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ΡΑΕΚ 2 2 2 1 Διαγραφή της φράσης «ή γενική άδεια που χορηγείται 
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 29»- ορισμός «άδεια»

Βλ. αιτιολόγηση σημείου 12 Δεν Υιοθετείται. Η προτεινόμενη από το ΥΕΕΒ διαδικασία 
σκοπό έχει την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα την απαίτηση για 
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ειδικότερα σε 
σχέση με την μικρή, αποκεντρωμένη ή/και κατανεμημένη 
παραγωγή. 

ΡΑΕΚ 3 2 2 2 Διαγραφή του ορισμού «γενική άδεια» Βλ. αιτιολόγηση σημείου 12 Δεν Υιοθετείται. Η προτεινόμενη από το ΥΕΕΒ διαδικασία 
σκοπό έχει την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα την απαίτηση για 
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ειδικότερα σε 
σχέση με την μικρή, αποκεντρωμένη ή/και κατανεμημένη 
παραγωγή. 

Φυσικό Πρόσωπο 1 2 2 2 3 Στον ορισμό του Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς (14η 
παράγραφος) και του Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος 
(15η παράγραφος) πρέπει να διευκρινιστεί ότι θέση «πρώτου 
διορισμού και προαγωγής» σημαίνει ότι η θέση πληρώνεται 
με προαγωγή από υφιστάμενο προσωπικό της αμέσως 
κατώτερης κλίμακας και μόνο αν δεν εξευρεθεί κατάλληλος 
υποψήφιος, η θέση πληρώνεται με πρώτο διορισμό από άλλη 
κλίμακα, και αν δεν εξευρεθεί ούτε από άλλη κλίμακα τότε 
μόνο πληρώνεται εξωτερικά.

Η εισήγηση είναι να προστεθεί το λεκτικό: «Θέση πρώτου 
διορισμού και προαγωγής πληρώνεται με προαγωγή από 
υφιστάμενο προσωπικό της αμέσως κατώτερης κλίμακας και 
μόνο αν δεν εξευρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, η θέση 
πληρώνεται με πρώτο διορισμό από άλλη κλίμακα, και αν δεν 
εξευρεθεί ούτε από άλλη κλίμακα τότε μόνο πληρώνεται 
εξωτερικά.»Η διευκρίνηση αυτή είναι απαραίτητη καθότι για 
να διατηρηθούν τα ωφελήματα του προσωπικού της ΑΗΚ που 
θα επιλέξει να παραμείνει στον ΔΣΜΚ είναι απαραίτητο να 
εφαρμοστεί ότι εφαρμόζεται και στην ΑΗΚ όσον αφορά το 
θέμα αυτό. Σήμερα κάποιοι έχουν την άποψη ότι θέση 
πρώτου διορισμού πληρώνεται είτε με προαγωγή είτε με 
πρώτο διορισμό, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που 
περιγράφεται πιο πάνω.

Δεν Υιοθετείται.Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η εισήγηση για 
λόγους ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων για τις θέσεις 
αυτές και για να υπάρχει αντιστοιχία με την πρακτική που 
ακολουθείται στη Δημόσια Υπηρεσία. 

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

2 2 2 2 Εισηγούμαστε να διαγραφεί ο ορισμός «Γενική Άδεια». Ο ορισμός αυτός δεν φαίνεται να προέρχεται από κάποια 
Οδηγία ή Κανονισμό με τους οποίους επιχειρεί να 
εναρμονίσει το εθνικό μας δίκαιο ο προτεινόμενος Νόμος. Ο 
ορισμός αυτός, περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες 
παραγωγών και είναι ασαφής ο τρόπος έκδοσης της Γενικής 
Άδειας. Η Γενική Άδεια ενδεχομένως να δημιουργήσει 
σημαντικές επιπλοκές στον τρόπο διαχείρισης των διαφόρων 
παραγωγών, χωρίς ξεκάθαρο όφελος για την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. Εισηγούμαστε να μην υιοθετηθεί, 
εφόσον δεν είναι εναρμονιστική πρόνοια.

Δεν Υιοθετείται.Η προτεινόμενη από το ΥΕΕΒ διαδικασία 
σκοπό έχει την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα την απαίτηση για 
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ειδικότερα σε 
σχέση με την μικρή, αποκεντρωμένη ή/και κατανεμημένη 
παραγωγή. 
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Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

4 2 2(1) 4 «ενεργειακή κοινότητα πολιτών» σημαίνει την νομική 
οντότητα που: (α) βασίζεται σε εθελοντική και ανοικτή 
συμμετοχή και τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο εταίρων ή 
μελών που είναι φυσικά πρόσωπα, τοπικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ή μικρές επιχειρήσεις, (β) 
έχει ως πρωταρχικό σκοπό να παρέχει περιβαλλοντικά, 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε επίπεδο κοινότητας για 
τα μέλη ή εταίρους της ή τις τοπικές περιοχές όπου 
δραστηριοποιείται και όχι να παράγει οικονομικά κέρδη, και 
(γ) μπορεί να δραστηριοποιείται στην παραγωγή, 
περιλαμβανομένης της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, 
στη διανομή και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στις 
υπηρεσίες κατανάλωσης, σωρευτικής εκπροσώπησης, 
αποθήκευσης ενέργειας, στις υπηρεσίες ενεργειακής 
απόδοσης, στις υπηρεσίες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ή 
στην παροχή άλλων υπηρεσιών ενέργειας στους εταίρους ή 
τα μέλη της· 

Η ΒΡΔ Διανομής στηρίζει τον νέο θεσμό των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων Πολιτών. Ωστόσο, το εδάφιο 16(2) της Οδηγίας 
944/2019 είναι προαιρετικό, αφού όπως αναφέρεται «Τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στο ευνοϊκό ρυθμιστικό 
πλαίσιο ότι οι ενεργειακές κοινότητες πολιτών:…». 
Συγκεκριμένα, το «δικαίωμα να κατέχουν, να συστήνουν, να 
αγοράζουν ή να μισθώνουν δίκτυα διανομής και να τα 
διαχειρίζονται αυτόνομα»,  αποτελεί ριψοκίνδυνη εξέλιξη σε 
ένα πολύ μικρό σύστημα όπως της Κύπρου, αφού ο 
πολυτεμαχισμός θα δημιουργήσει μεγάλες δυσκολίες στην 
αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του. Παρά τους 
οιουσδήποτε όρους που δυνατό να τεθούν για την 
συμμόρφωση με τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και 
υποχρεώσεις των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών,  
αναμένεται πως θα τεθεί σε κίνδυνο η μέχρι σήμερα 
ασφαλής και αποδοτική ανάπτυξη, λειτουργία, και 
συντήρηση του δημόσιου δικτύου διανομής.

Δεν Υιοθετείται.Κρίνεται ορθό να υιοθετηθεί η δυνατότητα 
που δίδεται στα κράτη μέλη όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες 
Πολιτών να μπορούν να δραστηριοποιούνται στη διανομή. 
Σημειώνεται ότι μια τέτοια δυνατότητα, τουλάχιστον σε 
ρυθμιστικό επίπεδο, δυνατόν να συμβάλει στη  
μεγιστοποίηση των πιθανών οφελών που θα μπορούσαν να 
αποκομιστούν από τη λειτουργία των ΕΚΠ. Σε σχέση με την 
αναφορά ότι πιθανόν να προκύπτει κίνδυνος από την 
ανάληψη καθηκόντων που σχετίζονται με τη διανομή από 
τρίτους, βλ. την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του 
προτεινόμενου άρθρου 114, δηλαδή στην υποχρέωση των 
ΕΚΠ να τηρούν τις υποχρεώσεις που ισχύουν και για τον ΔΣΔ, 
ενώ παρέχεται η δυναότητα να συνάψουν συμφωνία με τον 
ΔΣΔ όσον αφορά τη λειτουργία του δικτύου τους. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 9 2 2(1) 4 «ενεργειακή κοινότητα πολιτών» σημαίνει την νομική 
οντότητα που: (α) βασίζεται σε εθελοντική και ανοικτή 
συμμετοχή και τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο εταίρων ή 
μελών που είναι φυσικά πρόσωπα, τοπικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ή μικρές επιχειρήσεις, (β) 
έχει ως πρωταρχικό σκοπό να παρέχει περιβαλλοντικά, 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε επίπεδο κοινότητας για 
τα μέλη ή εταίρους της ή τις τοπικές περιοχές όπου 
δραστηριοποιείται και όχι να παράγει οικονομικά κέρδη, και 
(γ) μπορεί να δραστηριοποιείται στην παραγωγή, 
περιλαμβανομένης της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, 
στη διανομή και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στις 
υπηρεσίες κατανάλωσης, σωρευτικής εκπροσώπησης, 
αποθήκευσης ενέργειας, στις υπηρεσίες ενεργειακής 
απόδοσης, στις υπηρεσίες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ή 
στην παροχή άλλων υπηρεσιών ενέργειας στους εταίρους ή 
τα μέλη της·

Το εδάφιο 16(2) της Οδηγίας 944/2019 είναι προαιρετικό, 
αφού όπως αναφέρεται «Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν στο ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο ότι οι 
ενεργειακές κοινότητες πολιτών:…». Συγκεκριμένα, το 
«δικαίωμα να κατέχουν, να συστήνουν, να αγοράζουν ή να 
μισθώνουν δίκτυα διανομής και να τα διαχειρίζονται 
αυτόνομα»,  αποτελεί πρώιμη και ριψοκίνδυνη εξέλιξη στη 
δραστηριότητα της διανομής, αφού ανοίγει άνευ 
γεωγραφικού περιορισμού το ενδεχόμενο αποξένωσης του 
δημόσιου δικτύου διανομής.. Παρά τους οιουσδήποτε όρους 
που δυνατό να τεθούν για την συμμόρφωση με τα 
καθήκοντα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων Πολιτών,  αναμένεται πως θα τεθεί σε κίνδυνο η 
μέχρι σήμερα ασφαλής και αποδοτική ανάπτυξη, λειτουργία, 
και συντήρηση του δημόσιου δικτύου διανομής.

Δεν Υιοθετείται.Κρίνεται ορθό να υιοθετηθεί η δυνατότητα 
που δίδεται στα κράτη μέλη όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες 
Πολιτών να μπορούν να δραστηριοποιούνται στη διανομή. 
Σημειώνεται ότι μια τέτοια δυνατότητα, τουλάχιστον σε 
ρυθμιστικό επίπεδο, δυνατόν να συμβάλει στη  
μεγιστοποίηση των πιθανών οφελών που θα μπορούσαν να 
αποκομιστούν από τη λειτουργία των ΕΚΠ. Σε σχέση με την 
αναφορά ότι πιθανόν να προκύπτει κίνδυνος από την 
ανάληψη καθηκόντων που σχετίζονται με τη διανομή από 
τρίτους, βλ. την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του 
προτεινόμενου άρθρου 114, δηλαδή στην υποχρέωση των 
ΕΚΠ να τηρούν τις υποχρεώσεις που ισχύουν και για τον ΔΣΔ, 
ενώ παρέχεται η δυναότητα να συνάψουν συμφωνία με τον 
ΔΣΔ όσον αφορά τη λειτουργία του δικτύου τους. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

7 2 2(1) 10 Ο ορισμός «φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης» να 
καταργηθεί.

Ο ορισμός δεν υπάρχει στις Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες/Κανονισμούς που αναφέρονται στον Νόμο, ενώ 
παράλληλα στο προσχέδιο του Νόμου συναντάται μόνο στα 
Άρθρα 28(1)(ι) και 113, χωρίς να είναι ξεκάθαρο πως 
εφαρμόζεται η διαφοροποίηση του σε σχέση με τον 
«ανεξάρτητο φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης», η σύνδεση 
δηλαδή με τον προμηθευτή του πελάτη του.

Δεν Υιοθετείται.Ο "ανεξάρτητος φορέας σωρευτικής 
εκπροσώπησης" είναι ανεξάρτητος σε σχέση με τον 
προμηθευτή. Ο "φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης" είναι 
γενικότερος όρος, δηλαδή μπορεί να περιλαμβάνει 
προμηθευτή, ο οποίος πέραν της δραστηριότητας της 
προμήθειας, να δύναται να προσφέρει υπηρεσίες σωρευτικής 
εκπροσώπησης. 
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

5 2 2 3 Α. Εισαγωγή νέου όρου:«Διαχειριστής Συστήματος 
Μεταφοράς»  είναι ιδιότητα του ΔΣΜΚ και είναι υπεύθυνος 
για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του 
συστήματος μεταφοράς και των διασυνδέσεών του με άλλα 
συστήματα, και για τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του 
συστήματος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας·
Β. Να τροποποιηθεί ο ορισμός του  Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς Κύπρου ως ακολούθως:«Διαχειριστής 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου» σημαίνει το νομικό 
πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 59 και έχει τις 
αρμοδιότητες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και 
του Λειτουργού της Αγοράς·
Γ. Εισαγωγή νέου όρου:«ΔΣΜ»  σημαίνει τον Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς·Δ. Διόρθωση όρου: «ΔΣΜΚ» 
σημαίνει τον   ΔΣΜΚ Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Κύπρου.

