευσης υφιστάμενων 
και νέων έργων από ΑΠΕ.  
Δεν έχει συμπεριληφθεί ο τομέας των 
μεταφορών που αποτελεί ένα από 
τους σημαντικότερους τομείς για την 
επίτευξη των δεσμευτικών εθνικών 
στόχων της Κύπρου για την ενέργεια 
και το κλίμα. 

 Γενική πρόνοια για τα Πιστοποιητικά 
Εγγύησης Προέλευσης έχει περιληφθεί στο 
Νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ. 
Σε σχέση με νέα έργα που θα 
χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο, οι 
σχετικές πρόνοιες θα πρέπει να 
προβλέπονται στο αντίστοιχο Σχέδιο 
Χορηγιών και έντυπα που θα αφορούν το 
Σχέδιο (πχ. Σύμβαση, Έντυπο Αίτησης). 
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Οργανισμός 

Αρ. 
Άρθρου 

(Εδαφίου) 

Αρ. 
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17 Υπουργείο 
Οικονομικών 

6(1) 6 Αναδιατύπωση: 
«Οι πόροι του Ταμείου για τη 
χρηματοδότηση των Σχεδίων 
Χορηγιών και κάλυψη των 
λειτουργικών και λοιπών του εξόδων 
προέρχονται από- 
(α)…» 

Το Ταμείο θεωρείται «οντότητα Γενικής 
Κυβέρνησης» για σκοπούς του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου. 

Θα ζητηθεί η θέση της Νομικής Υπηρεσίας 
κατά τον νομοτεχνικό έλεγχο. 

18 Επιστημονικό 
και Τεχνικό 
Επιμελητήριο 
Κύπρου 
(ETEK) 

6(1) 6 Να προστεθούν οι ακόλουθοι πιθανοί 
πόροι για το ταμείο: 
«(στ) πρόστιμα σε νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα που παραβιάζουν την 
νομοθεσία περί ενεργειακής 
απόδοσης, περιλαμβανομένου των 
σχετικών διαταγμάτων και 
κανονισμών 
(ζ) πράσινες φορολογίες σε κτήρια, 
διεργασίες και οχήματα, λόγω 
αυξημένων εκπομπών 
θερμοκηπιακών αερίων.» 

Η νομοθεσία ενεργειακής απόδοσης προνοεί 
επιβολή διοικητικού προστίμου μέχρι και 
350,000 ευρώ για όσους παραβιάζουν την 
νομοθεσία ενεργειακής απόδοσης. Τα  έσοδα 
αυτά θα πρέπει να αποδίδονται στο Ταμείο 
ΑΠΕ/ΕΞΕ.  
Επίσης, πράσινες φορολογίες που πιθανόν 
να επιβληθούν θα πρέπει να αποτελούν 
πόρους του Ταμείου ΑΠΕ/ΕΞΕ. 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Άρθρο 165(1))  και τον περί 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο (Άρθρο 
72), για σκοπούς διασφάλισης της τήρησης 
της Αρχής της Καθολικότητας που διέπει 
τα δημόσια οικονομικά, όλα τα έσοδα του 
κράτους κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της  
Δημοκρατίας. Συνεπώς, από νομικής 
άποψης, δεν μπορεί να γίνει απευθείας 
απόδοση των υπό αναφορά εσόδων στο 
Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.  
Η οποιαδήποτε χορήγηση εσόδων προς το 
Ταμείο δύναται να περιλαμβάνεται στις 
κρατικές χορηγίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 6-1(δ) του νομοσχεδίου.  

19 Υπουργείο 
Οικονομικών 

6(1)(δ) 6 Αναδιατύπωση: 
«(δ) τις εκάστοτε εγκεκριμένες 
κρατικές χορηγίες τηρουμένων των 
διατάξεων του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου·» 

Βάσει των διατάξεων των άρθρων 40, 41, 42 
και 43 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου. 

Υιοθετήθηκε. 

20 Σύνδεσμος 
Εταιρειών 
Ανανεώσιμων 
Πηγών 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ) 
 
και 
 

6(1)(δ) 6 Το σημείο χρήζει διευκρίνησης ή 
καλύτερης διατύπωσης. 

 Το σημείο 6(1)(δ) αναφέρει: 
«τις εκάστοτε εγκρινόμενες κυβερνητικές 
χορηγίες ή εισφορές προς το Ταμείο.» 
ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει 
οποιαδήποτε έσοδα προέλθουν στο Ταμείο 
από κρατική χορηγία ή άλλες εισφορές. 
Δεν είναι αντιληπτό από το σχόλιο το 
σημείο που θεωρείται ότι χρειάζεται 
διευκρίνηση. 
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Α/Α 
Πρόσωπο/ 

Οργανισμός 

Αρ. 
Άρθρου 

(Εδαφίου) 

Αρ. 
Σελ. 

Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου 

Ομοσπονδία 
Εργοδοτών 
και 
Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) 

21 Υπουργείο 
Οικονομικών 

6(1)(ε) 6 Διαγραφή της φράσης …… «από τη 
δημοπράτηση των δικαιωμάτων των 
θερμοκηπιακών αερίων» 

Η χρήση των εσόδων που προκύπτουν από 
τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων των 
θερμοκηπιακών αερίων, προσδιορίζονται στο 
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(Άρθρο 165(1))  και στον περί 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο (Άρθρο 72). 
Με βάση το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο και 
διασφαλίζοντας την τήρηση της Αρχής της 
Καθολικότητας που διέπει τα δημόσια 
οικονομικά, όλα τα έσοδα του κράτους 
κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της  
Δημοκρατίας. 
Η οποιαδήποτε χορήγηση εσόδων που 
προκύπτουν από τη δημοπράτηση  
δικαιωμάτων των θερμοκηπιακών αερίων 
προς το Ταμείο, αυτή δύναται να 
περιλαμβάνεται στις κρατικές χορηγίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 6-1(δ) του 
νομοσχεδίου.  

Υιοθετήθηκε. 

22 Σύνδεσμος 
Εταιρειών 
Ανανεώσιμων 
Πηγών 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ) 
 
και 
 
Ομοσπονδία 
Εργοδοτών 
και 
Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) 

6(1)(ε) 6 Να προσδιοριστεί το ύψος του ποσού 
που θα κατατίθεται στο Ταμείο από 
άλλες πηγές. 

Με τον προσδιορισμό αυτό, υπάρχει ένα 
σταθερό έσοδο στο ταμείο, ανεξαιρέτου της 
εφαρμογής του τέλους στους καταναλωτές. 

Ο Νόμος σύστασης του Ταμείου δεν 
μπορεί να καθορίζει αναλυτικά τα έσοδα 
του Ταμείου, τα οποία διαμορφώνονται 
βάσει των εκάστοτε αναγκών/δεδομένων 
του. Τα έσοδα καθορίζονται και 
εγκρίνονται από τη ΒτΑ στον ετήσιο 
Προϋπολογισμό του Ταμείου, ο οποίος 

αποτελεί ξεχωριστή νομοθεσία. 
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Α/Α 
Πρόσωπο/ 

Οργανισμός 

Αρ. 
Άρθρου 

(Εδαφίου) 

Αρ. 
Σελ. 

Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου 

 
και  
 
Σύνδεσμος 
Μεγάλων 
Καταναλωτών 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 
(ΟΕΒ) 

23 Κυπριακό 
Εμπορικό και 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ) 

6(1) 7 Δεν επεξηγείται τι θα περιλαμβάνονται 
στα λειτουργικά έξοδα. Θα 
περιλαμβάνονται το κόστος του 
προσωπικού των αρμόδιων 
υπηρεσιών του κράτους π.χ. το 
κόστος προσωπικού του Υπουργείου 
Ενέργειας; 

Απαιτούνται πρόσθετες διευκρινίσεις για το τι 
ακριβώς θα περιλαμβάνουν τα λειτουργικά 
έξοδα. 

Ο Νόμος σύστασης του Ταμείου δεν 
μπορεί να καθορίζει αναλυτικά τα εκάστοτε 
λειτουργικά έξοδα του Ταμείου, τα οποία 
καθορίζονται και εγκρίνονται από τη 
ΒτΑ στον ετήσιο Προϋπολογισμό του 
Ταμείου ο οποίος αποτελεί ξεχωριστή 

νομοθεσία και διαφοροποιούνται 
αναλόγως των αναγκών του Ταμείου.  
Το κόστος του προσωπικού της Υπηρεσίας 
Ενέργειας, ως τέτοιο δεν περιλαμβάνεται 
στα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου. 
Ωστόσο, το Ταμείο μπορεί να αναθέσει 
στην Υπηρεσία Ενέργειας έναντι 
καθορισμένης αντιμισθίας την 
αξιολόγηση/διαχείριση των αιτήσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 8(3) του 
Νομοσχεδίου. Το ύψος της αντιμισθίας 
αποτελεί λειτουργικό έξοδο (το πιο 

πάνω εφαρμόζεται και με τον υφιστάμενο 
Νόμο). 