Παρατηρείται η εξής αντίφαση στους ορισμούς του 
προτεινόμενου Νόμου:Σύμφωνα με τον ορισμό του  
«Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου»  στον 
προτεινόμενο Νόμο, ο ΔΣΜΚ είναι νομικό πρόσωπο το οποίο 
έχει τις αρμοδιότητες του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς, όχι του Λειτουργού της ΑγοράςΣύμφωνα με τον 
ορισμό του «Λειτουργού της Αγοράς», λειτουργός είναι ο 
ΔΣΜΚ, ο οποίος όμως σύμφωνα με τον ορισμό του όρου, δεν 
έχει τις αρμοδιότητες του Λειτουργού της Αγοράς, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 76.Με την προσθήκη του όρου ΔΣΜ 
διαχωρίζεται η ιδιότητα από τη φύση ως νομικό πρόσωπο? Ο 
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς και ο Λειτουργός της 
Αγοράς είναι ιδιότητες και ο ΔΣΜΚ είναι νομικό πρόσωπο που 
κατέχει και τις δύο ιδιότητες.Με τον προτεινόμενο Νόμο 
δημιουργούνται μια σειρά από ερωτήματα. Για παράδειγμα, 
στο άρθρο 63 του Νόμου αναφέρεται ότι ο ΓΔ ΔΣΜΚ 
καταρτίζει και καταθέτει προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός 
αφορά μόνο την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες του 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς; Επίσης σύμφωνα με την 
παράγραφο 62(8)(α) ο ΔΣΜΚ είναι αστικά υπεύθυνος ενάγει 
και ενάγεται. Είναι αστικά υπεύθυνος σε σχέση με τις 
αρμοδιότητες του σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς;

Δεν Υιοθετείται.Ο ΔΣΜΚ είναι ΝΠΔΔ το οποίο έχει τις 
αρμοδιότητες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
(απευθείας μέσω του προτεινόμενου άρθρου 73) αλλά και 
αρμοδιότητες να λειτουργεί την αγορά μέσω της ανάθεσης σε 
αυτόν του ρόλου του Λειτουργού της Αγοράς (προτεινόμενο 
άρθρο 74). Για τον λόγο αυτό, λήφθηκε πρόνοια για 
δημιουργία ξεχωριστού ταμείου (προτεινόμενο άρθρο 65) και 
επιτρεπόμενων εσόδων (προτεινόμενο άρθρο 67). Το άρθρο 
63 δεν περιορίζει τον Διευθυντή ΔΣΜΚ στο να καταρτίζει 
Προϋπολογισμό αποκλειστικά σε σχέση με τις αρμοδιότητές 
του ως Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, αλλά 
καταρτίζει προϋπολογισμό ως ΝΠΔΔ που εκτελεί και τις 
αρμοδιότητες του Λειτουργού της Αγοράς. Επιπρόσθετα, ως 
ΝΠΔΔ είναι αστικά υπεύθυνο και δύναται να ενάγει και να 
ενάγεται σε σχέση με την άσκηση του συνόλου των 
καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Γενικού 
Διευθυντή ΔΣΜΚ και του προσωπικού του ΔΣΜΚ, 
περιλαμβανομένων και όσων ασκούνται στο πλαίσιο της 
λειτουργίας της αγοράς. 

Φυσικό Πρόσωπο 1 1 2 2 3 Από τον ορισμό του ΔΣΜΚ (12η παράγραφος), απουσιάζει η 
υπευθυνότητα του ΔΣΜΚ για Λειτουργία της Αγοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η εισήγηση είναι να προστεθεί στο λεκτικό «και η Λειτουργία 
της ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού».

Δεν Υιοθετείται.Ο ΔΣΜΚ ορίζεται ως ο Λειτουργός της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού μέσω του προτεινόμενου άρθρου 74. 

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 2 2 2 Όρος και ορισμός «Διαχείριση της Ζήτησης»Να διαγραφούν Δεν είναι κατανοητό πως ο όρος και ορισμός διαφέρουν από 
τον όρο και ορισμό Απόκριση της Ζήτησης. Ο όρος 
αναφέρεται μόνο στην παράγραφο 5(11)(β)(iii)

Δεν Υιοθετείται.Ο όρος "Διαχείριση της Ζήτησης" είναι 
γενικότερος όρος και εμπεριέχει, μεταξύ άλλων, την έννοια 
της "Απόκρισης της Ζήτησης". Η "Διαχείρισης της 
Ζήτησης"¨μπορεί λ.χ. να περιλαμβάνει μέτρα χωρίς την 
ενεργή συμμετοχή της ζήτησης. 

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 5 2 2 6 Όρος και ορισμός «κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας»Να 
διαγραφείΝα διαγραφεί επίσης το άρθρο 115

Οι δραστηριότητες, τα δικαιώματα και οι ευνοϊκές ρυθμίσεις 
της «ενεργειακής κοινότητας πολιτών» της Οδηγίας 2019/944 
περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες, δικαιώματα και ευνοϊκές 
ρυθμίσεις της «κοινότητας ανανεώσιμης ενέργειας» της 
Οδηγίας 2018/2001. Ως εκ τούτου, η συμπερίληψη της 
«κοινότητας ανανεώσιμης ενέργειας» στον Νόμο κρίνεται 
πλεονασματική και δημιουργεί σύγχυση. Η εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2018/2001 επιτυγχάνεται πλήρως με την 
συμπερίληψη της ενεργειακής κοινότητας πολιτών.

Ο ορισμός παραμένει. Το  άρθρο  «Κοινότητες Ανανεώσιμης 
Ενέργειας» διαγράφεται και θα μεταφερθεί σε υπό 
επεξεργασία νομοσχέδιο που αφορά την εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. 
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ΕΤΕΚ 14 2 99, το 
όλον2(1)

65
2

Διαγραφή του άρθρου«Απευθείας γραμμή: 
σημαίνει…..επιχειρήσεις και πελάτες».ΣΥΜΦΩΝΩ ΓΙΑ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η Οδηγία 944/2019, άρθρο 66(1), παρέχει δυνατότητα 
παρέκκλισης από το άρθρο 7, την οποία η Κύπρος μπορεί να 
αιτηθεί δυνάμει του μικρού απομονωμένου συστήματος, 
νοουμένου ότι δικαιολογείται από την ύπαρξη προβλημάτων 
στη λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα της Κύπρου 
είναι μικρό και απομονωμένο και αναπτύσσεται 
αποκλειστικά από την ΒΡΔ Διανομής και εξυπηρετεί χωρίς 
διακρίσεις, αμερόληπτα και με διαφάνεια όλους τους 
δυνητικούς χρήστες του δικτύου, εφαρμόζοντας τις σχετικές 
νομοθεσίες και διατηρώντας υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, 
όπως αυτά καταμετρούνται και στους Δείκτες Απόδοσης της 
ΡΑΕΚ. Συνεπώς, δεν τίθεται ανάγκη να παρέχονται άδειες 
κατασκευής απευθείας γραμμών σε τρίτους. Εκτιμάται ότι, 
ακόμη και σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη τέτοιας άδειας, 
τα κριτήρια παροχής της άδειας όπως προτείνονται στο 
άρθρο 99(4)(α έως ε), δεν καθορίζονται ικανοποιητικά αφού: 
(1) δεν διασφαλίζουν την ελάχιστη συνέπεια και συνέχεια σε 
θέματα σχεδιασμού, προδιαγραφών, διαλειτουργικότητας 
και ασφάλειας του δικτύου,(2) δεν διασφαλίζεται επαρκώς η 
διαβούλευση με τον ΙΣΜ ή ΙΣΔ, κατά περίπτωση, για τους 
πρότυπους όρους της συμφωνίας μεταβίβασης και τη 
μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης τους κατέχοντα 
άδειας για κατασκευή απευθείας γραμμής,(3) δεν 
καθορίζεται επαρκώς ο τρόπος επίλυσης διαφορών και 
λήψης τελεσίδικης απόφασης σε περίπτωση που αναφύεται 
οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του κατέχοντα άδειας για 
κατασκευή απευθείας γραμμής και του, κατά περίπτωση, 
ΔΣΜΚ ή του ΔΣΔ ή του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς ή 

Δεν Υιοθετείται.Πρόκειται περί υφιστάμενου άρθρου (άρθρο 
87) στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους 
του 2003 μέχρι 2018. Δεν μπορεί να ζητηθεί παρέκκλιση για 
πρόνοια που ήδη είχε εισαχθεί στη σχετική εθνική νομοθεσία 
από το έτος 2003 (με τον Νόμο Ν. 122(Ι)/2003).  Όπως 
αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 99, τα κριτήρια 
χορήγησης άδειας, τα οποία θα πρέπει να είναι αντικειμενικά 
και αμερόληπτα, θα καθοριστούν, λεπτομερώς, σε Κανονισμό 
που θα ετοιμάσει η ΡΑΕΚ. Το προσχέδιο Κανονισμού θα τεθεί 
σε δημόσια διαβούλευση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
θα μπορούν να υποβάλουν σχόλια. 

Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς 1 2 2(1)(α), 
2(1)(β)

2 «απευθείας γραμμή» σημαίνει γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας, 
η οποία συνδέει: (α) μια μεμονωμένη μονάδα παραγωγής με 
έναν μεμονωμένο πελάτη· ή(β) έναν παραγωγό ηλεκτρικής 
ενέργειας και μια επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία προμηθεύει απευθείας τις δικές της 
εγκαταστάσεις, θυγατρικές επιχειρήσεις και πελάτες· Τίθεται 
η εισήγηση διαγραφής του πιο πάνω ορισμού και να ζητηθεί 
η παρέκκλιση με βάση το άρθρο 66 της Οδηγίας 944/2019.  

Η Οδηγία 944/2019, άρθρο 66(1), παρέχει δυνατότητα 
παρέκκλισης από το άρθρο 7, την οποία η Κύπρος μπορεί να 
αιτηθεί δυνάμει του μικρού απομονωμένου συστήματος, 
νοουμένου ότι δικαιολογείται από την ύπαρξη προβλημάτων 
στη λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα της Κύπρου 
είναι μικρό και απομονωμένο και εξυπηρετεί χωρίς 
διακρίσεις, αμερόληπτα και με διαφάνεια όλους τους 
δυνητικούς χρήστες του δικτύου, εφαρμόζοντας τις σχετικές 
νομοθεσίες και διατηρώντας υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, 
όπως αυτά καταμετρούνται και στους Δείκτες Απόδοσης της 
ΡΑΕΚ. Συνεπώς, δεν τίθεται ανάγκη να παρέχονται άδειες 
κατασκευής απευθείας γραμμών σε τρίτους. Εκτιμάται ότι, 
ακόμη και σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη τέτοιας άδειας, 
τα κριτήρια παροχής της άδειας όπως προτείνονται στο 
άρθρο 99(4)(α έως ε), δεν καθορίζονται ικανοποιητικά αφού: 
(1) δεν διασφαλίζουν την ελάχιστη συνέπεια και συνέχεια σε 
θέματα σχεδιασμού, προδιαγραφών, διαλειτουργικότητας 
και ασφάλειας του δικτύου,(2) δεν διασφαλίζεται επαρκώς η 
διαβούλευση με τον ΙΣΜ ή ΙΣΔ, κατά περίπτωση, για τους 
πρότυπους όρους της συμφωνίας μεταβίβασης και τη 
μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης τους κατέχοντα 
άδειας για κατασκευή απευθείας γραμμής,(3) δεν 
καθορίζεται επαρκώς ο τρόπος επίλυσης διαφορών και 
λήψης τελεσίδικης απόφασης σε περίπτωση που αναφύεται 
οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του κατέχοντα άδειας για 
κατασκευή απευθείας γραμμής και του, κατά περίπτωση, 
ΔΣΜΚ ή του ΔΣΔ ή του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς ή 
του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής. 

Δεν Υιοθετείται.Πρόκειται περί υφιστάμενου άρθρου (άρθρο 
87) στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους 
του 2003 μέχρι 2018. Δεν μπορεί να ζητηθεί παρέκκλιση για 
πρόνοια που ήδη είχε εισαχθεί στη σχετική εθνική νομοθεσία 
από το έτος 2003 (με τον Νόμο Ν. 122(Ι)/2003).  Όπως 
αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 99, τα κριτήρια 
χορήγησης άδειας, τα οποία θα πρέπει να είναι αντικειμενικά 
και αμερόληπτα, θα καθοριστούν, λεπτομερώς, σε Κανονισμό 
που θα ετοιμάσει η ΡΑΕΚ. Το προσχέδιο Κανονισμού θα τεθεί 
σε δημόσια διαβούλευση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
θα μπορούν να υποβάλουν σχόλια. 
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 5 2 2(1)(α), 
2(1)(β)

2 «απευθείας γραμμή» σημαίνει γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας, 
η οποία συνδέει: (α) μια μεμονωμένη μονάδα παραγωγής με 
έναν μεμονωμένο πελάτη· ή (β) έναν παραγωγό ηλεκτρικής 
ενέργειας και μια επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία προμηθεύει απευθείας τις δικές της 
εγκαταστάσεις, θυγατρικές επιχειρήσεις και πελάτες· 

Γίνεται εισήγηση διαγραφής του πιο πάνω ορισμού και να 
ζητηθεί η παρέκκλιση με βάση το άρθρο 66 της Οδηγίας 
944/2019. 

Δεν Υιοθετείται.Πρόκειται περί υφιστάμενου άρθρου (άρθρο 
87) στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους 
του 2003 μέχρι 2018. Δεν μπορεί να ζητηθεί παρέκκλιση για 
πρόνοια που ήδη είχε εισαχθεί στη σχετική εθνική νομοθεσία 
από το έτος 2003 (με τον Νόμο Ν. 122(Ι)/2003). 

ΟΕΒ 1 2 2(1) 3 Τροποποίηση του ορισμού «Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς 
ΔΣΜΚ», ως ακολούθως «Διευθυντής Λειτουργίας της Αγοράς 
είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εξουσιοδοτημένος 
διευθυντής του λειτουργού της αγοράς που θα ορίζεται με 
απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου»  

Ο λειτουργός αγοράς πρέπει  να είναι ανεξάρτητος από τον 
ΔΣΜΚ. 

Δεν Υιοθετείται.Σε μια μικρή αγορά ηλεκτρισμού όπως αυτή 
της Κύπρου, δημιουργούνται συνέργειες που καθιστούν 
σκόπιμη την ανάθεση της Λειτουργίας του Συστήματος 
Μεταφοράς και της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
στον ΔΣΜΚ.

ΣΣΑΗΗ 1 2 2(1) 3 Τροποποίηση του ορισμού «Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς 
ΔΣΜΚ», ως ακολούθως «Διευθυντής Λειτουργίας της Αγοράς 
είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εξουσιοδοτημένος 
διευθυντής του λειτουργού της αγοράς που θα ορίζεται με 
απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου»  

Ο λειτουργός αγοράς πρέπει  να είναι ανεξάρτητος από τον 
ΔΣΜΚ. 

Δεν Υιοθετείται.Σε μια μικρή αγορά ηλεκτρισμού όπως αυτή 
της Κύπρου, δημιουργούνται συνέργειες που καθιστούν 
σκόπιμη την ανάθεση της Λειτουργίας του Συστήματος 
Μεταφοράς και της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
στον ΔΣΜΚ.

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

1 2 2(1) 3 «Διαχειριστής Συστήματος Διανομής» σημαίνει την ΑΗΚ με 
την ιδιότητά της ως διαχειριστής του συστήματος διανομής  
ορίζεται από την ΑΗΚ και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, 
τη συντήρηση και, αν είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη του 
συστήματος διανομής σε μία δεδομένη περιοχή και, κατά 
περίπτωση, των διασυνδέσεών του με άλλα συστήματα, και 
για τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας· «ΒΡΔ Διανομής» σημαίνει τη Βασική Ρυθμιζόμενη 
Δραστηριότητας της ΑΗΚ που είναι υπεύθυνη για τη 
λειτουργία, τη συντήρηση και, αν είναι αναγκαίο την 
ανάπτυξη του συστήματος διανομής σε όλη την επικράτεια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας μία δεδομένη περιοχή και, κατά 
περίπτωση, των διασυνδέσεών του με άλλα συστήματα, και 
για τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας· Ειδικότερα, τα άρθρα 43 έως 48 του Μέρους V και 
τα άρθρα 49 έως 58 του Μέρους VI πρέπει να συμπτυχθούν 
σε νέο ενιαίο Μέρος για «Διατάξεις που Αφορούν την ΒΡΔ 
Διανομής».

Με βάση το Γενικό Σχόλιο #1. Δεν Υιοθετείται.Το άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 απαιτεί 
όπως τα κράτη μέλη ορίσουν ή να ζητήσουν από τις 
επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των συστημάτων 
διανομής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίσουν έναν ή 
περισσότερους διαχειριστές του συστήματος 
διανομής.Επιπρόσθετα, το άρθρο 35 (Διαχωρισμός των 
Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής) είναι ενδεικτικό της 
απαίτησης για ανεξαρτησία του ΔΣΔ, ως νομική μορφή καθώς 
σε επίπεδο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Σημειώνεται 
ότι η Κύπρος αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 
1,2 και 3 με την επίκληση του μικρού και απομονωμένου 
συστήματος. 
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 7 2 2(1) 3 «Διαχειριστής Συστήματος Διανομής» σημαίνει την ΑΗΚ με 
την ιδιότητά της ως διαχειριστής του συστήματος διανομής  
ορίζεται από την ΑΗΚ και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, 
τη συντήρηση και, αν είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη του 
συστήματος διανομής σε μία δεδομένη περιοχή και, κατά 
περίπτωση, των διασυνδέσεών του με άλλα συστήματα, και 
για τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας · «ΒΡΔ Διανομής» σημαίνει τη Βασική Ρυθμιζόμενη 
Δραστηριότητας της ΑΗΚ που είναι υπεύθυνη για λειτουργία, 
τη συντήρηση και, αν είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη του 
συστήματος διανομής σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας μία δεδομένη περιοχή και, κατά περίπτωση, 
των διασυνδέσεών του με άλλα συστήματα, και για τη 
μακροπρόθεσμη ικανότητα του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Εισήγηση να διορθωθούν οι ορισμοί Διαχειριστής Συστήματος 
Διανομής, Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής, και να εισαχθεί 
ορισμός για τη ΒΡΔ Διανομής, ως προτείνεται, ώστε να 
συνάδουν με:Τις «Ρυθμιστικές Αποφάσεις 04/2014, 05/2019 
και 01/2020 για τον Λειτουργικό Διαχωρισμό των 
Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ»Το ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, έκδοση 2.0, Ιανουαρίου 
2019Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΡΔ Διανομής Για τον 
Λειτουργικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, 
έκδοση 2.0, Οκτωβρίου 2019Τον ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, έκδοση 4.0, Μαρτίου 2019Τον ΚΑΝΟΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, έκδοση 
5, Μαρτίου 2018

Δεν Υιοθετείται.Το άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 απαιτεί 
όπως τα κράτη μέλη ορίσουν ή να ζητήσουν από τις 
επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των συστημάτων 
διανομής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίσουν έναν ή 
περισσότερους διαχειριστές του συστήματος 
διανομής.Επιπρόσθετα, το άρθρο 35 (Διαχωρισμός των 
Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής) είναι ενδεικτικό της 
απαίτησης για ανεξαρτησία του ΔΣΔ, ως νομική μορφή καθώς 
σε επίπεδο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Σημειώνεται 
ότι η Κύπρος αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 
1,2 και 3 με την επίκληση του μικρού και απομονωμένου 
συστήματος. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

5 2 2(1) 6 Ο όρος «κατανεμημένη παραγωγή»  να αντικατασταθεί με 
τον όρο «διεσπαρμένη παραγωγή»

Στην Οδηγία 2019/944 ο όρος «κατανεμημένη παραγωγή» 
(Άρθρο 2(32)) αποτελεί μετάφραση του όρου «distributed 
generation», όπως αναφέρεται στην αγγλική έκδοση της 
Οδηγίας. Στον Κανονισμό 2019/943 ωστόσο (Άρθρο 2(51)) ο 
όρος «distributed generation» της αγγλικής έκδοσης 
αναφέρεται ως «διεσπαρμένη παραγωγή» στην ελληνική 
έκδοση του Κανονισμού. Δεδομένου ότι στην Κύπρο έχει 
επικρατήσει η χρήση του όρου Διεσπαρμένη Παραγωγή (βλ. 
Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, Κανόνες Αγοράς 
Ηλεκτρισμού), προτείνεται η χρήση αυτού του όρου.

Δεν Υιοθετείται.Τόσο η Οδηγία 2009/72/ΕΚ όσο και η 
αναδιατύπωση αυτής, δηλ. η Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 
αναφέρονται σε "κατανεμημένη" παραγωγή και όχι σε 
διεσπαρμένη παραγωγή. 
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Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

2 2 2(1) 3 «γραμμή διασύνδεσης»: σημαίνει τον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση εθνικών ηλεκτρικών 
συστημάτων

Η «γραμμή διασύνδεσης» ορίζεται στον Κανονισμό 943/2019 
ως ακολούθως: «γραμμή μεταφοράς που διασχίζει ή 
γεφυρώνει σύνορο μεταξύ κρατών μελών και η οποία συνδέει 
τα εθνικά δίκτυα μεταφοράς των κρατών μελών·»Η «γραμμή 
διασύνδεσης» ορίζεται στην Οδηγία 944/2019 ως ακολούθως: 
«ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση 
ηλεκτρικών συστημάτων·»Η έννοια με την οποία 
χρησιμοποιείται ο όρος «γραμμή διασύνδεσης» τόσο στον 
Κανονισμό όσο και στην Οδηγία αφορά γραμμές μεταφοράς 
που συνδέουν εθνικά δίκτυα μεταφοράς των κρατών μελών. 
Από τον ορισμό της γραμμής διασύνδεσης καθορίζεται η 
έννοια του «Διαχειριστή Γραμμών Διασύνδεσης» και 
«Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης» που προτείνονται στον 
παρόντα προτεινόμενο νόμο, ορισμοί που δεν υπάρχουν ούτε 
στον Κανονισμό 943/2019 ούτε στην Οδηγία 944/2019. Αν 
υπάρχει λόγος να εισαχθούν οι ορισμοί αυτοί, πρέπει να είναι 
σαφές ότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας από την διαχείριση 
γραμμής διασύνδεσης περιορίζεται σε γραμμές διασύνδεσης 
που συνδέουν εθνικά δίκτυα μεταφοράς των κρατών μελών, 
και να αποκλείεται η ιδιοκτησία γραμμής διασύνδεσης από 
οντότητες διαφορετικές από τους ΙΣΜ και ΒΡΔ Διανομής . 

Υιοθετείται η εισήγηση της ΡΑΕΚ με μικρή τροποποίηση, 
«γραμμή διασύνδεσης» σημαίνει τη γραμμή μεταφοράς, 
περιλαμβανομένου του εξοπλισμού και σταθμών που 
χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση ηλεκτρικών 
συστημάτων, που διασχίζει ή γεφυρώνει σύνορο μεταξύ 
κρατών μελών και η οποία συνδέει το σύστημα ή δίκτυο 
μεταφοράς της Κύπρου με εθνικό σύστημα ή δίκτυο 
μεταφοράς άλλου κράτους μέλους ή/και με σύστημα ή δίκτυο 
μεταφοράς τρίτης χώρας

ΡΑΕΚ 4 2 2 2 Αντικατάσταση ορισμού "γραμμή διασύνδεσης" με τον 
ακόλουθο «σημαίνει τη γραμμή μεταφοράς, 
περιλαμβανομένου του εξοπλισμού και σταθμών που 
χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση ηλεκτρικών 
συστημάτων, που διασχίζει ή γεφυρώνει σύνορο μεταξύ 
κρατών μελών και η οποία συνδέει το Σύστημα Μεταφοράς 
της Κύπρου με εθνικό σύστημα ή δίκτυο μεταφοράς άλλου 
κράτους μέλους και ή με σύστημα ή δίκτυο μεταφοράς τρίτης 
χώρας»- ορισμός «γραμμή διασύνδεσης»

Σύμφωνα με εισήγηση της ΡΑΕΚ προς το ΥΕΕΒ με την επιστολή 
της με αρ. φακ. 03.01.01.01/184-2020, ημερομηνίας 6 
Φεβρουαρίου 2020, η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο τις 
πρόνοιες της Οδηγίας 2019/944 όσο και τις πρόνοιες του 
Κανονισμού 2019/943

Υιοθετείται η εισήγηση της ΡΑΕΚ με μικρή τροποποίηση, 
«γραμμή διασύνδεσης» σημαίνει τη γραμμή μεταφοράς, 
περιλαμβανομένου του εξοπλισμού και σταθμών που 
χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση ηλεκτρικών 
συστημάτων, που διασχίζει ή γεφυρώνει σύνορο μεταξύ 
κρατών μελών και η οποία συνδέει το σύστημα ή δίκτυο 
μεταφοράς της Κύπρου με εθνικό σύστημα ή δίκτυο 
μεταφοράς άλλου κράτους μέλους ή/και με σύστημα ή δίκτυο 
μεταφοράς τρίτης χώρας
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 6 2 2(1) 3 «γραμμή διασύνδεσης»: σημαίνει τον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση εθνικών ηλεκτρικών 
συστημάτων

Η «γραμμή διασύνδεσης» ορίζεται στον Κανονισμό 943/2019 
ως ακολούθως: «γραμμή μεταφοράς που διασχίζει ή 
γεφυρώνει σύνορο μεταξύ κρατών μελών και η οποία συνδέει 
τα εθνικά δίκτυα μεταφοράς των κρατών μελών·»Η «γραμμή 
διασύνδεσης» ορίζεται στην Οδηγία 944/2019 ως ακολούθως: 
«ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση 
ηλεκτρικών συστημάτων·»Η έννοια με την οποία 
χρησιμοποιείται ο όρος «γραμμή διασύνδεσης» τόσο στον 
Κανονισμό όσο και στην Οδηγία αφορά γραμμές μεταφοράς 
που συνδέουν εθνικά δίκτυα μεταφοράς των κρατών μελών. 
Από τον ορισμό της γραμμής διασύνδεσης καθορίζεται η 
έννοια του «Διαχειριστή Γραμμών Διασύνδεσης» και 
«Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης» που προτείνονται στον 
παρόντα προτεινόμενο νόμο, ορισμοί που δεν υπάρχουν ούτε 
στον Κανονισμό 943/2019 ούτε στην Οδηγία 944/2019. Αν 
υπάρχει λόγος να εισαχθούν οι ορισμοί αυτοί, πρέπει να είναι 
σαφές ότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας από την διαχείριση 
γραμμής διασύνδεσης περιορίζεται σε γραμμές διασύνδεσης 
που συνδέουν εθνικά δίκτυα μεταφοράς των κρατών μελών, 
και να αποκλείεται η ιδιοκτησία γραμμής διασύνδεσης από 
οντότητες διαφορετικές από τους ΙΣΜ και ΙΣΔ . Η 
αποσαφήνιση αυτή κρίνεται αναγκαία ενόψει και της 
εισαγωγής των κλειστών συστημάτων διανομής και των 
ενεργειακών κοινοτήτων, για τα οποία δεν πρέπει να υπάρχει 
ζήτημα αποξένωσης της ιδιοκτησίας του δικτύου από την 
καθετοποιημένη ΑΗΚ.

Υιοθετείται η εισήγηση της ΡΑΕΚ με μικρή τροποποίηση, βλ. 
όρο και ορισμό «γραμμή διασύνδεσης» όπως έτυχε σχετικής 
τροποποίησης. 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

5 2 2(1) 8 «Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου» σημαίνει την Αρχή η 
οποία ιδρύεται δυνάμει του περί της Ίδρυσης Σύστασης και 
Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμου· 

Διόρθωση συνέπειας με το σχετικό προσχέδιο νόμου. Υιοθετείται.

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

7 2 2(1) 9 «Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο που διοικεί τη ΡΑΕΚ και 
διορίζεται σύμφωνα με τον περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμο.

Εισήγηση για διαγραφή αφού δεν αναφέρεται πουθενά στον 
παρόντα Νόμο, ούτε υπάρχει ορισμός στον προτεινόμενο 
Περί Σύστασης και Λειτουργίας της ΡΑΕΚ νόμο.

Υιοθετείται.

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 1 2 2 2 Ορισμός «Απόκριση Ζήτησης»:Αντί «συμπεριλαμβανομένου» 
να γίνει «συμπεριλαμβανομένης» (τρίτη γραμμή)

Γραμματική αλλαγή Υιοθετείται.