24 Ιδιώτη (“υπό 
την 
προσωπική 
του ιδιότητα, 
ως 
καταναλωτής 
και ως 
ιδιοκτήτης 
συστήματος 
συμψηφισμού 
μετρήσεων”) 

6(1) 7 Α. Να προστεθεί η ακόλουθη 
παράγραφος (β) και αναρίθμηση των 
παραγράφων (β) έως (ε) 
 
(β) Το 50% των εσόδων από την 
δημοπράτηση δικαιωμάτων 
θερμοκηπιακών αερίων τα οποία 
παραχωρούνται στην Κυπριακή 
Δημοκρατία 
 

Το εδάφιο (3) του άρθρου 21 του Περί της 
Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του 
Θερμοκηπίου Νόμου του 2011 αναφέρει: 
 
«(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση της Αρμόδιας Αρχής, αποφασίζει τη 
χρήση των εσόδων από τη δημοπράτηση 
των δικαιωμάτων. Τουλάχιστον 50% των 
εισπράξεων που προέρχονται από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων που 

Το νομοσχέδιο προνοεί για δυνατότητα 
χρηματοδότησης του Ταμείου από τη 
δημοπράτηση των δικαιωμάτων των 
θερμοκηπιακών αερίων: Άρθρο 6(1)(ε): 
«οποιεσδήποτε άλλες δωρεές, τόκους από 
καταθέσεις ή επενδύσεις των χρημάτων 
του Ταμείου ή άλλα έσοδα όπως για 
παράδειγμα από τη δημοπράτηση των 
δικαιωμάτων των θερμοκηπιακών αερίων., 
από την αξιοποίηση εγγυήσεων 



Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης: «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2021» 12 

Α/Α 
Πρόσωπο/ 

Οργανισμός 

Αρ. 
Άρθρου 

(Εδαφίου) 

Αρ. 
Σελ. 

Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου 

Β. Να διαγραφεί η φράση «όπως για 
παράδειγμα από τη δημοπράτηση 
των δικαιωμάτων των θερμοκηπιακών 
αερίων» από την παράγραφο (ε). 

αναφέρονται στο εδάφιο (2), 
περιλαμβανομένων όλων των εισπράξεων 
από πλειστηριασμούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους (β) και (γ), του εδαφίου (2) ή 
ποσού ίσου με τις συγκεκριμένες εισπράξεις, 
πρέπει να διατίθενται για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
σκοπούς: 
(α) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, με στόχο την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και τη 
χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης 
καθώς και έργων επίδειξης για τη μείωση των 
εκπομπών και την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές, περιλαμβανομένης της 
συμμετοχής σε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
του στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου 
ενεργειακών τεχνολογιών και των 
ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών· 
(β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη άλλων 
τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα· 
… 
(η) τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της 
θερμομόνωσης ή στην παροχή οικονομικής 
υποστήριξης για την αντιμετώπιση 
κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν 
νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα·» 
 
Σημειώνεται επίσης ότι το άρθρο 10(6) του 
Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της 
Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Νόμου του 2013 αναφέρει: 
 
«(6) Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των 
λογαριασμών του Ταμείου και της Έκθεσης 
του Γενικού Ελεγκτή κατατίθενται από τον 
Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.» 

προέλευσης ενέργειας και από 
συνεισφορές από υπόχρεα μέρη». 
Το κατά πόσο θα δοθούν έσοδα από τη 
δημοπράτηση ρύπων στο Ταμείο, είναι 
θέμα που αφορά τον εκάστοτε 
Προϋπολογισμό του Ταμείου ο οποίος 
αποτελεί ξεχωριστή νομοθεσία. 

Η διαχείριση των εσόδων από τη 
δημοπράτηση ρύπων αποτελεί θέμα 
γενικότερης πολιτικής και εξαρτάται από τις 
εκάστοτε προτεραιότητες και ανάγκες (ο 
συντονισμός γίνεται από το Τμήμα 
Περιβάλλοντος). 

Από την τοποθέτηση δημιουργείται η 
εντύπωση ότι τα έσοδα από τους ρύπους 
παραμένουν αναξιοποίητα ή/και ότι δεν 
πληρείται η υποχρέωση της διάθεσης του 
50% για συγκεκριμένους σκοπούς. Ο 
ισχυρισμός αυτός δεν ευσταθεί. Η διάθεση 
του 50% για συγκεκριμένους σκοπούς 
αποτελεί υποχρέωση της ΚΔ βάσει 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ελέγχεται –
μεταξύ άλλων- από την ίδια την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Πέραν τούτου, τονίζεται ότι τα έσοδα από 
τη δημοπράτηση ρύπων προορίζονται για 
διάφορους σκοπούς πράσινης ανάπτυξης 
και όχι μόνο για επενδύσεις σε ΑΠΕ και 
ΕΞ.Ε. 
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Ο Γενικός Ελεγκτής και η Βουλή των 
Αντιπροσώπων οφείλουν να ελέγχουν κατά 
πόσο η πιο πάνω πρόνοια εφαρμόζεται από 
το Ταμείο. Εξ όσων γνωρίζω δεν εφαρμόζεται 
αποτελεσματικός έλεγχος. 
 
Στην ΚΔ παραχωρούνται δωρεάν δικαιώματα 
εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων. Τα έσοδα 
από τη δημοπράτηση αυτών των 
δικαιωμάτων κατατίθενται στο Ταμείο της ΚΔ. 
Τουλάχιστον 50% των εσόδων από τη 
δημοπράτηση πρέπει να διατίθενται για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (3) 
του άρθρου 21 του Περί της Θέσπισης 
Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων 
Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου 
του 2011. 
 
Σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού του 
Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας του Νόμο του 
2021, τα συνολικά έσοδα του Ταμείου 
ανέρχονται σε 22.692.662.01, εκ των οποίων 
21.892.465.00 προέρχονται από το Τέλος. Οι 
καταναλωτές ηλεκτρισμού επιβαρύνονται με 
96.4% των προϋπολογιζόμενων εσόδων. Η 
κρατική χορηγία είναι μηδενική. 
 
Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα 78% των 
εσόδων από τη δημοπράτηση των 
δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών 
αερίων κατατίθεται στο αντίστοιχο ταμείο του 
ΕΛΑΠΕ (Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & 
ΣΗΘΥΑ) των συνολικά 20.855.000 
δικαιωμάτων που προβλέπεται να 
εκπλειστηριάσει εντός του 2021 ο ΔΑΠΕΕΠ 
(Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων 
Προέλευσης), με εκτιμώμενα έσοδα για τον 
ΕΛΑΠΕ άνω των €700.000.000. 
(https://energypress.gr/news/neo-istoriko-
rekor-ton-dikaiomaton-ekpompis-co2-sta-
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4711-eyro-o-tonos-i-timi-epipleon-varos-gia) 
και 
https://ypen.gov.gr/metarrythmistiki-
paremvasi-tis-kyvernisis-gia-tis-ape/ 
 
Καταληκτικά, φαίνεται ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία εισπράττει ένα σεβαστό ποσό 
πολλών δεκάδων εκατομμυρίων από τη 
δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών 
θερμοκηπιακών αερίων. Δεν υπάρχει 
διαφάνεια ή επαρκής έλεγχος αν τουλάχιστο 
το 50% του ποσού που εισπράττεται 
χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που 
επιτάσσει η νομοθεσία. Για την προώθηση 
των ΑΠΕ και την προστασία του 
περιβάλλοντος, το κράτος επιβάλλει το τέλος 
ΑΠΕ, επιβαρύνοντας τον καταναλωτή. 
 
Αποδοχή της εισήγησης σημαίνει τη μείωση 
του Τέλους και ελάφρυνση των καταναλωτών 
ηλεκτρισμού μέσα από έσοδα της ΚΔ, μέρος 
των οποίων πρέπει να διατίθενται για 
σκοπούς που αποτελούν σκοπούς σύστασης 
του Ταμείου και διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται 
οι πρόνοιες της νομοθεσίας. 