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 3 2 2 4 Όρος «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή «ανανεώσιμη 
ενέργεια» ή «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»:Να διαγραφεί η 
φράση: ή «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»

Οι «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» αναφέρονται σε 
διάφορες κατηγορίες, π.χ. αιολική, φωτοβολταϊκή, και όχι 
στην ίδια την ενέργεια που παράγεται. Επομένως ο όρος δεν 
είναι εναλλάξιμος με τους όρους «ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές ή «ανανεώσιμη ενέργεια». Σημειώνεται ότι ο όρος 
«ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» δεν αναφέρεται στον 
αντίστοιχο όρο (31) της Οδηγίας.

Υιοθετείται.

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 4 2 2 5 Ορισμός του όρου «επιλέξιμα μέρη»:Μεταξύ των λέξεων 
«με» και «το» προστεθεί η φράση:«τους κανονισμούς που 
εκδίδονται σύμφωνα με»

Το άρθρο 119 δεν καθορίζει τα επιλέξιμα μέρη αλλά 
αναφέρει ότι η ΡΑΕΚ εκδίδει κανονισμούς που καθορίζουν 
ποια είναι τα επιλέξιμα μέρη

Υιοθετείται.
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30

31

32

33

34

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

6 2 2 4 Όρος «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή «ανανεώσιμη 
ενέργεια» ή «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»:Να διαγραφεί η 
φράση: ή «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναφέρονται σε διάφορες 
κατηγορίες, π.χ. αιολική, φωτοβολταϊκή, και όχι στην ίδια την 
ενέργεια που παράγεται. Επομένως οι όροι δεν είναι 
εναλλάξιμοι. Σημειώνεται ότι ο όρος «ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας» δεν αναφέρεται στον αντίστοιχο όρο (31) της 
Οδηγίας

Υιοθετείται.

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

7 2 2 5 Ορισμός του όρου «επιλέξιμα μέρη»:Μεταξύ των λέξεων 
«με» και «το» προστεθεί η φράση:«τους κανονισμούς που 
εκδίδονται σύμφωνα με»

Το άρθρο 119 δεν καθορίζει τα επιλέξιμα μέρη αλλά 
αναφέρει ότι η ΡΑΕΚ εκδίδει κανονισμούς που καθορίζουν 
ποια είναι τα επιλέξιμα μέρη

Υιοθετείται.

ΡΑΕΚ 5 2 2 3 Αντικατάσταση ορισμού "διαλειτουργικότητα" με τον 
ακόλουθο «σημαίνει την ικανότητα δύο ή περισσότερων 
γραμμών ή δικτύων, συστημάτων , συσκευών, εφαρμογών ή 
εξαρτημάτων ενέργειας ή επικοινωνιών να συνδέονται και να 
συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν 
πληροφορίες με στόχο την εκτέλεση απαιτούμενων 
λειτουργιών στο πλαίσιο έξυπνης μέτρησης» - ορισμός 
«διαλειτουργικότητα»

Βλ. αιτιολόγηση σημείου 4 Υιοθετείται.

ΡΑΕΚ 6 2 2 3 Αντικατάσταση ορισμού «Διαχειριστής Γραμμών 
Διασύνδεσης» με τον ακόλουθο: «Διαχειριστής Γραμμής 
Διασύνδεσης» σημαίνει το νομικό πρόσωπο το οποίο είναι 
υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη διασφάλιση της συντήρησης 
και, αν είναι αναγκαία, την ανάπτυξη της γραμμής 
διασύνδεσης καθώς και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας της γραμμής διασύνδεσης να ανταποκρίνεται 
στην εύλογη ζήτηση για τη μεταφορά και τη διασυνοριακή 
ροή ηλεκτρικής ενέργειας, και κατέχει άδεια ως προνοείται 
στο άρθρο 28 του παρόντος Νόμου»- ορισμός «Διαχειριστής 
Γραμμών Διασύνδεσης»

Βλ. αιτιολόγηση σημείου 4 Υιοθετείται.

Φυσικό Πρόσωπο 1 3 2 2 3 19η παράγραφος: «ΔΣΜΚ» σημαίνει τον ΔΣΜΚ. Να 
αντικατασταθεί το ακρονύμιο ΔΣΜΚ με το όνομα: Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

Υιοθετείται. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

8 2 2(1)
22(12)(γ)
28(1)(ιδ)
126(ιδ)

10 Η φράση «συστήματα αποθήκευσης» να αντικατασταθεί με 
τη φράση  «εγκαταστάσεις  αποθήκευσης»

Σε κάποια σημεία του κειμένου χρησιμοποιείται ο όρος 
«συστήματα αποθήκευσης» ενώ σε κάποια άλλα ο όρος 
«εγκαταστάσεις αποθήκευσης». Δεδομένου ότι στην Οδηγία 
2019/944 χρησιμοποιείται μόνο ο όρος «εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης» καθώς και για σκοπούς συνοχής του κειμένου 
προτείνεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ο όρος αυτός.

Υιοθετείται. 
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ΡΑΕΚ 7 2 2 Προσθήκη των ακόλουθων ορισμών:«γειτονικοί Διαχειριστές 
Συστημάτων Μεταφοράς» σημαίνει τους Διαχειριστές 
Συστημάτων Μεταφοράς που συνδέονται απευθείας μέσω 
μιας τουλάχιστον γραμμής διασύνδεσης AC ή DC
«διασυνοριακή ροή» σημαίνει τη φυσική ροή ηλεκτρικής 
ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς ενός κράτους μέλους, η 
οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας 
παραγωγών, πελατών, ή και τα δύο, εκτός του εν λόγω 
κράτους μέλους στο σύστημα μεταφοράς του
«Πρωτόκολλα Διασυνδεδεμένου Συστήματος» σημαίνει 
Πρωτόκολλα τα οποία συνάπτονται μεταξύ του Ιδιοκτήτη 
Γραμμής Διασύνδεσης και του Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς Κύπρου, μεταξύ του Ιδιοκτήτη Γραμμής 
Διασύνδεσης και του Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, 
μεταξύ του Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης και του 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, μεταξύ του 
Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης και των γειτονικών 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς, και μεταξύ του 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και των 
γειτονικών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου ΧΧ, το περιεχόμενου του οποίου 
καθορίζεται στο άρθρο ΧΧ

Βλ. αιτιολόγηση σημείου 4 Υιοθετείται. 
«γειτονικοί Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς» σημαίνει 
τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς που συνδέονται 
απευθείας μέσω μιας τουλάχιστον γραμμής διασύνδεσης 
εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος·

"διασυνοριακή ροή" σημαίνει τη φυσική ροή ηλεκτρικής 
ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς της Κύπρου, η οποία 
προκύπτει ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας παραγωγών 
ή/και συστημάτων αποθήκευσης ή/και πελατών που 
βρίσκονται εκτός της Κύπρου.

«Πρωτόκολλα Διασυνδεδεμένου Συστήματος» σημαίνει 
Πρωτόκολλα τα οποία συνάπτονται μεταξύ του Ιδιοκτήτη 
Γραμμής Διασύνδεσης και του Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς Κύπρου, μεταξύ του Ιδιοκτήτη Γραμμής 
Διασύνδεσης και του Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, 
μεταξύ του Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης και του 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, μεταξύ του 
Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης και των γειτονικών 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς, και μεταξύ του 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και των 
γειτονικών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου ΧΧ, το περιεχόμενου του οποίου 
καθορίζεται στο άρθρο ΧΧ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

4 2 2(1) 5 Προτείνεται η προσθήκη της φράσης «αποθήκευση, παροχή 
υπηρεσίας απόκρισης ζήτησης» ως ακολούθως:«ηλεκτρικός 
εξοπλισμός» σημαίνει οποιαδήποτε εγκατάσταση, μηχανισμό 
ή συσκευή που χρησιμοποιείται για παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή, αποθήκευση, παροχή υπηρεσίας απόκρισης 
ζήτησης ή προμήθεια ηλεκτρισμού ή για σκοπούς που 
σχετίζονται με τα πιο πάνω και δεν περιλαμβάνει:»

Απαραίτητες διευκρινιστικές προσθήκες. Υιοθετείται. Βλ. αναθεωρημένο ορισμό:«ηλεκτρικός 
εξοπλισμός» σημαίνει οποιαδήποτε εγκατάσταση, μηχανισμό 
ή συσκευή που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, 
μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, παροχή υπηρεσιών 
διαχείρισης της ζήτησης, περιλαμβανομένης της απόκρισης 
της ζήτησης, ή προμήθεια ηλεκτρισμού ή για σκοπούς που 
σχετίζονται με τα πιο πάνω και δεν περιλαμβάνει:

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

3 2 2 3 Εισήγηση όπως τροποποιηθεί ο όρος «δεσπόζων 
συμμετέχων», ως εξής:«δεσπόζων συμμετέχων» σημαίνει την 
επιχείρηση ηλεκτρισμού που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην 
αγορά ηλεκτρισμού, όπως αυτή καθορίζεται στον περί της 
Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο.

Η εισήγηση τίθεται για να υπάρχει σαφήνεια ως προς τον 
ορισμό της δεσπόζουσας θέσης. Θα πρέπει παράλληλα να 
επιδιωχθεί η ύπαρξη διαφανών, αντικειμενικών, ανάλογων 
και αμερόληπτων κριτηρίων. 

Υιοθετείται. Βλ. Άρθρο 5 το οποίο αναφέρει ότι η ΡΑΕΚ  έχει 
καθήκον να ρυθμίζει τις διατιμήσεις δραστηριοτήτων εκεί 
όπου διαπιστώνει έλλειψη συνθηκών αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και στην περίπτωση  πέραν του κατέχοντος 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά, δηλαδή όπου το μέγεθος ή η 
θέση μιας επιχείρησης δυνατόν να επηρεάζουν την αγορά. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

2 2 2(1) 4 «ενεργός πελάτης» σημαίνει τον τελικό πελάτη ή την ομάδα 
τελικών πελατών που δρουν από κοινού, οι οποίοι 
καταναλώνουν ή αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται στους χώρους τους εντός καθορισμένων ορίων ή 
σε άλλους χώρους, ή πωλούν αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια ή συμμετέχουν σε προγράμματα ευελιξίας ή 
ενεργειακής απόδοσης, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 
δραστηριότητες δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή 
επαγγελματική τους δραστηριότητα·

Σύμφωνα με τον ορισμό, «αυτοπαραγωγή» σημαίνει 
παραγωγή ηλεκτρισμού για ιδίαν χρήση, οπότε δεν είναι 
δυνατή η πώληση αυτοπαραγόμενης ενέργειας όπως 
αναφέρεται στον ορισμό του ενεργού πελάτη. 

Υιοθετείται. Δείτε τροποποίηση: «ενεργός πελάτης» σημαίνει 
τον τελικό πελάτη ή την ομάδα τελικών πελατών που δρουν 
από κοινού, οι οποίοι καταναλώνουν ή αποθηκεύουν 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στους χώρους τους εντός 
καθορισμένων ορίων ή σε άλλους χώρους, ή πωλούν 
αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια την οποία παράγουν οι 
ίδιοι ή συμμετέχουν σε προγράμματα ευελιξίας ή 
ενεργειακής απόδοσης, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 
δραστηριότητες δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή 
επαγγελματική τους δραστηριότητα·
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Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

8 2 2(1) 9 «σύστημα διανομής» σημαίνει σύστημα, που δεν 
περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του συστήματος 
μεταφοράς, το οποίο αποτελείται, κύρια ή εξ ολοκλήρου από- 
α) ηλεκτρικές γραμμές των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης 
μεταξύ αυτόματων διακοπτών κυκλώματος ή διακοπτών 
μέσης τάσης στους υποσταθμούς μεταφοράς που ανήκουν 
στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και χρησιμοποιούνται 
για τη διανομή ηλεκτρισμού από μονάδες παραγωγής ή άλλα 
σημεία εισόδου μέχρι το σημείο παράδοσης σε πελάτες ή 
άλλους χρήστες, και β) οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό ο οποίος ανήκει στον Ιδιοκτήτη Συστήματος 
Διανομής και είναι υπό τη διαχείριση της ΒΡΔ Διανομής του 
ΔΣΔ σε σχέση με τη διανομή ηλεκτρισμού· 

Η αναφορά σε ιδιοκτησία δεν εξυπηρετεί τον ορισμό του 
συστήματος διανομής και προκαλεί σύγχυση. Τίθεται 
εισήγηση για διαγραφή των σχετικών αναφορών.