25 Υπουργείο 
Οικονομικών 

6(2) 6 Προϋπολογισμός Ταμείου- 
Αναδιατύπωση: 
«Τηρουμένων των διατάξεων του περί 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, η 
Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει για 
έγκριση στον Υπουργό τον 
προϋπολογισμό του Ταμείου για το 
επόμενο οικονομικό έτος. Ο 
προϋπολογισμός του Ταμείου 
υποβάλλεται από τον Υπουργό στο 
Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και 
ακολούθως στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για μελέτη και 
ψήφιση.» 

Άρθρο 99 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου. 

Υιοθετήθηκε. 
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26 Επιστημονικό 
και Τεχνικό 
Επιμελητήριο 
Κύπρου 
(ETEK) 

6(2) 6 Το εδάφιο 2 να επαναδιατυπωθεί ως: 
«Ο προϋπολογισμός του Ταμείου 
καταρτίζεται κάθε χρόνο από την 
Επιτροπή, προνοεί ώστε οι πόροι, τα 
έσοδα κλπ να κατανέμονται 
ορθολογικά στις χορηγίες για τα 
διάφορα σχέδια του άρθρου 5 (2) 
(ΑΠΕ /ΕΞΕ νέες τεχνολογίες που είναι 
οικονομικά αποτελεσματικές) και 
υπόκειται….» 

Η εισήγηση αυτή γίνεται ώστε να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνεται ετεροβαρείς 
κατανομή των πόρων του Ταμείου και να 
δοθεί η απαιτούμενη βαρύτητα στις χορηγίες 
για δράσεις ΕΞΕ που μειώνουν τις αναγκαίες 
απαιτήσεις για επίτευξη των στόχων. 

Επί της ουσίας δεν υπάρχει διαφωνία. 
Ωστόσο η προτεινόμενη προσθήκη είναι 
ασαφής (δηλ. πως ορίζεται η ορθολογική 
κατανομή;) και δεν διασφαλίζει τις αρχές 
καλής νομοθέτησης. 
Σε κάθε περίπτωση ο Προϋπολογισμός 
του Ταμείου αποτελεί διαφορετικό 
νομοθέτημα το οποίο εξετάζεται/ψηφίζεται 
ανά έτος. 

27 Υπουργείο 
Οικονομικών 

6(4) 7 Αναδιατύπωση/ προσθήκη λεκτικού: 
«Οι λογαριασμοί του Ταμείου 
καταρτίζονται σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του  περί Δημοσιονομικής 
Ευθύνης και Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου το αργότερο  μέχρι 
τις …» 

Ο έλεγχος του Ταμείου διέπεται από 
διάφορες διατάξεις των άρθρων 80, 81, 101, 
102, 108 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 Ταμείου 
καταρτίζονται μέχρι τις 30 Απριλίου του 
επόμενου οικονομικού έτους στο οποίο αυτές 
αναφέρονται και υπόκεινται σε έλεγχο από 
τον Γενικό Ελεγκτή. 

Υιοθετήθηκε. 

28 Κυπριακό 
Εμπορικό και 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ) 

7(1) 7 Στην Επιτροπή για τη Διαχείριση του 
Ταμείου ΑΠΕ δεν περιλαμβάνονται 
εκπρόσωποι των Επιχειρήσεων. 

Οι επιχειρήσεις είναι τόσο παραγωγοί όσο και 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οπόταν 
θα πρέπει το ΚΕΒΕ να είναι μέλος της 
Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ. 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε 
περιορίζονται αποκλειστικά στη διαχείριση 
των χρηματικών πόρων του Ταμείου και 
στην αξιολόγηση των αιτήσεων που 
υποβάλλονται για τα Σχέδια Χορηγιών 
όπως αυτά εγκρίνονται από το ΥΣ. Δεν θα 
μπορούσε ένας επιχειρηματικός 
σύνδεσμος να συμμετέχει στην Επιτροπή, 
καθώς υπάρχει σαφής σύγκρουση 

δεδομένου ότι η Επιτροπή εξετάζει αιτήσεις 
και παραχωρεί χρηματικούς πόρους του 
Ταμείου προς αιτητές-μέλη του ΚΕΒΕ ή/και 
αιτητές-πελάτες μελών του ΚΕΒΕ. Θα 
πρέπει να διαφυλαχτεί η αμεροληψία 
της Επιτροπής από τη σύσταση της, 

29 Σύνδεσμος 
Εταιρειών 
Ανανεώσιμων 
Πηγών 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ) 
 
και 
 

7(1) 7 Εισήγηση όπως στην Επιτροπή 
συμμετέχουν, τουλάχιστον ως 
παρατηρητές εκπρόσωποι της ΟΕΒ 
και του ΚΕΒΕ  

Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα πιστεύουμε 
είναι απαραίτητη και άκρως σημαντική. 
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Ομοσπονδία 
Εργοδοτών 
και 
Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) 

ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαχείριση των 
οικονομικών πόρων του Ταμείου. 

Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι κατά των 
αποφάσεων της Επιτροπής είναι πιθανόν 
να προσφύγουν δικαστικά οι άμεσα 
ενδιαφερόμενοι (πχ. επιχειρήσεις) γεγονός 
που καθιστά απαγορευτικό το ενδεχόμενο 
συμμετοχής εκπροσώπων τους στην ίδια 
την Επιτροπή. 

30 Σύνδεσμος 
Μεγάλων 
Καταναλωτών 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 
(ΟΕΒ) 

7(1) 7 Εισήγηση όπως, στην Επιτροπή να 
συμμετέχει και μέλος, το οποίο θα 
αντιπροσωπεύει τους καταναλωτές. 

Ως η κύρια πηγή εισοδημάτων του Ταμείου, 
πιστεύουμε είναι απαραίτητο να υπάρχει 
αντιπρόσωπος καταναλωτών. 

31 Σύνδεσμος 
Αιολικής 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΑΕΚ) 

7(1) 7 Στην Επιτροπή του Ταμείου 
ενισχύοντας την πιο αντικειμενική 
συμμετοχική δημοκρατία και τη 
διαφάνεια και μέσω του ιδιωτικού 
τομέα, θα πρέπει συμμετέχουν 
τουλάχιστον ως παρατηρητές οι 
αντίστοιχοι Σύνδεσμοι αναλόγως 
τεχνολογίας από ΑΠΕ (αιολικά, φβ, 
βιομάζα κτλ) και ΕΞΕ και παράλληλα 
βλέπουμε θετικά να συμμετέχουν 
εκπρόσωποι και από κάποιες 
κρατικές Υπηρεσίες/Τμήματα που 
έχουν σχέση με τους στόχους για την 
ενέργεια και το κλίμα πχ. Τμήμα 
Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Ενέργειας, 
Τμήμα Μεταφορών (ΥΜΕΕ). 

 

32 Κυπριακό 
Εμπορικό και 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ) 

8(2) 8 Στο 8 (2) (α) αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή δύναται να  επιχορηγεί ή 
επιδοτεί  δραστηριότητες/επενδύσεις 
ΑΠΕ.  

Πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσο οι 
χορηγίες αυτές θα είναι ξεχωριστές και 
επιπρόσθετες από τα σχέδια του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 
 
Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί  κατά 
ποσό τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης 
που αφορούν δράσεις ΑΠΕ θα ενταχθούν στο 
Ταμείο ΑΠΕ ή θα εξακολουθούν να 
παραμένουν στους προϋπολογισμούς των 
Αρμόδιων Υπουργείων. 

Το νομοσχέδιο αφορά αποκλειστικά το 
Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε και τις δράσεις 
(Σχέδια Χορηγιών) που (θα) 
χρηματοδοτούνται από αυτό. Τα Σχέδια 
του ΥΕΕΒ δεν αφορούν το παρόν 
νομοσχέδιο, εφόσον έχουν άλλη πηγή 

χρηματοδότησης. 
Τα έσοδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελούν 
εξειδικευμένο θέμα και είναι εκτός του 
πεδίου του νομοσχεδίου. Τα κονδύλια 
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από το ΤΑΑ που αφορούν στα Σχέδια 
Χορηγιών του Ταμείου θα επιστραφούν 
στο Ταμείο μέσω του προϋπολογισμού του 
(ως κρατική χορηγία). 

33 Επιστημονικό 
και Τεχνικό 
Επιμελητήριο 
Κύπρου 
(ETEK) 

8(2)(1)(α) 8 Στο (α) να προστεθεί «να εισηγείται 
και προωθεί μελέτες και έρευνες που 
χρηματοδοτεί σύμφωνα με το άρθρο 
4(2)(ε), ώστε να περιλαμβάνονται 
ανάλογες δράσεις στα σχέδια 
χορηγιών, να επιχορηγεί….». 