Υιοθετείται. Διαμορφώθηκε όπως η τροποποίηση στο άρθρο 
2, δηλ.  σύστημα διανομής» σημαίνει σύστημα, που δεν 
περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του συστήματος 
μεταφοράς, το οποίο αποτελείται, κύρια ή εξ ολοκλήρου από-
α) ηλεκτρικές γραμμές των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης 
μεταξύ αυτόματων διακοπτών κυκλώματος ή διακοπτών 
μέσης τάσης στους υποσταθμούς μεταφοράς ή/και 
πρωτεύοντες υποσταθμούς και χρησιμοποιούνται για τη 
διανομή ηλεκτρισμού από μονάδες παραγωγής ή άλλα 
σημεία εισόδου μέχρι το σημείο παράδοσης σε πελάτες ή 
άλλους χρήστες, και
β) οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, συσκευές και 
μετρητές σε σχέση με τη διανομή ηλεκτρισμού· 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

6 2 2(1) 9 «σύστημα μεταφοράς» σημαίνει το σύστημα που αποτελείται 
εξ ολοκλήρου ή κυρίως από ηλεκτρικές γραμμές υψηλής 
τάσης που ανήκουν στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς 
και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ηλεκτρισμού από ένα 
σταθμό παραγωγής σε υποσταθμό ή σε άλλο σταθμό 
παραγωγής ή μεταξύ υποσταθμών ή σε τελικό Καταναλωτή  
και περιλαμβάνει οποιοδήποτε εξοπλισμό, συσκευές και 
μετρητές που ανήκουν στον Ιδιοκτήτη Συστήματος 
Μεταφοράς σε σχέση με τη μεταφορά ηλεκτρισμού·

Απαραίτητες διευκρινιστικές προσθήκες. Υιοθετείται. Διαμορφώθηκε όπως η τροποποίηση στο άρθρο 
2, δηλ.  σύστημα διανομής» σημαίνει σύστημα, που δεν 
περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του συστήματος 
μεταφοράς, το οποίο αποτελείται, κύρια ή εξ ολοκλήρου από-
α) ηλεκτρικές γραμμές των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης 
μεταξύ αυτόματων διακοπτών κυκλώματος ή διακοπτών 
μέσης τάσης στους υποσταθμούς μεταφοράς ή/και 
πρωτεύοντες υποσταθμούς και χρησιμοποιούνται για τη 
διανομή ηλεκτρισμού από μονάδες παραγωγής ή άλλα 
σημεία εισόδου μέχρι το σημείο παράδοσης σε πελάτες ή 
άλλους χρήστες, και
β) οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, συσκευές και 
μετρητές σε σχέση με τη διανομή ηλεκτρισμού· 

Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς 5 2 2(1) 9 «σύστημα διανομής» σημαίνει σύστημα, που δεν περιλαμβάνει 
οποιοδήποτε μέρος του συστήματος μεταφοράς, το οποίο 
αποτελείται, κύρια ή εξ ολοκλήρου από-α) ηλεκτρικές γραμμές των 
δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης μεταξύ αυτόματων διακοπτών 
κυκλώματος ή διακοπτών μέσης τάσης στους υποσταθμούς 
μεταφοράς που ανήκουν στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και 
χρησιμοποιούνται για τη διανομή ηλεκτρισμού από μονάδες 
παραγωγής ή άλλα σημεία εισόδου μέχρι το σημείο παράδοσης σε 
πελάτες ή άλλους χρήστες, καιβ) οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό ο οποίος ανήκει στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και 
είναι υπό τη διαχείριση του ΔΣΔ σε σχέση με τη διανομή 
ηλεκτρισμού·Γίνεται εισήγηση αλλαγής της παραγράφου αυτής 
όπως πιο κάτω:«σύστημα διανομής» σημαίνει σύστημα, που δεν 
περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του συστήματος μεταφοράς, το 
οποίο αποτελείται, κύρια ή εξ ολοκλήρου από-α) ηλεκτρικές 
γραμμές των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης μεταξύ 
αυτόματων διακοπτών κυκλώματος ή διακοπτών μέσης τάσης 
στους υποσταθμούς μεταφοράς ή και πρωτεύοντες υποσταθμούς 
και χρησιμοποιούνται για τη διανομή ηλεκτρισμού από μονάδες 
παραγωγής ή άλλα σημεία εισόδου μέχρι το σημείο παράδοσης σε 
πελάτες ή άλλους χρήστες, καιβ) οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων των υποσταθμών διανομής,  ο 
οποίος και είναι υπό τη διαχείριση του ΔΣΔ σε σχέση με τη 
διανομή ηλεκτρισμού

Σύμφωνα με το σημερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς, στον 
Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς ανήκουν οι Εναέριες 
Γραμμές, Υπόγεια Καλώδια Ψηλής Τάσης και οι  Υποσταθμοί 
Μεταφοράς μέχρι και τους διακόπτες Μέσης Τάσης 
συμπεριλαμβανομένων. Επίσης στον Ιδιοκτήτη Συστήματος 
Μεταφοράς ανήκουν και οι Πρωτεύοντες Υποσταθμοί μέχρι 
και τους διακόπτες Μέσης Τάσης συμπεριλαμβανομένων. Ο 
διαχωρισμός της ιδιοκτησίας μεταξύ του Ιδιοκτήτη 
Μεταφοράς και του Ιδιοκτήτη Διανομής γίνεται στους 
Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής – Τροποποιητική Έκδοση 
4.0.3

Υιοθετείται. Διαμορφώθηκε όπως η τροποποίηση στο άρθρο 
2, δηλ.  σύστημα διανομής» σημαίνει σύστημα, που δεν 
περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του συστήματος 
μεταφοράς, το οποίο αποτελείται, κύρια ή εξ ολοκλήρου από-
α) ηλεκτρικές γραμμές των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης 
μεταξύ αυτόματων διακοπτών κυκλώματος ή διακοπτών 
μέσης τάσης στους υποσταθμούς μεταφοράς ή/και 
πρωτεύοντες υποσταθμούς και χρησιμοποιούνται για τη 
διανομή ηλεκτρισμού από μονάδες παραγωγής ή άλλα 
σημεία εισόδου μέχρι το σημείο παράδοσης σε πελάτες ή 
άλλους χρήστες, και
β) οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, συσκευές και 
μετρητές σε σχέση με τη διανομή ηλεκτρισμού· 
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

4 2 2 3 Ορισμός «Διαχειριστής Συστήματος Διανομής»:Η φράση «σε 
μια δεδομένη περιοχή» να τροποποιηθεί ως «στην 
επικράτεια της Δημοκρατίας πλην των κλειστών συστημάτων 
διανομής»

Ο Νόμος καθορίζει έναν ΔΣΔ. Η δικαιοδοσία του πρέπει να 
είναι καθορισμένη. Η αντίστοιχη φράση στην Οδηγία 
944/2019 δικαιολογείται επειδή σε άλλα συστήματα 
ορίζονται πολλαπλοί διαχειριστές διανομής. Σημειώνεται ότι 
ο Νόμος καθορίζει ευθύνες και αρμοδιότητες στον ΔΣΔ και 
πρέπει να είναι καθορισμένη η περιοχή ευθύνης του.

Υιοθετείται. Διαμορφώθηκε όπως η τροποποίηση στο άρθρο 
2, δηλ.  σύστημα διανομής» σημαίνει σύστημα, που δεν 
περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του συστήματος 
μεταφοράς, το οποίο αποτελείται, κύρια ή εξ ολοκλήρου από-
α) ηλεκτρικές γραμμές των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης 
μεταξύ αυτόματων διακοπτών κυκλώματος ή διακοπτών 
μέσης τάσης στους υποσταθμούς μεταφοράς ή/και 
πρωτεύοντες υποσταθμούς και χρησιμοποιούνται για τη 
διανομή ηλεκτρισμού από μονάδες παραγωγής ή άλλα 
σημεία εισόδου μέχρι το σημείο παράδοσης σε πελάτες ή 
άλλους χρήστες, και
β) οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, συσκευές και 
μετρητές σε σχέση με τη διανομή ηλεκτρισμού· 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 10 2 2(1) 9 «σύστημα διανομής» σημαίνει σύστημα, που δεν 
περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του συστήματος 
μεταφοράς, το οποίο αποτελείται, κύρια ή εξ ολοκλήρου από- 
α) ηλεκτρικές γραμμές των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης 
μεταξύ αυτόματων διακοπτών κυκλώματος ή διακοπτών 
μέσης τάσης στους υποσταθμούς μεταφοράς που ανήκουν 
στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και χρησιμοποιούνται 
για τη διανομή ηλεκτρισμού από μονάδες παραγωγής ή άλλα 
σημεία εισόδου μέχρι το σημείο παράδοσης σε πελάτες ή 
άλλους χρήστες, και β) οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό ο οποίος ανήκει στον Ιδιοκτήτη Συστήματος 
Διανομής και είναι υπό τη διαχείριση του ΔΣΔ σε σχέση με τη 
διανομή ηλεκτρισμού·

Η αναφορά σε ιδιοκτησία δεν εξυπηρετεί τον ορισμό του 
συστήματος διανομής και προκαλεί σύγχυση. Εισηγούμαστε 
τη διαγραφή των σχετικών αναφορών.

Υιοθετείται. Διαμορφώθηκε όπως η τροποποίηση στο άρθρο 
2, δηλ.  σύστημα διανομής» σημαίνει σύστημα, που δεν 
περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του συστήματος 
μεταφοράς, το οποίο αποτελείται, κύρια ή εξ ολοκλήρου από-
α) ηλεκτρικές γραμμές των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης 
μεταξύ αυτόματων διακοπτών κυκλώματος ή διακοπτών 
μέσης τάσης στους υποσταθμούς μεταφοράς ή/και 
πρωτεύοντες υποσταθμούς και χρησιμοποιούνται για τη 
διανομή ηλεκτρισμού από μονάδες παραγωγής ή άλλα 
σημεία εισόδου μέχρι το σημείο παράδοσης σε πελάτες ή 
άλλους χρήστες, και
β) οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, συσκευές και 
μετρητές σε σχέση με τη διανομή ηλεκτρισμού· 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

6 2 2(1) 8 «συμβατικός μετρητής» σημαίνει τον αναλογικό ή 
ηλεκτρονικό μετρητή που δεν μπορεί να μεταδίδει και 
ταυτόχρονα να λαμβάνει δεδομένα· 

Εισήγηση για καλύτερη απόδοση του ορισμού στο αγγλικό 
κείμενο της Οδηγίας 944/2019: (22)‘conventional meter’ 
means an analogue or electronic meter with no capability to 
both transmit and receive data;“Both” δεν σημαίνει την ίδια 
χρονική στιγμή ή ταυτόχρονα.

Υιοθετείται. Διευκρινίζεται όμως ότι το Αγγλικό κείμενο δεν 
υπερισχύει του Ελληνικού. Η εισήγηση γίνεται αποδεκτή μετά 
και από έλεγχο των Γαλλικών και Γερμανικών κειμένων. 

ΟΕΒ 2 2 2(1) 7 Τροποποίηση του ορισμού, ως ακολούθως: «Λειτουργός της 
αγοράς» είναι ο αδειοδοτημένος φορέας που είναι 
υπεύθυνος για τη λειτουργία της προθεσμιακής, 
προημερήσιας και ενδοημερήσιας όταν ισχύσει.  

Να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός της παραγράφου 3.4 της 
ρυθμιστικής απόφασης 01/2015 για τον λειτουργό αγοράς 

Υιοθετείται. Νέος ορισμός: «Λειτουργός της Αγοράς» 
σημαίνει το νομικό πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 74 να 
κατέχει άδεια σύμφωνα με την παράγραφο (η) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 28 και έχει τις αρμοδιότητες για τη λειτουργία 
της αγοράς ηλεκτρισμού όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 
75·

ΣΣΑΗΗ 2 2 2(1) 7 Τροποποίηση του ορισμού, ως ακολούθως: «Λειτουργός της 
αγοράς» είναι ο αδειοδοτημένος φορέας που είναι 
υπεύθυνος για τη λειτουργία της προθεσμιακής, 
προημερήσιας και ενδοημερήσιας όταν ισχύσει.  

Να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός της παραγράφου 3.4 της 
ρυθμιστικής απόφασης 01/2015 για τον λειτουργό αγοράς 

Υιοθετείται. Νέος ορισμός: «Λειτουργός της Αγοράς» 
σημαίνει το νομικό πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 74 να 
κατέχει άδεια σύμφωνα με την παράγραφο (η) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 28 και έχει τις αρμοδιότητες για τη λειτουργία 
της αγοράς ηλεκτρισμού όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 
75·
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ΕΤΕΚ 1 2 2(1) 3 «γραμμή διασύνδεσης»: σημαίνει τον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση εθνικών ηλεκτρικών 
συστημάτων

Η «γραμμή διασύνδεσης» ορίζεται στον Κανονισμό 943/2019 
ως ακολούθως: «γραμμή μεταφοράς που διασχίζει ή 
γεφυρώνει σύνορο μεταξύ κρατών μελών και η οποία συνδέει 
τα εθνικά δίκτυα μεταφοράς των κρατών μελών·»Η «γραμμή 
διασύνδεσης» ορίζεται στην Οδηγία 944/2019 ως ακολούθως: 
«ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση 
ηλεκτρικών συστημάτων·»Η έννοια με την οποία 
χρησιμοποιείται ο όρος «γραμμή διασύνδεσης» τόσο στον 
Κανονισμό όσο και στην Οδηγία αφορά γραμμές μεταφοράς 
που συνδέουν εθνικά δίκτυα μεταφοράς των κρατών μελών. 
Από τον ορισμό της γραμμής διασύνδεσης καθορίζεται η 
έννοια του «Διαχειριστή Γραμμών Διασύνδεσης» και 
«Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης» που προτείνονται στον 
παρόντα προτεινόμενο νόμο, ορισμοί που δεν υπάρχουν ούτε 
στον Κανονισμό 943/2019 ούτε στην Οδηγία 944/2019. Αν 
υπάρχει λόγος να εισαχθούν οι ορισμοί αυτοί, πρέπει να είναι 
σαφές ότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας από την διαχείριση 
γραμμής διασύνδεσης περιορίζεται σε γραμμές διασύνδεσης 
που συνδέουν εθνικά δίκτυα μεταφοράς των κρατών μελών, 
και να αποκλείεται η ιδιοκτησία γραμμής διασύνδεσης από 
οντότητες διαφορετικές από τους ΙΣΜ και ΙΣΔ . Η 
αποσαφήνιση αυτή κρίνεται αναγκαία ενόψει και της 
εισαγωγής των κλειστών συστημάτων διανομής και των 
ενεργειακών κοινοτήτων, για τα οποία δεν πρέπει να υπάρχει 
ζήτημα αποξένωσης της ιδιοκτησίας του δικτύου από την 
καθετοποιημένη ΑΗΚ.

Υιοθετήθηκε η εισήγηση της ΡΑΕΚ. Βλ. άρθρο 2. 

Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς 2 2 2(1) 2 «γραμμή διασύνδεσης»: σημαίνει τον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση ηλεκτρικών 
συστημάτων·Γίνεται εισήγηση για την αλλαγή του πιο πάνω 
ορισμού με τον πιο κάτω:«γραμμή διασύνδεσης»: σημαίνει 
τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση 
εθνικών ηλεκτρικών συστημάτων

Η «γραμμή διασύνδεσης» ορίζεται στον Κανονισμό 943/2019 
ως ακολούθως: «γραμμή μεταφοράς που διασχίζει ή 
γεφυρώνει σύνορο μεταξύ κρατών μελών και η οποία συνδέει 
τα εθνικά δίκτυα μεταφοράς των κρατών μελών·»Η «γραμμή 
διασύνδεσης» ορίζεται στην Οδηγία 944/2019 ως ακολούθως: 
«ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση 
ηλεκτρικών συστημάτων·»Η έννοια με την οποία 
χρησιμοποιείται ο όρος «γραμμή διασύνδεσης» τόσο στον 
Κανονισμό όσο και στην Οδηγία αφορά γραμμές μεταφοράς 
που συνδέουν εθνικά δίκτυα μεταφοράς των κρατών μελών. 
Από τον ορισμό της γραμμής διασύνδεσης καθορίζεται η 
έννοια του «Διαχειριστή Γραμμών Διασύνδεσης» και 
«Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης» που προτείνονται στον 
παρόντα προτεινόμενο νόμο, ορισμοί που δεν υπάρχουν ούτε 
στον Κανονισμό 943/2019 ούτε στην Οδηγία 944/2019. Αν 
υπάρχει λόγος να εισαχθούν οι ορισμοί αυτοί, πρέπει να είναι 
σαφές ότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας από την διαχείριση 
γραμμής διασύνδεσης περιορίζεται σε γραμμές διασύνδεσης 
που συνδέουν εθνικά δίκτυα μεταφοράς των κρατών μελών, 
και να αποκλείεται η ιδιοκτησία γραμμής διασύνδεσης από 
οντότητες διαφορετικές από τους ΙΣΜ και ΙΣΔ . Η 
αποσαφήνιση αυτή κρίνεται αναγκαία ενόψει και της 
εισαγωγής των κλειστών συστημάτων διανομής και των 
ενεργειακών κοινοτήτων, για τα οποία δεν πρέπει να υπάρχει 
ζήτημα αποξένωσης της ιδιοκτησίας του δικτύου από την 
καθετοποιημένη ΑΗΚ.

Υιοθετήθηκε η εισήγηση της ΡΑΕΚ. Βλ. άρθρο 2. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

3 2 2(1) 5  «επικουρική υπηρεσία» σημαίνει κάθε υπηρεσία που είναι 
αναγκαία για τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς ή 
διανομής, οι τεχνικές λεπτομέρειες της οποίας δύναται να 
καθορίζονται στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εξισορρόπησης και 
των επικουρικών υπηρεσιών μη σχετικών με τη συχνότητα, 
μη συμπεριλαμβανομένης όμως της διαχείρισης συμφόρησης·

Προτείνεται όπως διαγραφεί η φράση «οι τεχνικές 
λεπτομέρειες της οποίας δύνανται να καθορίζονται στους 
Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής» καθότι δεν υπάρχει η 
αντίστοιχη πρόνοια στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και δη στο 
σημείο 48 του άρθρου 2 με τίτλο Ορισμοί, της Οδηγίας 
2019/944 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2017/27.

Δεν Υιοθετείται.. Οι επικουρικές υπηρεσίες καθορίζονται 
στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής καθότι αφορούν την 
ασφάλεια του συστήματος μεταφοράς και διανομής.

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

9 3 3(1) 10 3.—(1) Ο παρών Νόμος προνοεί τη ρύθμιση της αγοράς 
ηλεκτρισμού στη Δημοκρατία, θεσπίζει κοινούς κανόνες που 
αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την 
αποθήκευση και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
και την προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη 
δημιουργία πραγματικά ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών, 
επικεντρωμένων στον καταναλωτή, ευέλικτων, δίκαιων και 
διαφανών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση. 

Εισήγηση για ορθή μεταφορά του αντίστοιχου άρθρου της 
Οδηγίας 944/2019.

Δεν Υιοθετείται.Η αγορά ηλεκτρισμού της Κύπρου αποτελεί 
αγορά ηλεκτρισμού της Ένωσης, παρότι στην παρούσα φάση 
δεν υπάρχει φυσική διασύνδεση μεταξύ της Κύπρου και 
άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 6 3 3(1) 10 Να αντικατασταθεί η φράση «στην Ένωση» με τη φράση «στη 
Δημοκρατία»

Ο νόμος ρυθμίζει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, όπως αναφέρει και το εδάφιο (2)

Δεν Υιοθετείται.Ο γενικότερος στόχος αφορά την Ένωση. Βλ. 
πρόνοιες που αφορούν το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής 
ενέργειας.

ΕΤΕΚ 3 3 3(1) 10 Να αντικατασταθεί η φράση «στην Ένωση» με τη φράση «στη 
Δημοκρατία»

Ο νόμος ρυθμίζει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Κυπριακή Δημοκρατία

Δεν Υιοθετείται.Ο γενικότερος στόχος αφορά την Ένωση. Βλ. 
πρόνοιες που αφορούν το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

8 3 3(1) 10 Να αντικατασταθεί η φράση «στην Ένωση» με τη φράση «στη 
Δημοκρατία»

Ο νόμος ρυθμίζει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Κυπριακή Δημοκρατία

Δεν Υιοθετείται.Ο γενικότερος στόχος αφορά την Ένωση. Βλ. 
πρόνοιες που αφορούν το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 11 3 3(1) 10 Να αντικατασταθεί η φράση «στην Ένωση» με τη φράση «στη 
Δημοκρατία»

Ο νόμος ρυθμίζει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Κυπριακή Δημοκρατία

Δεν Υιοθετείται.Ο γενικότερος στόχος αφορά την Ένωση. Βλ. 
πρόνοιες που αφορούν το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής 
ενέργειας.

ΟΕΒ 3 3 3(2) 10,11 Προσθήκη σημείου (θ) που θα αναφέρει (θ) ρυθμίζει 
ζητήματα ευάλωτων καταναλωτών και περιορισμού της 
ενεργειακής φτώχειας.  

Για πλήρη εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2001/2018 Υιοθετείται. 

ΣΣΑΗΗ 3 3 3(2) 11-Oct Προσθήκη σημείου (θ) που θα αναφέρει (θ) ρυθμίζει 
ζητήματα ευάλωτων καταναλωτών και περιορισμού της 
ενεργειακής φτώχειας.  

Για πλήρη εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2001/2018 Υιοθετείται. 

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 7 4 4(1) 11 Υπάρχει μεγάλος αριθμός συντακτικών κα γραμματικών 
λαθών κατά την προσαρμογή του κειμένου της Οδηγίας στο 
κείμενο του Νόμου.

Για παράδειγμα, στην παράγραφο (1)(α), αντί «να 
εξασφαλίσει», να γίνει «εξασφαλίζει».

Υιοθετείται.

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 11 5 5(2) 14 Δεν είναι κατανοητό σε ποιες «εγκρίσεις που έχουν 
χορηγηθεί από τη ΡΑΕΚ δυνάμει του παρόντος Νόμου» 
γίνεται αναφορά

Ο Νόμος δεν έχει ψηφιστεί. Πως είναι δυνατόν να έχουν 
δοθεί εγκρίσεις δυνάμει του παρόντος Νόμου;

Δεν Υιοθετείται.Αναφέρεται στις εγκρίσεις που καθορίζονται 
λ.χ. στο εδάφιο (1), δηλαδή είτε στην έγκριση των 
μεθοδολογιών που διέπουν τα τιμολόγια μεταφοράς ή 
διανομής ή/και των τιμολογίων μεταφοράς και διανομής.

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 13 5 5(4)(στ) 15 Στην πρώτη εμφάνιση της αρίθμησης (4) των εδαφίων. Να 
διαγραφεί. 

Η προσθήκη της παραγράφου (στ) αποτελεί πλεονασμό, 
αφού οι κυρώσεις για παράβαση του Νόμου καλύπτονται 
από την παράγραφο 5(4)(δ), και όχι την 5(3)(δ) όπως 
λανθασμένα γίνεται αναφορά στην παράγραφο 
5(4)(στ).Σημειώνεται ότι η παράγραφος (στ) δεν αποτελεί 
μέρος του εδαφίου 59(3) της Οδηγίας η οποία μεταφέρεται 
στο παρόν εδάφιο του Νόμου

Δεν Υιοθετείται.Αποτελεί μερική εναρμόνιση με την 
παράγραφο (8) του άρθρου 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, ότι 
δηλ. οι πελάτες πρέπει να προστατεύονται από τις αθέμιτες 
και παραπλανητικές μεθόδους πώλησης. 

14/93



«Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο ‘Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021»

1

B C D E F G H K
Όνομα Α/Α Αρ. 

Άρθρου
Άρθρο-
Εδάφιο-
Παρ.

Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου

60

61

62

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 9 5 5(1)(α) 12 Να τροποποιηθεί κατάλληλα ούτως ώστε να είναι συμβατή 
με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2019/944 και τις αρχές 
λειτουργίας των ανταγωνιστικών αγορών:«, να ρυθμίζει τις 
διατιμήσεις των δραστηριοτήτων παραγωγής, προμήθειας 
και αποθήκευσης ενέργειας, εφόσον αιτιολογημένα 
διαπιστώνει έλλειψη συνθηκών αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού στο πλαίσιο άσκησης του συνόλου ή 
συγκεκριμένων κατηγοριών αυτών των δραστηριοτήτων και 
κατέχουν δεσπόζουσα θέση ή και λόγω μεγέθους και θέσης 
στην αγορά δυνατόν να επηρεάζουν την αγορά στο σύνολό 
της ή συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των δραστηριοτήτων 
μέχρι τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού 
αγοράς, ή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025, όποια ημερομηνία 
είναι προγενέστερη»

Τα τιμολόγια σε τελικούς πελάτες να μην υπόκεινται σε 
έγκριση μετά τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς 
ηλεκτρισμού ή μέχρι την 1/1/2025, όποια ημερομηνία είναι 
προγενέστερη, σύμφωνα με την παρέκκλιση που έχει δοθεί 
στην Κύπρο από την παράγραφο 4 τού Άρθρου 66 της 
Οδηγίας 2019/944 για μη εφαρμογή του Άρθρου 5 της 
Οδηγίας μέχρι την 1/1/2025.H ρύθμιση των διατιμήσεων 
προμήθειας (διατιμήσεις σε τελικούς πελάτες) περιγράφεται 
στο Άρθρο 5 της Οδηγίας 2019/944. Σύμφωνα με το Άρθρο 66 
της Οδηγίας, η Κύπρος εξαιρείται από την εφαρμογή του 
Άρθρου 5 μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025. Παρά το γεγονός ότι 
η Κύπρος έχει λάβει εξαίρεση από την εφαρμογή του άρθρου 
5, οι αρχές λειτουργίας της αγοράς και του ανταγωνισμού 
παραμένουν σημαντικές.Η παράγραφος 1 του Άρθρου 5 της 
Οδηγίας 2019/944 αναφέρει:«Οι προμηθευτές είναι 
ελεύθεροι να καθορίζουν την τιμή στην οποία παρέχουν 
ηλεκτρική ενέργεια στους πελάτες.»Στις επόμενες 
παραγράφους του Άρθρου 5 της Οδηγίας, επιτρέπεται 
παρέκκλιση από την πιο πάνω παράγραφο 1, όσον αφορά 
«την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ενεργειακά 
φτωχούς ή ευάλωτους οικιακούς πελάτες». Τίθενται 
προϋποθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της 
παρέκκλισης. Τουλάχιστο μία από τις προϋποθέσεις, 
συγκεκριμένα η εισαγωγή διάκρισης μεταξύ προμηθευτών, 
δεν είναι συμβατή με την πρόνοια του προτεινόμενου Νόμου 
αφού γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των προμηθευτών με 
διάκριση για τους προμηθευτές που κατέχουν δεσπόζουσα 
θέση.Η παράγραφος 5 του Άρθρου 5 της Οδηγίας αναφέρει: 

Δεν Υιοθετείται.Βλ. παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του 
προτεινόμενου άρθρου 5  και παράγραφο 4 του άρθρου 66 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944. 

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 8 5 5(1)(α) 12 Να διαγραφεί η φράση «και με την επιφύλαξη των προνοιών 
της παραγράφου (1) του άρθρου 66 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/944»

Η παράγραφος (1) του άρθρου 66 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 
αναφέρεται στις παρεκκλίσεις που τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση να τους χορηγηθούν από τις σχετικές 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 και των κεφαλαίων IV, V και VI. 
Το άρθρο 59 της Οδηγίας, από το οποίο μεταφέρεται το 
εδάφιο 5(1) του νομοσχεδίου, δεν περιλαμβάνεται σε αυτά 
τα άρθρα και κεφάλαια και, συνεπώς, η παράγραφος (1) του 
άρθρου 66 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 δεν εφαρμόζεται.

Δεν Υιοθετείται.Η εξουσία αυτή δίδεται με την επιφύλαξη της 
παραγράφου (4) του άρθρου 66 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, 
οπόταν και έγινε η σχετική διόρθωση. 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

13 5 5(1)(κα) 14 να παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων που αφορούν 
τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς, των διαχειριστών συστημάτων διανομής του 
ΔΣΜΚ, της ΒΡΔ Διανομής, των προμηθευτών και των πελατών 
και άλλων παραγόντων συμμετεχόντων της αγοράς σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/943·

Εισήγηση για ορθή μεταφορά του αντίστοιχου άρθρου 
59(1)(u) της Οδηγίας 944/2019 στα αγγλικά, στο οποίο 
αναφέρεται «monitoring the implementation of rules relating 
to the roles and responsibilities of transmission system 
operators, distribution system operators, suppliers, customers 
and other market participants pursuant to 
Regulation (EU) 2019/943;»

Δεν Υιοθετείται.Κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, η ΡΑΕΚ 
δύναται να παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων που 
αφορούν τον ρόλο και τις αρμοδιότητες οντοτήτων (μεταξύ 
και των οποίων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς εκτός 
του ΔΣΜΚ) που ασκούν δραστηριότητες σε περιφερειακό 
επίπεδο. Βλ. παράγραφο (β), του εδαφίου (2) του 
προτεινόμενου άρθρου 6, το οποίο προνοεί ότι η ΡΑΕΚ, 
συνεργάζεται σε περιφερειακό επίπεδο για τον συντονισμό 
της από κοινού εποπτείας οντοτήτων που ασκούν 
δραστηριότητες σε περιφερειακό επίπεδο. 
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 12 5 5(1)(κα) 14 να παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων που αφορούν 
τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς, των διαχειριστών συστημάτων διανομής του 
ΔΣΜΚ, της ΒΡΔ Διανομής, των προμηθευτών και των πελατών 
και άλλων παραγόντων συμμετεχόντων της αγοράς σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/943·

Εισηγούμαστε την ορθή μεταφορά του αντίστοιχου άρθρου 
59(1)(u) της Οδηγίας 944/2019 στα αγγλικά.