Με την συμπερίληψη αυτή δίνεται η 
δυνατότητα στην Επιτροπή να έχει 
αναβαθμισμένο ρόλο και να εισηγείται 
δράσεις για χορηγίες με αξιοποίηση των 
δραστηριοτήτων της. 

Η δυνατότητα του Ταμείου να επιχορηγεί 
μελέτες και έρευνες με στόχο την 
προώθηση των ΑΠΕ και της 
εξοικονόμησης ενέργειας, προβλέπεται 
ήδη στο άρθρο 4(2)(ε). 
Αποτελεί θέση του ΥΕΕΒ ότι θα πρέπει να 
διασφαλιστεί ο διαχωρισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ: (α) του ΥΕΕΒ (και 
άλλων αρμόδιων Υπουργείων) τα οποία 
έχουν την ευθύνη επίτευξης των στόχων 
σε ΑΠΕ και ΕΞ.Ε και της ετοιμασίας των 
Σχεδίων Χορηγιών που θα οδηγήσουν 
στην επίτευξη των στόχων αυτών (με 
αξιοποίηση του Ταμείου) και (β) της 
Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου που 
έχει ευθύνη εφαρμογής των Σχεδίων 
Χορηγιών και οικονομικής διαχείρισης του 
Ταμείου. 

34 Κυπριακό 
Εμπορικό και 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ) 

8(3) 9 Τέλος στο 8(3) αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα δύναται να εκχωρήσει 
αρμοδιότητες που με βάση το 8 (2) 
(β) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, να 
εξετάζει, αξιολογεί και εγκρίνει 
αιτήσεις.  

Η έγκριση της αίτησης δύναται να γίνεται από 
αρμόδια αρχή και όχι να εκχωρείται προς 
κάποιο τρίτο. 

Πρόκειται για δυνατότητα που παρέχεται 
και στον υφιστάμενο Νόμο, βάσει της 
οποίας δίνεται ευελιξία στην Επιτροπή 
(όταν λάβει σχετική απόφαση και με δική 
της ευθύνη), να αναθέσει πέραν της 

αξιολόγησης και την έγκριση αιτήσεων σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το γεγονός 
αυτό διευκολύνει και επισπεύδει τη 
διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων 
και εξυπηρέτησης των αιτητών. Η 
δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται για 
παράδειγμα στο παρόν στάδιο για την 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β (ευάλωτοι καταναλωτές – 
προεγκρίσεις) όπου η Υπηρεσία Ενέργειας 
εξετάζει και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις 
εντός μηνός. Η εναλλακτική θα 
δημιουργούσε καθυστερήσεις χωρίς 
λόγο στην αξιολόγηση των αιτήσεων 
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εις βάρος των αιτητών και των 
επιχειρήσεων. 

35 Επιστημονικό 
και Τεχνικό 
Επιμελητήριο 
Κύπρου 
(ETEK) 

9(1) 9 Να συμπεριληφθεί η πιο κάτω 
πρόταση: «… Κάθε μέλος της 
Επιτροπής μπορεί να προτείνει θέμα 
προς συζήτηση στην ημερήσια 
διάταξη, με αποστολή της προς τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής σε εύλογο 
χρονικό διάστημα πριν την 
προκαθορισμένη ημερομηνία της 
συνεδρίας.» 

Θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στα μέλη της 
Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου να 
θέτουν θέματα προς συζήτηση, στην 
ημερήσια διάταξη των συνεδριών της 
Επιτροπής. 

Επί της ουσίας το ΥΕΕΒ συμφωνεί με την 
εισήγηση. Ζητήματα που αφορούν στην 
εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής 
ρυθμίζονται βάσει των εσωτερικών 
κανονισμών που θα αποφασίσει η 
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9(4): 

(4) Οποιοδήποτε θέμα αφορά την 
εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής 
μπορεί να ρυθμιστεί με σχετική απόφασή 
της. 

36 Σύνδεσμος 
Μεγάλων 
Καταναλωτών 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 
(ΟΕΒ) 

11(1)(α) 10 Εισήγηση όπως, οριστεί ένα πλαφόν 
στο μέγιστο ποσό που θα 
καταβάλλεται από βιομηχανικούς 
καταναλωτές. 

Σημειώνεται ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές 
χώρες, οι μεγάλοι καταναλωτές / βιομηχανίες 
που αντιμετωπίζουν διεθνή ανταγωνισμό ή 
υιοθετούν συμφωνίες κλιματικής αλλαγής, 
εξαιρούνται πλήρως ή σε μεγάλο ποσοστό 
από την υποχρέωση καταβολής τέλους ΑΠΕ. 

Η απαλλαγή οποιονδήποτε ομάδων από 
την καταβολή του Τέλους Κατανάλωσης θα 
μεταφέρει το βάρος στους υπόλοιπους 
καταναλωτές. 
Το ΥΕΕΒ θεωρεί ότι το Τέλος 
Κατανάλωσης θα πρέπει να καταβάλλεται 
από όλους ανεξέρετα τους καταναλωτές, 
βάσει της αρχής του «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». 

37 ΑΗΚ-
Προμήθεια 

11(1) 10 Εισηγούμαστε διαγραφή των 
παραγράφων 2 και 3 (νοείται 
…εγκαταστάσεις τους) και 
αντικατάσταση τους με τις ακόλουθες 
παραγράφους: 
 
Νοείται ότι το τέλος κατανάλωσης 
επιβάλλεται ως ακολούθως: 
 
(α) για κάθε καταναλωτή, επί του 
συνόλου της ενέργειας που 
καταναλώνει 
(β) για αυτοπαραγωγούς με 
συμβατικά καύσιμα ή από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 
σχέδιο συμψηφισμού λογαριασμών, 
επί της ενέργειας που εισάγει από το 
σύστημα μεταφοράς ή διανομής 

Η υφιστάμενη πρακτική που ακολουθείται για 
τους αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό 
μετρήσεων είναι η επιβολή τέλους 
κατανάλωσης επί της καθαρής εισαγωγής 
ενέργειας από το δίκτυο. Η καθαρή εισαγωγή 
ισούται με την ποσότητα που εισάγεται μείον 
την ποσότητα που εξάγεται από το δίκτυο. 
 
Είναι άδικο να επιβληθεί εκ των υστέρων 
(μετά την υπογραφή της σύμβασης) 
αυξημένη χρέωση τέλους κατανάλωσης για 
τους αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό 
μετρήσεων. Ο καταναλωτής αποφάσισε την 
εγκατάσταση ΦΒ συστήματος σύμφωνα με τα 
υφιστάμενα δεδομένα αναφορικά με το τέλος 
κατανάλωσης. Η αύξηση της συνολικής 
χρέωσης επιβαρύνει την απόσβεση των 
υφιστάμενων αυτοπαραγωγών συμψηφισμού 

─ Σύμφωνα με την υφιστάμενη 
νομοθεσία, «το τέλος κατανάλωσης 
υπολογίζεται πάνω στην 
καταναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια είτε 
αυτή λαμβάνεται από την 
αυτοπαραγωγή είτε από το σύστημα 
μεταφοράς ή διανομής». 

─ Λόγω της κατάργησης της απόφασης 
της ΡΑΕΚ 909/2013 υπήρχε τεχνική 
δυσκολία στον υπολογισμό της 
συνολικής ενέργεια που 
καταναλώνεται από τους 
αυτοπαραγωγούς net-metering (δεν 
υπάρχει ξεχωριστός μετρητής) και για 
το λόγο αυτό το τελευταίο διάστημα οι 
αυτοπαραγωγούς net-metering 
πληρώνουν τέλος κατανάλωσης μόνο 
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(γ) για αυτοπαραγωγούς με 
συμβατικά καύσιμα ή από 
ανανεώσιμες πηγές σε σχέδιο 
συμψηφισμού μετρήσεων, επί της 
ενέργειας που εισάγει μείον της 
ενέργειας που εξάγει από/προς το 
σύστημα μεταφοράς ή διανομής 

μετρήσεων και αποθαρρύνει την 
εγκατάσταση νέων συστημάτων προς 
επίτευξη των εθνικών στόχων για παραγωγή 
από ΑΠΕ. Είναι επίσης άδικο να 
επιβαρύνεται ο αυτοπαραγωγός με 
συμψηφισμό μετρήσεων με τέλος 
κατανάλωσης τα έσοδα από το οποίο θα 
χρησιμοποιηθούν για την ενθάρρυνση των 
ΑΠΕ επί της ενέργειας την οποία εξάγει στο 
δίκτυο και παράγεται από ΑΠΕ με 
συνεισφορά στους εθνικούς στόχους. 

για την καθαρή ενέργεια που 
λαμβάνουν από το δίκτυο. 