Δεν Υιοθετείται.Κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, η ΡΑΕΚ 
δύναται να παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων που 
αφορούν τον ρόλο και τις αρμοδιότητες οντοτήτων (μεταξύ 
και των οποίων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς εκτός 
του ΔΣΜΚ) που ασκούν δραστηριότητες σε περιφερειακό 
επίπεδο. Βλ. παράγραφο (β), του εδαφίου (2) του 
προτεινόμενου άρθρου 6, το οποίο προνοεί ότι η ΡΑΕΚ, 
συνεργάζεται σε περιφερειακό επίπεδο για τον συντονισμό 
της από κοινού εποπτείας οντοτήτων που ασκούν 
δραστηριότητες σε περιφερειακό επίπεδο. 

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

11 5 5(1)(ε) 13 Να προστεθεί η φράση «στον βαθμό που αυτοί εφαρμόζονται 
στη Δημοκρατία» πριν την άνω τελεία.

Ενόσω η Κύπρος παραμένει μικρό και απομονωμένο 
σύστημα, εξαιρείται από την εφαρμογή των κωδίκων δικτύου

Δεν Υιοθετείται.Οι κώδικες δικτύου είναι Κανονισμοί της Ε.Ε. 
Ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως αναφοράς στην εθνική 
νομοθεσία, θα πρέπει ο ίδιος ο Κανονισμός να εξαιρεί την 
περίπτωση της Κύπρου. Στους κώδικες δικτύου της Ε.Ε. που 
εξαιρούν την Κύπρο από την υποχρέωση εφαρμογής τους, 
υπάρχει η αναφορά ότι "Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
σε  όλα  τα  συστήματα μεταφοράς και  τις  γραμμές 
διασύνδεσης στην  Ένωση, εξαιρουμένων των συστημάτων 
μεταφοράς στα νησιά που δεν είναι συνδεδεμένα με άλλα 
συστήματα μεταφοράς μέσω γραμμών διασύνδεσης. ." 

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

10 5 5(1)(β) 12 Να προστεθεί η φράση «των διαχειριστών κλειστών 
συστημάτων διανομής» μεταξύ των λέξεων «ΔΣΜΚ» και «και»

Σύμφωνα με το εδάφιο 2 του άρθρου του παρόντος Νόμου 
«Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα κλειστά 
συστήματα διανομής θεωρούνται ως συστήματα διανομής». 
Και αυτοί οι διαχειριστές θα πρέπει να συμμορφώνονται με 
τον Νόμο, τον Κανονισμό, του κώδικες δικτύου, κλπ.

Δεν Υιοθετείται.Σύμφωνα με το προτεινόμενο άρθρο 58, 
καθορίζεται σαφώς ότι οι φορείς εκμετάλλευσης των 
κλειστών συστημάτων διανομής, δηλαδή οι ΔΚΣΔ, υπέχουν, 
σε σχέση με την περιοχή ευθύνης τους, τις ίδιες υποχρεώσεις 
με τον ΔΣΔ, ενώ δίδεται η εξουσία στη ΡΑΕΚ να εξαιρεί τον 
φορέα εκμετάλλευσης ενός κλειστού συστήματος από 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις. 
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

9 5 5(1)(α) 12 Τίθεται εισήγηση τροποποίησης του εδαφίου 5(1)(α) ώστε η 
ρύθμιση των τιμολογίων της  παραγωγής, προμήθειας και 
αποθήκευσης ενέργειας να ισχύει μέχρι την 1 Ιανουαρίου 
2025, όπως προνοείται στο άρθρο 66(4).

(α) να καθορίζει ή να εγκρίνει, σύμφωνα με διαφανή 
κριτήρια, τιμολόγια μεταφοράς ή διανομής ή τις 
μεθοδολογίες τους ή και τα δύο και με την επιφύλαξη των 
προνοιών της παραγράφου (1) του άρθρου 66 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/944,  και υπό την επιφύλαξη των προνοιών των 
παραγράφων (1) και (4) του άρθρου 66 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/944», να ρυθμίζει τις διατιμήσεις των δραστηριοτήτων 
παραγωγής, προμήθειας και αποθήκευσης ενέργειας, εφόσον 
αιτιολογημένα διαπιστώνει έλλειψη συνθηκών 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο άσκησης του 
συνόλου ή συγκεκριμένων κατηγοριών αυτών των 
δραστηριοτήτων και κατέχουν δεσπόζουσα θέση ή και λόγω 
μεγέθους και θέσης στην αγορά δυνατόν να επηρεάζουν την 
αγορά στο σύνολό της ή συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών 
των δραστηριοτήτων·Νοείται ότι, η παράγραφος (α) του 
εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ισχύει σε σχέση με τη 
ρύθμιση των διατιμήσεων των δραστηριοτήτων παραγωγής, 
προμήθειας και αποθήκευσης ενέργειας, μέχρι και την 1η 
Ιανουαρίου 2025 και/ή μέχρι μεταγενέστερη ημερομηνία που 
ορίζεται σε απόφαση δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 
66 της Οδηγίας 944/2019. 

Η φράση αυτή, δεν περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο άρθρο 59 της Οδηγίας. Είναι 
αντιληπτό ότι αφορά την ονομαστική παρέκκλιση της Κύπρου με βάση το άρθρο 
66(4) της Οδηγίας 944/2019, από το άρθρο 5 (Τιμές προμήθειας βασιζόμενες στην 
αγορά).Είναι σημαντικό, να υπάρχουν κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας, ώστε η 
ρύθμιση των δραστηριοτήτων παραγωγής, προμήθειας και αποθήκευσης ενέργειας, 
να γίνεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5(1)(α), «εφόσον αιτιολογημένα διαπιστώνει 
έλλειψη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο άσκησης του 
συνόλου ή συγκεκριμένων κατηγοριών αυτών των δραστηριοτήτων και κατέχουν 
δεσπόζουσα θέση ή και λόγω μεγέθους και θέσης στην αγορά δυνατόν να 
επηρεάζουν την αγορά στο σύνολό της ή συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των 
δραστηριοτήτων».Το άρθρο 5 της Οδηγίας 944/2019 αναφέρει ότι:«Οι προμηθευτές 
είναι ελεύθεροι να καθορίζουν την τιμή στην οποία παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια 
στους πελάτες.»Επιτρέπεται παρέκκλιση, όσον αφορά «την προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ενεργειακά φτωχούς ή ευάλωτους οικιακούς πελάτες». Τίθενται 
προϋποθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της παρέκκλισης. Τουλάχιστο μία 
από τις προϋποθέσεις, συγκεκριμένα η εισαγωγή διάκρισης μεταξύ προμηθευτών, 
παραβιάζεται από την πρόνοια του προτεινόμενου Νόμου αφού γίνεται διαχωρισμός 
μεταξύ των προμηθευτών.Η Παράγραφος 5 του Άρθρου 5 της Οδηγίας αναφέρει: «Για 
το σκοπό μιας μεταβατικής περιόδου προκειμένου να καθιερωθεί αποτελεσματικός 
ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών … τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
δημόσιες παρεμβάσεις όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς πελάτες και για πολύ μικρές επιχειρήσεις». Πέραν 
από τις προϋποθέσεις που τίθενται για τους ενεργειακά φτωχούς ή ευάλωτους 
οικιακούς πελάτες επιβάλλονται επιπρόσθετες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων 
και «να καθορίζονται μέσω μεθοδολογίας που εξασφαλίζει τη μη διακριτική 
μεταχείριση των προμηθευτών».Η πρόνοια του προτεινόμενου Νόμου δεν καθορίζει 
μεταβατική περίοδο και περιλαμβάνει διακριτική μεταχείριση των προμηθευτών. 
Επίσης δεν περιορίζεται στις κατηγορίες πελατών που η Οδηγία επιτρέπει τη ρύθμιση 
των τιμών σε τελικούς πελάτες υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται. Επομένως η 
προτεινόμενη πρόνοια παραβιάζει την πρόνοια της Οδηγίας και για την κατηγορία 
των οικιακών πελατών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Δεν Υιοθετείται.Το άρθρο 66 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 
αναφέρει ότι "4.  Ως  την  1η  Ιανουαρίου 2025  ή  
μεταγενέστερη ημερομηνία που  ορίζεται σε  απόφαση 
δυνάμει της  παραγράφου 1  του παρόντος άρθρου, το άρθρο 
5 δεν εφαρμόζεται στην Κύπρο και την Κορσική." 

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 14 5 5(6)(β) 16 Να διαγραφεί η φράση «τα οποία καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ» Σημειώνεται ότι η φράση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο 
αντίστοιχο εδάφιο 59(7)(β) της Οδηγίας. Στην πρώτη 
παράγραφο του εδαφίου 6, αναφέρεται ποιος είναι αρμόδιος 
για τον καθορισμό των κριτηρίων (ο ACER ή η ΡΑΕΚ).

Δεν Υιοθετείται.Το εδάφιο (7) του άρθρου 59 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/944 καθορίζει σαφώς τις περιπτώσεις εκείνες όπου 
αρμόδιος είναι ο ACER και αυτές όπου αρμόδιες είναι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Επιπρόσθετα,του σημείου (β) της 
παραγράφου (7) του Άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, 
προνοεί ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές καθορίζουν ή 
εγκρίνουν τους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή των 
επικουρικών υπηρεσιών  οποίες θα εκτελούνται κατά τον 
πλέον οικονομικό τρόπο και θα παρέχουν τα κατάλληλα 
κίνητρα στους χρήστες του δικτύου ώστε να εξισορροπούν τις 
εισροές και εκροές τους. Οι επικουρικές υπηρεσίες 
παρέχονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και βασίζονται σε 
αντικειμενικά κριτήρια· και
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Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

10 5 5(1)(β) 12 (β) να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του ΔΣΜΚ και της ΒΡΔ 
Διανομής του ΔΣΔ και όπου συντρέχει περίπτωση, του 
Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς και του Ιδιοκτήτη 
Συστήματος Διανομής και των λοιπών άλλων συμμετεχόντων 
στην αγορά, καθώς και όλων των επιχειρήσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τον 
παρόντα Νόμο, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943, τους κώδικες 
δικτύου και τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται 
δυνάμει του άρθρου 59, 60 και του άρθρου 61 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, και από κάθε άλλη συναφή 
ενωσιακή νομοθεσία, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
διασυνοριακά θέματα και τις αποφάσεις του ACER· 

Εισήγηση για ορθή μεταφορά του αντίστοιχου άρθρου 
59(1)(β) της Οδηγίας 944/2019, στο οποίο αναφέρεται «and 
other market participants». Για παράδειγμα η ΒΡΔ Διανομής 
δεν είναι σήμερα συμμετέχοντας στην αγορά, αλλά 
συμβαλλόμενο μέρος.

Υιοθετείται η αντικατάσταση της φράσης "των λοιπών" με τη 
φράση "άλλων". Διευκρινίζεται όμως ότι το Αγγλικό κείμενο 
δεν υπερισχύει του Ελληνικού. Η εισήγηση γίνεται αποδεκτή 
μετά και από έλεγχο των Γαλλικών (les autres actuers) και 
Γερμανικών κειμένων (andere Marktteilnehmer). 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

9 5 5(4)(στ) 15 Η φράση «ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος» να 
αντικατασταθεί με «ΔΣΜΚ»

Ο ΔΣΜΚ είναι ο ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος. Υιοθετείται.

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

12 5 5(4)(στ) 15 Να αντικατασταθεί η φράση «ο ανεξάρτητος διαχειριστής 
συστήματος» με τη λέξη «ΔΣΜΚ»

Ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος είναι ο ΔΣΜΚ, όπως 
χρησιμοποιείται στο υπόλοιπο κείμενο του Νόμου.Σε 
περίπτωση που επιτραπούν οι διαχειριστές γραμμών 
διασύνδεσης ενδεχομένως να εισπράττουν επιβαρύνσεις 
συμφόρησης οι οποίες πρέπει να παρακολουθούνται από τη 
ΡΑΕΚ

Υιοθετείται.

ΡΑΕΚ 8 5 5(1)(κι) 14 Αντικατάσταση της φράσης «η αρμόδια αρχή για την 
εξωδικαστική επίλυση διαφορών» με τη φράση «φορέας 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών»

Ώστε να συνάδει με το άρθρο 120 Υιοθετείται.

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 10 5 5(1)(ιζ)) 13 Να αντικατασταθεί η λέξη «διασύνδεση» με τη λέξη 
«σύνδεση»

Όπως είναι το λεκτικό στην αντίστοιχη πρόνοια της Οδηγίας. 
Η λέξη διασύνδεση συνήθως αναφέρεται στη σύζευξη δυο 
ηλεκτρικών συστημάτων.

Υιοθετείται. 

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 12 5 5(4) 14-15 Να αλλάξει η αρίθμηση μετά την πρώτη περίπτωση που 
εμφανίζεται αρίθμηση του εδαφίου (4)

Ο αριθμός (4) εμφανίζεται σε δύο περιπτώσεις στην 
αρίθμηση των εδαφίων του άρθρου 5.