─ Συνεπώς οι αυτοπαραγωγοί net-
metering επωφελήθηκαν από αυτή την 
τεχνική δυσκολία και (σε αντίθεση με 
τη νομοθεσία και τους υπόλοιπους 
καταναλωτές) δεν κατέβαλαν πλήρες 
το τέλος κατανάλωσης το τελευταίο 
διάστημα. Το γεγονός αυτό και η 
επαναφορά στη νομιμότητα δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά 
«αδικία».  

─ Το τέλος κατανάλωσης δεν 
αφορά/περιλαμβάνεται στη σύμβαση 
συμψηφισμού μετρήσεων μεταξύ 
πελάτη-προμηθευτή αλλά αποτελεί 
ξεχωριστή χρέωση (όπως ο ΦΠΑ). 

─ Το ύψος του τέλους κατανάλωσης 
είναι πάρα πολύ χαμηλό και δεν 
επηρεάζει τη βιωσιμότητα της 
επένδυσης, ούτε υπάρχει ουσιαστική 
αλλαγή στον χρόνο απόσβεσης.  

38 Κυπριακό 
Εμπορικό και 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ) 

11(1)(γ) 10 Επιβάλλεται τέλος κατανάλωσης και 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ (με εξαίρεση την 
αυτοκατανάλωση).  

Η επιβολή τέλους κατανάλωσης για στήριξη 
των ΑΠΕ για την ενέργεια που παράχθηκε 
από ΑΠΕ είναι τουλάχιστον αντιφατική. 

─ Το ΤΚ αποτελεί ουσιαστικά το 
εργαλείο χρηματοδότησης του 
Ταμείου για εφαρμογή των Σχεδίων 
Χορηγιών και επίτευξη των εθνικών 
στόχων σε ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Συνεπώς, 
το ΤΚ δεν αφορά μόνο ΑΠΕ αλλά και 
τη χρηματοδότηση των επενδύσεων 
σε εξοικονόμηση ενέργειας (από τις 
οποίες δεν υπάρχει λογική να 
απαλλάσσεται κάποιος επειδή έχει 
εγκαταστήσει ΑΠΕ). 

─ Το ΤΚ λειτουργεί/υπολογίζεται και ως 
μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας 
(αντικίνητρο στη σπατάλη ενέργειας). 
Επειδή κάποιος διαθέτει σύστημα 
ΑΠΕ δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να 
λαμβάνει μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας. 

─ Η απαλλαγή όσων έχουν 
εγκαταστήσει σύστημα ΑΠΕ από την 
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καταβολή ΤΚ (και από τη συμμετοχή 
στην επίτευξη των εθνικών στόχων σε 
ΑΠΕ και ΕΞ.Ε) θα οδηγήσει σταδιακά 
και μεσοπρόθεσμα στη μεταφορά του 
βάρους χρηματοδότησης του Ταμείου 
σε όσους δεν θα μπορούν –για 
διάφορους λόγους- να εγκαταστήσουν 
ΑΠΕ (οικονομικά 
ευάλωτους/κάτοικους διαμερισμάτων, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
καταστήματα, γραφεία, κλπ). 

─ Επιπρόσθετα, είναι κοινωνικά άδικο 
όσοι έχουν ευεργετηθεί από το Ταμείο 
και έχουν εγκαταστήσει σύστημα ΑΠΕ, 
να σταματήσουν να συνεισφέρουν 
στους πόρους του Ταμείου και το 
μερίδιο τους να επωμιστούν όσοι δεν 
έχουν λάβει χρηματοδότηση από το 
Ταμείο. 

─ Τονίζεται ωστόσο ότι η συγκεκριμένη 
διευθέτηση, προσφέρει σε όσους 
έχουν εγκαταστήσει σύστημα ΑΠΕ 
μείωση 35% στο ΤΚ που θα 
πληρώνουν, το οποίο αφορά στην 
αυτοκατανάλωση. 

─ Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη 
διευθέτηση δίνει σε όσους διαθέτουν 
σύστημα ΑΠΕ κίνητρο για αύξηση της 
αυτοκατανάλωσης τους (βέλτιστη 
χρήση της ενέργειας κατά τον χρόνο 
παραγωγής της, ενθάρρυνση της 
αποθήκευσης ενέργειας, αποφόρτιση 
δικτύου). 

39 Σύνδεσμος 
Εταιρειών 
Ανανεώσιμων 
Πηγών 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ) 
 
και 

11(2) 11 Εισήγηση όπως, το ύψος του τέλος 
κατανάλωσης που επιβάλλεται να 
καθορίζεται μέσω φόρμουλας. 

Η εισήγηση αυτή αποτελεί συνέχεια της 
επιστολής που κατατέθηκε από την ΟΕΒ στις 
4/4/2019 αναφορικά με την μεθοδολογία 
υπολογισμού του τέλους ΑΠΕ. Η φόρμουλα 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις 
παραμέτρους που το επηρεάζουν, όπως για 
παράδειγμα το εκάστοτε κόστος αποφυγής. 

Αυτό ακριβώς προβλέπει το 
νομοσχέδιο. 

Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαδικασία 
ετοιμασίας του ετήσιου Προϋπολογισμού 
του Ταμείου στον οποίο παραπέμπει το 
νομοσχέδιο. 
Η μεθοδολογία προβλέπει ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι ετήσιες ανάγκες του Ταμείου, 
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Ομοσπονδία 
Εργοδοτών 
και 
Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) 
 
και  
 
Σύνδεσμος 
Μεγάλων 
Καταναλωτών 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 
(ΟΕΒ) 

όπως αυτές προβλέπονται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό. Οι διάφοροι παράμετροι 
που επηρεάζουν τις ετήσιες ανάγκες του 
Ταμείου (πχ. κόστος αποφυγής, 
υποχρεώσεις βάσει συμβάσεων, 
εκτιμώμενη παραγωγή ΑΠΕ, άλλα έσοδα, 
κλπ) προφανώς και υπολογίζονται κατά 
την κατάρτιση του Προϋπολογισμού. 

40 Σύνδεσμος 
Αιολικής 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΑΕΚ) 

11(2) 11 Το ύψος του τέλος κατανάλωσης που 
επιβάλλεται να καθορίζεται μέσω 
φόρμουλας που αφορά και την 
μεθοδολογία υπολογισμού του τέλους 
ΑΠΕ. Η φόρμουλα θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη όλες τις 
παραμέτρους που το επηρεάζουν, 
όπως για παράδειγμα το εκάστοτε 
κόστος αποφυγής. 

 

41 Σύνδεσμος 
Εταιρειών 
Ανανεώσιμων 
Πηγών 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ) 
 
και 
 
Ομοσπονδία 
Εργοδοτών 
και 
Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) 

11(2) 11 Στις «ετήσιες χρηματικές ανάγκες 
Ταμείου», το συνολικό ποσό σε ευρώ 
που απαιτείται να καλυφθεί από την 
επιβολή του τέλους κατανάλωσης για 
το υπό αναφορά έτος θα πρέπει να 
είναι και συναρτήσει των άλλων 
πιθανών πόρων του Ταμείου, όπως 
αναφέρονται στο Άρθρο 6 (β, γ, δ, ε), 
και όχι μόνο συναρτήσει του ποσού 
από την επιβολή και είσπραξη του 
τέλους κατανάλωσης επί της 
καταναλισκόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Από τη στιγμή που θεωρούνται πιθανοί πόροι 
του Ταμείου, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη στη μεθοδολογία υπολογισμού του 
τέλους κατανάλωσης. 

Βλ. σχόλιο σε σημείο 39-40 
Έχει γίνει τροποποίηση του λεκτικού του 
άρθρου για να είναι καλύτερα κατανοητό. 
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42 Κυπριακό 
Εμπορικό και 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ) 

11(2)(α) 11 Δεν επεξηγείται τι θα περιλαμβάνεται 
στις 
«Ετήσιες χρηματικές ανάγκες του 
Ταμείου» 

Απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια και 
επεξηγήσεις για το πως καθορίζεται το ποσό 
για «Ετήσιες Χρηματικές Ανάγκες του 
Ταμείου», καθώς η υποβολή ενός 
μεγαλύτερου ποσού (που θα είναι 
μεγαλύτερο του φυσιολογικού) θα σημαίνει 
και την αύξηση στα τέλη κατανάλωσης. 
Αυτά τα ποσά πρέπει να τυγχάνουν της 
έγκρισης της ΡΑΕΚ. 

Υπάρχει ορισμός των «Ετήσιων 
Χρηματικών Αναγκών του Ταμείου» στο 
ίδιο άρθρο. 
Το ποσό, ανά έτος, θα υποβάλλεται και 
θα εγκρίνεται από τη ΒτΑ στο πλαίσιο 
ψήφισης του Προϋπολογισμού του 
Ταμείου. 

Σε κάθε περίπτωση και για σκοπούς 
διασφάλισης, αν σε οποιοδήποτε έτος 
επιβληθεί υπερβολικά υψηλό ΤΚ, αυτό θα 
δημιουργήσει πλεονάσματα τα οποία θα 
παραμείνουν στο Ταμείο και θα μειώσουν 
σημαντικά το ΤΚ που θα υπολογιστεί το 
επόμενο έτος. 

43 Επιστημονικό 
και Τεχνικό 
Επιμελητήριο 
Κύπρου 
(ETEK) 

11(2) 11 Να προστεθεί «…..δια της 
Αναμενόμενης συνολικής ετήσιας 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
και των άλλων πόρων του Ταμείου 
όπως φαίνονται στο εδάφιο 6» 

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και οι άλλοι 
πόροι του Ταμείου. 

Οι λοιποί πόροι του Ταμείου αποτελούν 
μέρους του προϋπολογισμού και 
λαμβάνονται υπόψη αφαιρετικά κατά τον 
υπολογισμό των «Ετήσιων χρηματικών 
αναγκών του Ταμείου». 

44 Σύνδεσμος 
Εταιρειών 
Ανανεώσιμων 
Πηγών 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ) 
 
και 
 
Ομοσπονδία 
Εργοδοτών 
και 
Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) 

11(2)(β) 11 Η αναφορά στην παράγραφο για το 
άρθρο 88 θα πρέπει να αναθεωρηθεί 
με την ψήφιση της νέας νομοθεσίας 
για τον περί ρύθμισης της αγοράς 
ηλεκτρισμού νόμο του 2021. 

 Ισχύει. 

Θα γίνει αναθεώρηση σε όλα τα σημεία με 
την ψήφιση του νέου Νόμου. 

45 ΑΗΚ-
Προμήθεια 

11(2)(β) 11 Εισηγούμαστε η δεύτερη 
παράγραφος να διαμορφωθεί ως 
ακολούθως 
 

Στη δεύτερη παράγραφο της παραγράφου (β) 
του εδαφίου 11(2) του νομοσχεδίου γίνεται 
αναφορά στο «εδάφιο 13(2) του πιο πάνω 
Νόμου», το οποίο θεωρούμε ότι αναφέρεται 
στον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της 

Υιοθετήθηκε. 
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«Νοείται ότι, η πρόβλεψη της 
συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας, περιλαμβάνει την 
καταναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια 
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 
παρόντος άρθρου 11.» 

Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Νόμο, και όχι τον περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμο του 2013 («του πιο πάνω 
Νόμου»). Σύμφωνα με αυτό το εδάφιο: 
 
«(2) Το τέλος κατανάλωσης υπολογίζεται 
πάνω στην καταναλωθείσα ηλεκτρική 
ενέργεια είτε αυτή λαμβάνεται από την 
αυτοπαραγωγή είτε από το σύστημα 
μεταφοράς ή διανομής» 
 
Σύμφωνα με νομοσχέδιο με τίτλο «περί 
Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος 
του 2021» για το οποίο έχει γίνει δημόσια 
διαβούλευση και το οποίο, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του ΥΕΕΒ για τη δημόσια 
διαβούλευση θα αντικαταστήσει τους «περί 
της Προώθησης και Ενθάρρυνσης της 
Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Νόμους του 2013 έως 2018», το άρθρο 13 
του Νόμου του 2013-2018 δεν 
περιλαμβάνεται. Το άρθρο 13 του 
νομοσχεδίου που τον αντικαθιστά (του 2021) 
δεν είναι σχετικό. Επομένως, σε περίπτωση 
που το νομοσχέδιο ψηφιστεί από την Βουλή 
των Αντιπροσώπων σε νόμο, η αναφορά θα 
είναι λανθασμένη. 
 
Το εδάφιο 11(1) καλύπτει τον τρόπο 
υπολογισμού της εθνικής κατανάλωσης, 
αφού ουσιαστικά αντικαθιστά το εδάφιο στο 
οποίο γίνεται αναφορά. 

46 Κυπριακό 
Εμπορικό και 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ) 

11(3) 12 Το ύψος του τέλους κατανάλωσης 
που επιβάλλεται σε κάθε καταναλωτή, 
υπολογίζεται από τον Υπουργό βάσει 
του εδαφίου(2). 

Τα οποιαδήποτε τέλη και χρεώσεις θα πρέπει 
να τυγχάνουν έγκρισης από την Βουλή στα 
πλαίσια της διαφάνειας και να μην 
περιορίζεται ο υπολογισμός του ύψους του 
τέλους κατανάλωσης από τον Υπουργό. 

Αυτό ουσιαστικά διασφαλίζει το 
νομοσχέδιο δεδομένου ότι το συνολικό 

ποσό που θα εισπραχθεί από το ΤΚ θα 
εγκρίνεται από τη ΒτΑ στο πλαίσιο 
ψήφισης του Προϋπολογισμού του 
Ταμείου. Κατά την εξέταση/έγκριση του 
Προϋπολογισμού θα μπορεί να 
υπολογιστεί και το ύψος του ΤΚ που θα 

εφαρμόζεται ανά kWh το επόμενο έτος, 
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λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση της 
«Αναμενόμενης συνολικής ετήσιας 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του 
επόμενου έτους» (υπολογίζεται από 
ΔΣΜΚ). 

47 Σύνδεσμος 
Εταιρειών 
Ανανεώσιμων 
Πηγών 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ) 
 
και 
 
Ομοσπονδία 
Εργοδοτών 
και 
Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) 

11(3) 12 Θα πρέπει στους καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας που είναι 
ενταγμένοι στην ειδική διατίμηση με 
Κώδικα 08, να επιβάλλεται το ήμισυ 
του τέλους κατανάλωσης. 

Αυτό θα αποτελέσει ένα κοινωνικό μέτρο για 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και 
στήριξης των ευάλωτων καταναλωτών. 

Με την ένταξη ιδιωτών προμηθευτών στην 
αγορά, η εφαρμογή της εισήγησης είναι 
πρακτικά εξαιρετικά δύσκολο να 
εφαρμοστεί και εμπεριέχει υψηλό 
διοικητικό κόστος (θα πρέπει να ελέγχεται 
ανά περίπτωση πόσους ευάλωτους 
καταναλωτές-πελάτες έχει ο κάθε 
προμηθευτής και η αντίστοιχη κατανάλωση 
τους ανά λογαριασμό, ώστε να μπορεί να 
υπολογιστεί το ΤΚ που θα πρέπει να 
εισπραχθεί από κάθε λογαριασμό). 
Λόγω του ότι η ειδική διατίμηση με Κώδικα 
08 αποτελεί δημόσια παρέμβαση στον 
καθορισμό των τιμών για την προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας, παρατηρούνται 
στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρισμού από 
την εφαρμογή της, καθότι είναι η μοναδική 
διατίμηση η οποία δεν είναι βασισμένη 
στην κοστοστρέφεια και τα επί μέρους της 
στοιχεία δεν ανταποκρίνονται και δεν 
διαχωρίζονται ανά ρυθμιζόμενη 
δραστηριότητα, όπως οι υπόλοιπες σε ισχύ 
διατιμήσεις. Ως εκ τούτου το ΥΕΕΒ σε 
συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία 
εξετάζει την αντικατάσταση της ειδικής 
διατίμησης με άλλο χρηματοδοτικό 
εργαλείο, όπως ευεργετήματα σε 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και όχι 
μέσω των τιμολογίων ηλεκτρικού 
ρεύματος, ούτως ώστε οι σχετικές δαπάνες 
να διενεργούνται στο πλαίσιο άσκησης 
κοινωνικής πολιτικής και να τερματιστεί η 
πρακτική άσκησης τέτοιας πολιτικής μέσα 
από χρεώσεις που σχετίζονται με την 
κατανάλωση ηλεκτρισμού. 
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48 ΑΗΚ-
Προμήθεια 

11(3) 12 Φαίνεται να υπάρχει διαφορετική 
προσέγγιση αναφορικά με το ποια 
αρχή, ο Υπουργός ή η ΡΑΕΚ, είναι 
αρμόδια για τον καθορισμό των 
Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας 
και των τελών για ανάκτηση του 
κόστους για την παροχή αυτών των 
Υπηρεσιών στον Νόμο περί Ρύθμισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού και στο 
προτεινόμενο νομοσχέδιο. 
 
Κατά την άποψη μας, ο περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμος καθορίζει ότι ο Υπουργός, 
μετά από διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ, 
δίνει οδηγίες στη ΡΑΕΚ για την 
έκδοση ρυθμιστικής απόφασης ή 
κανονισμών. Μέσα από τέτοια 
ρυθμιστική απόφαση ή κανονισμό 
ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των 
παρόχων αυτών των υπηρεσιών και 
τα τέλη για ανάκτηση του κόστους 
τους. 
 
Εισηγούμαστε όπως η διατύπωση του 
εδαφίου 11(3) διαμορφωθεί ούτως 
ώστε να διευκρινιστούν οι 
αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ και του 
Υπουργού για να μην υπάρχει 
οποιαδήποτε αντίφαση με τα άρθρα 
89 και 90 του περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου. 

Σύμφωνα με την παράγραφο (ιθ) του εδαφίου 
24(1) του περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμου, ένας από τους γενικούς 
στόχους της ΡΑΕΚ είναι «να συμβάλει στην 
επίτευξη, με τον οικονομικά 
αποτελεσματικότερο τρόπο, της ανάπτυξης 
ασφαλών, αξιόπιστων και αποτελεσματικών 
συστημάτων που είναι προσανατολισμένα 
στον καταναλωτή και να προωθήσει την 
επάρκεια συστημάτων και, σύμφωνα με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής, 
της ενεργειακής απόδοσης καθώς και της 
ενσωμάτωσης της μεγάλης και μικρής 
κλίμακας παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας 
από ανανεώσιμες πηγές…». 
 
Σύμφωνα με το εδάφιο 24(5) του ίδιου νόμου, 
«Η ΡΑΕΚ καταρτίζει και εφαρμόζει 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο τρίτα 
μέρη να ζητήσουν πρόσβαση στο δίκτυο, 
όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού, 
την ενεργειακή αποδοτικότητα/ διαχείριση της 
ζήτησης και την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων 
που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Ο μακροπρόθεσμος 
προγραμματισμός καταρτίζεται σε δεκαετή 
κυλιόμενη βάση και λαμβάνει υπόψη 
οποιεσδήποτε οδηγίες που ο Υπουργός 
δύναται να δημοσιεύει, από καιρού εις καιρό, 
και αφορούν την κυβερνητική πολιτική. Ο 
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.» 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 89 του ίδιου νόμου και 
το Άρθρο 114 του νομοσχεδίου το οποίο 
κατατέθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων 
για να αντικαταστήσει τον πιο πάνω νόμο, η 
«προστασία του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης, της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και της προστασίας του κλίματος» 

Σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 
(άρθρο 2): «"Υποχρέωση Παροχής 
Υπηρεσίας Δημόσιας Ωφέλειας" σημαίνει 
οποιαδήποτε υποχρέωση που επιβάλλεται 
σε επιχειρήσεις ηλεκτρισμού δυνάμει του 
άρθρου 101  και λαμβάνει υπόψη τους 
γενικούς κοινωνικούς, οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες». 
Το άρθρο 101(1) προβλέπει ότι: 
«Ο Υπουργός, με απόφασή του που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, δύναται μετά από 
διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ, να επιβάλλει σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της  ηλεκτρικής ενέργειας, χάριν του 
γενικού οικονομικού συμφέροντος, 
Υποχρεώσεις Παροχής Δημόσιας 
Υπηρεσίας, οι οποίες δυνατό να 
περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αναφορικά 
με: …». 
Συνεπώς το τέλος κατανάλωσης δεν 
αποτελεί Υπηρεσία Δημόσιας Ωφέλειας, 

καθώς δεν αποτελεί υποχρέωση που θα 
αποφασιστεί εκ των υστέρων από τον 
Υπουργό με βάσει τον περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο και με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα.  
Ως ισχύει και σήμερα, το Τέλος 
Κατανάλωσης (θα) προβλέπεται από 
ξεχωριστή νομοθεσία (υπό εξέταση 
νομοσχέδιο). Κατά παρόμοιο τρόπο 
λειτουργεί και ο ΦΠΑ ο οποίος επιβάλλεται 
στους λογαριασμούς ενέργειας. 
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αποτελούν υπηρεσίες δημόσιας ωφέλειας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 115 του νομοσχεδίου 
το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή των 
Αντιπροσώπων για να αντικαταστήσει τον 
Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμο:  
«Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 114, η 
ΡΑΕΚ εκδίδει ρυθμιστική απόφαση, ή εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, ετοιμάζει και υποβάλλει 
προς το Υπουργικό Συμβούλιο Κανονισμούς 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 141 
που θα προνοούν μεταξύ άλλων για: 
(α) την ανάκτηση, με τη μορφή επιβάρυνσης 
στους καταναλωτές για τον ηλεκτρισμό…» 
 
Ανάλογη πρόνοια περιέχεται στο άρθρο 90 
του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμου. 
 
Καταληκτικά, θεωρούμε ότι, σύμφωνα με τον 
Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμο: 
 
• Ο καθορισμός της ενεργειακής πολιτικής 

και της πολιτικής αναφορικά με τις 
Υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας είναι 
αρμοδιότητα της κυβέρνησης και του 
Υπουργού 

• Ο Υπουργός διαβουλεύεται με τη ΡΑΕΚ 
για τον καθορισμό των Υποχρεώσεων 
Δημόσιας Ωφέλειας 

• Η ΡΑΕΚ εφαρμόζει την ενεργειακή 
πολιτική της κυβέρνησης και ειδικότερα την 
πολιτική αναφορικά με τις Υπηρεσίες 
Δημόσιας Ωφέλειας 

• Η προστασία του περιβάλλοντος, η 
ενεργειακή απόδοση, η προώθηση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η 
προστασία του κλίματος τομείς οι οποίοι 
αποτελούν σκοπούς ίδρυσης του Ταμείου, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
προτεινόμενου νομοσχεδίου αποτελούν 
υπηρεσίες δημόσιας ωφέλειας 
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• Η ΡΑΕΚ καθορίζει την επιβάρυνση για την 
ανάκτηση των υπηρεσιών δημόσιας 
ωφέλειας με ρυθμιστική απόφαση ή 
Κανονισμούς που υποβάλλει στο 
Υπουργικό Συμβούλιο. 

49 Ρυθμιστική 
Αρχή 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΡΑΕΚ) 

11(5) 13 Διαγραφή εδαφίου Η διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε 
οποιοδήποτε οικιακό καταναλωτή είναι 
ύστατο μέτρο το οποίο δεν μπορεί να 
εφαρμόζεται παρά μόνο τηρουμένης της 
διαδικασίας που περιγράφεται στους Κανόνες 
Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς 
Πελάτες (κ.7). Σε ευάλωτους δε καταναλωτές 
δεν νομιμοποιείται διακοπή παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας σε κρίσιμες περιόδους, 
δυνάμει του άρθρου 91 του περί Ρύθμισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 
(Ν.122(Ι)/2003). 

Υιοθετείται. 

50 ΑΗΚ-
Προμήθεια 

11(6) 13 Εισηγούμαστε να προστεθεί νέα 
παράγραφος ως ακολούθως ως 
ακολούθως: 
 
«Με τη λειτουργία της ανταγωνιστικής 
αγοράς ηλεκτρισμού και την 
εφαρμογή των Κανόνων Αγοράς 
Ηλεκτρισμού, κάθε προμηθευτής 
καταβάλλει στον Λειτουργό Αγοράς 
και ο Λειτουργός Αγοράς αποδίδει 
στο Ταμείο, ποσό που αντιστοιχεί στο 
τέλος κατανάλωσης που ίσχυε τον 
υπό αναφορά μήνα επί της συνολικής 
ενέργειας που είχε λάβει κατά τον υπό 
αναφορά μήνα από το Σύστημα 
Μεταφοράς και από το Σύστημα 
Διανομής. Ο τρόπος υπολογισμού και 
εκκαθάρισης της πληρωμής του 
τέλους κατανάλωσης από τους 
προμηθευτές και οι προθεσμίες των 
πληρωμών ρυθμίζονται από τους 
Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού οι 
οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανόνων 
Αγοράς Ηλεκτρισμού, το τέλος υπολογίζεται 
και εισπράττεται από τον Λειτουργό Αγοράς ο 
οποίος αποδίδει τις εισπράξεις στο Ταμείο. 
 
Οι μετρήσεις κατανάλωσης δεν είναι 
διαθέσιμες στο Ταμείο. Με την λειτουργία της 
ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού η 
επαλήθευση των μετρητικών δεδομένων και 
η διαχείριση των πληρωμών θα καταστεί 
δύσκολη για το Ταμείο. Η διαδικασία η οποία 
προνοείται στους Κανόνες Αγοράς 
Ηλεκτρισμού είναι αποδοτική αφού ακολουθεί 
τις διαδικασίες για την είσπραξη όλων των 
υπόλοιπων χρεώσεων στην αγορά. 
 
Η διευθέτηση αυτή εφαρμόζεται και στις 
Μεταβατικές Ρυθμίσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
 
Σε περίπτωση που δεν υιοθετηθεί η πιο 
πάνω πρόνοια απαιτούνται τροποποιήσεις 
στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
 

Το προτεινόμενο άρθρο 11(6) προβλέπει 
ότι: 
«Ο τρόπος υπολογισμού και εκκαθάρισης 
της πληρωμής του τέλους κατανάλωσης 
από τους προμηθευτές ρυθμίζεται από τους 
Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού οι οποίοι 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 80 του περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμου.». 
Θεωρούμε ότι η αναφορά αυτή καλύπτει 
την εισήγηση. 
Σε σχέση με τους επισφαλείς πελάτες, η 
ενδεχόμενη υιοθέτηση της εισήγησης 
καθιστά την είσπραξη του τέλους 
περίπλοκη, μη ασφαλή και με αυξημένο 
διοικητικό κόστος. Επιπρόσθετα, το 
Ταμείο/κράτος δεν μπορεί να επωμίζεται το 
κόστος της εισπρακτικής πολιτικής ή/και 
εισπρακτικής ικανότητας του κάθε 
προμηθευτή. 
Τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρονται δεν 
αφορούν το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. 
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80 του περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμου. 
 
Το Ταμείο επιστρέφει στους 
προμηθευτές το ποσό που αφορά το 
τέλος κατανάλωσης το οποίο 
συμπεριλαμβάνεται σε υπόλοιπο 
λογαριασμού, το οποίο διαγράφηκε 
ως Επισφαλές.   
 
Επιπρόσθετα εισηγούμαστε όπως το 
Ταμείο διαβουλευτεί με τη ΡΑΕΚ και 
την ΑΗΚ, η οποία είναι  διαχειρίστρια  
των ΑΠΕ εντός Εθνικών Σχεδίων 
Χορηγιών στην ανταγωνιστική αγορά 
ηλεκτρισμού και διαχειρίστρια των 
πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ της 
συμπληρωματικής πληρωμής 
(εγγυημένη τιμή μείον τιμή αγοράς 
ενέργειας από την ΑΗΚ), για τις 
αλλαγές που απαιτούνται με τη 
λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς 
ηλεκτρισμού στη διαχείριση του 
Ταμείου. 

Αναφορικά με τα Επισφαλή Χρέη: Οι 
προμηθευτές λειτουργούν ως εισπράκτορες 
του Ταμείου για το τέλος κατανάλωσης, το 
οποίο δεν αφορά την υπηρεσία ηλεκτρισμού 
καθαυτή. Θεωρούμε λογικό όπως το μέρος 
του λογαριασμού το οποίο αφορά το τέλος 
κατανάλωσης και το οποίο καταβλήθηκε από 
τους Προμηθευτές στο Ταμείο, να 
επιστρέφεται στους προμηθευτές κατά τη 
διαγραφή χρεωστικού υπολοίπου ως 
Επισφαλές.  
 
Τέλος, με τη λειτουργία των μεταβατικών 
ρυθμίσεων αγοράς ηλεκτρισμού και ιδιαίτερα 
της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού 
προκύπτουν τα ακόλουθα ζητήματα 

 Ο καθορισμός της τιμής αγοράς 
ενέργειας από ΑΠΕ εντός Εθνικών 
Σχεδίων Χορηγιών, η οποία επί του 
παρόντος καθορίζεται με μεθοδολογία 
που βασίζεται στην υπόθεση ότι η ΑΗΚ 
είναι ο μοναδικός παραγωγός και ο 
μοναδικός προμηθευτής 

 Το κόστος διαχείρισης των ΑΠΕ εντός 
Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών που 
επιβαρύνεται η ΑΗΚ Προμήθεια στη 
χονδρική αγορά ηλεκτρισμού 
(προβλέψεις, δηλώσεις, εκκαθάριση 
κλπ.) 

 Το κόστος από τις αποκλίσεις των ΑΠΕ 
εντός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών με τις 
οποίες ο λειτουργός αγοράς επιβαρύνει 
την ΑΗΚ Προμήθεια ως Υπεύθυνη 
Οντότητα Εξισορρόπησης. 

 Το κόστος διαχείρισης των πληρωμών 
σε παραγωγούς ΑΠΕ εντός Εθνικών 
Σχεδίων Χορηγιών. 

 
Επί του παρόντος, ο παραγωγός πληρώνεται 
από την ΑΗΚ με τη συμφωνημένη τιμή, 
σύμφωνα με τη σύμβαση του σχεδίου 
στήριξης με αυτοτιμολόγιο που εκδίδει η 
ΑΗΚ. Η ΑΗΚ αγοράζει την ενέργεια η οποία 
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παράγεται από ΑΠΕ σε «κόστος αποφυγής». 
Καταβάλλει στο Ταμείο τη διαφορά που 
προκύπτει από την είσπραξη του τέλους 
κατανάλωσης από τους πελάτες της και του 
ύψους της επιδότησης. Η επιδότηση είναι η 
διαφορά μεταξύ της συμφωνημένης τιμής και 
του κόστους αποφυγής. Σε περίπτωση που η 
διαφορά αυτή είναι αρνητική, το Ταμείο 
οφείλει να καταβάλει τη διαφορά. 
 
Πριν τη λειτουργία της αγοράς δεν προκύπτει 
κόστος διαχείρισης στη χονδρική αγορά ούτε 
κόστος των αποκλίσεων. 
 
Λόγω των ζητημάτων που αναφέρθηκαν πιο 
πάνω, οι διευθετήσεις αυτές χρήζουν 
διαφοροποίησης και καλούμε το Ταμείο σε 
εποικοδομητική διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ και 
την ΑΗΚ για τη διευθέτηση τους εν όψει των 
επερχόμενων αλλαγών. 

51 Σύνδεσμος 
Αιολικής 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΑΕΚ) 

12(1) 14 Τροποποίηση του κειμένου ως 
ακολούθως: 
«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
εδαφίου (3), το Υπουργικό Συμβούλιο 
δύναται να αποφασίσει τη διάλυση του 
Ταμείου κατόπιν εκ των προτέρων 
ενημέρωσης της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, με γνωστοποίησή 
του την οποία δημοσιεύει στην 
Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας.» 

 Υιοθετείται. 

52 Σύνδεσμος 
Εταιρειών 
Ανανεώσιμων 
Πηγών 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ) 
 
και 

12(3) 14 Τροποποίηση του κειμένου ως 
ακολούθως: 
«Παρά τη διάλυση του Ταμείου, η 
Δημοκρατία μέσω του Πάγιου Ταμείου 
της αναλαμβάνει την ευθύνη 
εκπλήρωσης των υφιστάμενων κατά 
την ημερομηνία διάλυσης του Ταμείου 
υποχρεώσεών του. μέχρις ότου 
αυτές αποσβεστούν ολοσχερώς.» 

 Το υφιστάμενο κείμενο ενδεχομένως να 
εξασφαλίζει καλύτερα όσους έναντι των 
οποίων το Ταμείο θα έχει υποχρεώσεις. 
Προφανώς τα υφιστάμενα συμβόλαια 
περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του 
Ταμείου. 
Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για νομικό 
ζήτημα για το οποίο θα ζητηθεί η άποψη 
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Ομοσπονδία 
Εργοδοτών 
και 
Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) 

της Νομικής Υπηρεσίας κατά τον 
νομοτεχνικό έλεγχο.  

53 Σύνδεσμος 
Αιολικής 
Ενέργειας 
Κύπρου 
(ΣΑΕΚ) 

12(3) 14 Τροποποίηση του κειμένου ως 
ακολούθως: 
«Παρά τη διάλυση του Ταμείου, η 
Δημοκρατία μέσω του Πάγιου Ταμείου 
της αναλαμβάνει την ευθύνη 
εκπλήρωσης των υφιστάμενων κατά 
την ημερομηνία διάλυσης του Ταμείου 
υποχρεώσεών του, μέχρις ότου 
αυτές αποσβεστούν ολοσχερώς. 
μέχρι τη λήξη των υφιστάμενων 
συμβολαίων.» 

 

 