Υιοθετείται. Έγινε η σχετική διόρθωση. 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

11 5 5(1)(ε) 13 (ε) να εφαρμόζει θέτει σε εφαρμογή τους κώδικες δικτύου 
και τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται δυνάμει των 
άρθρων 58, 60 και 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 μέσω 
εθνικών μέτρων και, κατά περίπτωση, συντονισμένων 
περιφερειακών ή διενωσιακών μέτρων· 

Εισήγηση για ορθή μεταφορά του αντίστοιχου άρθρου 
59(1)(ε) της Οδηγίας 944/2019, στο οποίο αναφέρεται 
«implementing»

Δεν Υιοθετείται.Παραμένει το λεκτικό ως έχει μετά και από 
σύγκριση με το Γαλλικό και Γερμανικό κείμενο της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/944.

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

12 5 5(1)(ιζ) 13 (ιζ) να παρακολουθεί τον χρόνο που χρειάζεται ο ΔΣΜΚ και η 
ΒΡΔ Διανομής ο ΔΣΔ για τις συνδέσεις και αποκατάσταση της 
παροχής ηλεκτρισμού. τη διασύνδεση και τις επισκευές · 

Εισήγηση για ορθή μεταφορά του αντίστοιχου άρθρου 
59(1)(ε) της Οδηγίας 944/2019 στα αγγλικά, στο οποίο 
αναφέρεται «make connections and repairs»

Υιοθετείται η λέξη "σύνδεση" αντί της λέξης "διασύνδεση" 
αλλά παραμένει η λέξη "επισκευές" (η επισκευή του 
συστήματος συνεπάγεται αποκατάσταση στην παροχή 
ηλεκτρισμού).
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ΡΑΕΚ 9 6 6 17 Με την προσθήκη αμέσως  μετά το εδάφιο (4) αυτού, των 
ακόλουθων νέων εδαφίων (5), (6) και (7):«(5) Η ΡΑΕΚ 
παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή κανόνων 
πρόσβασης στις διασυνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών διατιμήσεων και της μεθοδολογίας υπολογισμού 
αυτών, του μηχανισμού κατανομής και αποδέσμευσης της 
δυναμικότητας και διαχείρισης της συμφόρησης, καθώς και 
της παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης, της διαδικασίας 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που αναφύονται κατά την 
εφαρμογή των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια και ρύθμιση και για το σκοπό αυτό ζητεί τις 
απόψεις των διαχειριστών γραμμών διασύνδεσης και των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. (6) Η ΡΑΕΚ 
παρακολουθεί και ελέγχει τη δημοσίευση των απαραίτητων 
πληροφοριών από τους διαχειριστές γραμμών διασύνδεσης 
και τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς σχετικά με τις 
διασυνδέσεις, τη διαχείριση των διασυνδεδεμένων 
συστημάτων και την κατανομή του δυναμικού στους 
ενδιαφερόμενους και δύναται να ζητήσει από τους 
διαχειριστές γραμμών διασύνδεσης και τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς κάθε πληροφορία σχετικά με την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. (7) Η ΡΑΕΚ λαμβάνει τις 
απαιτούμενες ρυθμιστικές αποφάσεις και αποφάσεις για 
σκοπούς εφαρμογής των εδαφίων (5) και (6) πιο πάνω.»

Βλ. αιτιολόγηση σημείου 4 Δεν Υιοθετείται.Καλύπτεται από την πρόνοια του εδαφίου (9 ) 
του προτεινόμενου άρθρου 5 καθώς και το άρθρο 9 (λήψη 
ρυθμιστικών αποφάσεων και αποφάσεων). Τα προτεινόμενα 
εδάφια (5) και (6) δεν είναι εναρμονιστικά της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/944. 

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

13 9 9(1)(ε) 19 Τίθεται εισήγηση τροποποίησης του εν λόγω άρθρου ώστε να 
είναι σαφές πότε λαμβάνεται Ρυθμιστική Απόφαση και πότε 
«απλή» Απόφαση για την οποία δεν απαιτείται 
διαβούλευση:(ε) να λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων Κανονισμών.

Στους ορισμούς αναφέρεται ότι «απόφαση» σημαίνει 
απόφαση της ΡΑΕΚ, όπως καθορίζεται στο άρθρο 9.  Στο 
άρθρο αυτό γίνεται αναφορά σε αποφάσεις και ρυθμιστικές 
αποφάσεις.  Για τις ρυθμιστικές αποφάσεις προνοείται 
διαβούλευση.  Για τις αποφάσεις δεν γίνεται αναφορά για 
διαβούλευση. Για σκοπούς σαφήνειας και ορθής εφαρμογής 
του Νόμου, πρέπει να διασαφηνιστεί  πότε λαμβάνεται 
Ρυθμιστική Απόφαση και πότε «απλή» Απόφαση.  

Δεν Υιοθετείται.Η ΡΑΕΚ λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις για 
τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και 
(δ) του εδαφίου (1) του προτεινόμενου άρθρου 9. Η ΡΑΕΚ, 
σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του 
προτεινόμενου άρθρου 9, λαμβάνει αποφάσεις όπου στον 
Νόμο ή στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, 
αναφέρεται ρητώς ότι  "η ΡΑΕΚ αποφασίζει", " η ΡΑΕΚ 
δύναται να αποφασίζει" κοκ. Λ.χ. σύμφωνα με την 
παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 15, η ΡΑΕΚ 
"αποφασίζει" να αναστείλει άδεια.  Η αποφάσεις της ΡΑΕΚ 
περιλαμβάνουν αιτιολογικό της απόφασης, όπου μεταξύ 
άλλων θα πρέπει να αναφέρεται η νομική βάση στο πλαίσιο 
της οποίας λαμβάνονται.
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

14 10 10(3)(β) 20 Τίθεται εισήγηση η Κύπρος να υποβάλει αίτημα για 
παρέκκλιση από το άρθρο 56 της Οδηγίας 944/2019 στη βάση 
του άρθρο 66(1) της εν λόγω Οδηγίας.
Τίθεται εισήγηση διαγραφής του άρθρου 10(3)(β):Στους 
λογαριασμούς των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού 
αποσαφηνίζονται τα έσοδα που προέρχονται από το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς του συστήματος μεταφοράς ή 
διανομής.

Το άρθρο 66(1) της Οδηγίας 944/2019 προνοεί τα 
ακόλουθα:1. Τα κράτη μέλη τα οποία μπορούν να αποδείξουν 
την ύπαρξη ουσιαστικών προβλημάτων στη λειτουργία των 
μικρών συνδεδεμένων συστημάτων και των μικρών 
απομονωμένων συστημάτων τους, μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση να τους χορηγηθούν παρεκκλίσεις από τις σχετικές 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 και των κεφαλαίων IV, V και 
VI.Το άρθρο 56 της Οδηγίας 944/2019 περιλαμβάνεται στο 
Κεφάλαιο VI. Άρα η Κύπρος μπορεί να υποβάλει αίτημα για 
παρέκκλιση. Ειδικά η πρόνοια του άρθρο 10(3)(β) ενδέχεται 
να επιβάλει στην ΑΗΚ δυσανάλογο κόστος σε σχέση με το 
όφελος που θα μπορούσε να προκύψει για τους χρήστες 
δικτύου.  

Δεν Υιοθετείται.Παραπομπή στις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της 
ΡΑΕΚ με αρ. 01/2014 και 03/2014. 

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

15 10 10(5)(α) 20 Τίθεται η εισήγηση τροποποίησης της πιο κάτω πρόνοιας ως 
εξής:
(5) Η ΑΗΚ:(α) στο εσωτερικό λογιστικό σύστημά της, τηρεί 
χωριστούς λογαριασμούς για κάθε δραστηριότητα για την 
οποία χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 28· Νοείται 
ότι  μπορούν να είναι ενοποιημένοι, οι λογαριασμοί για άλλες 
δραστηριότητες σχετικές με την ηλεκτρική ενέργεια που δεν 
έχουν σχέση με τη μεταφορά και τη διανομή, και

Η εισήγηση είναι σε συνάρτηση με το άρθρο 10(3)(α)(ii) του 
προτεινόμενου Νόμου το οποίο προνοεί ότι:(3)(α) Οι 
επιχειρήσεις ηλεκτρισμού τηρούν, στα εσωτερικά τους 
λογιστικά:…(ii) λογαριασμούς, οι οποίοι μπορούν να είναι 
ενοποιημένοι, για άλλες δραστηριότητες σχετικές με την 
ηλεκτρική ενέργεια που δεν έχουν σχέση με τη μεταφορά και 
τη διανομή.

Δεν Υιοθετείται.Παραπομπή στις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της 
ΡΑΕΚ με αρ. 01/2014 και 03/2014. 

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

16 10 10(7), 
10(10)

20 Εισαγωγή της λέξης «χωριστών» 
(7) Οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού καθορίζουν σε σημειώσεις 
των ετήσιων χωριστών λογαριασμών τους κανόνες, για τη 
κατανομή του ενεργητικού, του παθητικού, των δαπανών και 
εσόδων, τους οποίους εφαρμόζουν για την κατάρτιση των 
χωριστών λογαριασμών που αναφέρονται στα εδάφια (3), (4) 
και (5).
(10) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η ΡΑΕΚ δύναται 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της να 
απαιτεί την ετοιμασία χωριστών λογαριασμών σε 
οποιαδήποτε μορφή και να έχει πρόσβαση στους 
λογαριασμούς οποιουδήποτε κατόχου άδειας.

Οι λογαριασμοί που ετοιμάζονται με βάση τον περί Εταιρειών 
Νόμο, Κεφ. 113 δεν είναι χωριστοί. Δεν περιλαμβάνουν 
στοιχεία που αφορούν τους χωριστούς λογαριασμούς, όπως 
κατανομή ενεργητικού. Οπότε δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 
επεξηγήσεις που αφορούν τους χωριστούς λογαριασμούς.

Δεν Υιοθετείται.Παραπομπή στις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της 
ΡΑΕΚ με αρ. 01/2014 και 03/2014. Επιπλέον, τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο διεθνές δίκαιο, το ειδικό δίκαιο 
υπερισχύει του γενικού δικαίου σύμφωνα με την αρχή του lex 
specialis. 
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

17 13 13(2) 21 Εισήγηση τροποποίησης του εδαφίου (2)(δ) του άρθρου 13 ως 
εξής:(2) Για τους σκοπούς διεξαγωγής έρευνας η ΡΑΕΚ έχει τις 
ακόλουθες εξουσίες:…… (δ)  να εισέρχεται ζητά από τα 
δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις φυσικών και νομικών προσώπων για την 
κατάσχεση εγγράφων και δεδομένων οποιασδήποτε μορφής, 
εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα ή τα 
δεδομένα που σχετίζονται με το αντικείμενο της 
επιθεώρησης ή της έρευνας ενδέχεται να είναι κρίσιμα για τη 
στοιχειοθέτηση υπόθεσης:Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η 
είσοδος σε κατοικία ή η άσκηση σε κατοικία οποιασδήποτε 
άλλης εξουσίας, εκτός κατόπιν δικαστικού διατάγματος.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 αποτελεί εφαρμοστέο 
δίκαιο για την Κυπριακή Δημοκρατία.Στο εδάφιο (1) του 
άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και στην 
παράγραφο (13) του άρθρου 25 του βασικού νόμου 
αναφέρεται ότι οι πιο πάνω εξουσίες ανατίθενται στις 
ρυθμιστικές αρχές και ασκούνται:α) απευθείας·β) σε 
συνεργασία με άλλες αρχές· ήγ) με αίτηση προς τις αρμόδιες 
δικαστικές αρχέςΣτο εδάφιο (2) του άρθρου 32 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 αναφέρεται επίσης ότι οι εν 
λόγω εξουσίες ασκούνται αναλογικά.Το παρόν άρθρο θα 
πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ώστε να εφαρμόζονται οι 
αρχές που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που 
προνοούνται στον Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο, τις βασικές αρχές του 
ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας, της 
αναλογικότητας, η προστασία των βασικών ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Δεν Υιοθετείται.Σε σχέση με την εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1227/2011, η ΡΑΕΚ αποκτά τις παρόμοιες εξουσίες 
με αυτές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που τις δίδονται 
δυνάμει του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου.  
Η προοιμιακή διάταξη (26) του Κανονισμού αναφέρει ότι «Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι αρμόδιες για 
να διασφαλίζουν την επιβολή της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες έρευνας που θα τους 
επιτρέπουν να εκτελούν αποτελεσματικά το εν λόγω 
καθήκον. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και να υπόκεινται στην 
κατάλληλη επιτήρηση» Επιπρόσθετα η προοιμιακή διάταξη 
(29) αναφέρει ότι  «οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες 
οικονομικές αρχές των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, οι 
εθνικές αρχές ανταγωνισμού θα πρέπει να συνεργάζονται για 
να εξασφαλίζουν συντονισμένη προσέγγιση προς 
αντιμετώπιση των πρακτικών κατάχρησης της αγοράς στις 
χονδρικές αγορές ενέργειας(…) Η εν λόγω συνεργασία θα 
πρέπει επίσης να συμβάλλει στη δημιουργία συναφούς και 
συνεπούς προσέγγισης όσον αφορά τις έρευνες και τις 
δικαστικές διαδικασίες.

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

18 13 13(3) 21 Τροποποίηση ως ακολούθως:Η πρώτη πρόταση του εδαφίου 
3 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:Επιπρόσθετα των εξουσιών 
της δυνάμει του εδαφίου (2), και τηρουμένων των διατάξεων 
της ισχύουσας κατά περίπτωση Νομοθεσίας, η ΡΑΕΚ με 
σκοπό την έρευνα και την επιβολή της εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 έχει μεταξύ άλλων την 
εξουσία:(α)να απαιτεί ζητά από τα δικαστήρια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή πρόσβαση  
σε υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και 
υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων·(β)να ζητά από τα 
δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη 
αρμόδια αρχή πρόσβαση σε υπάρχοντα αρχεία διακίνησης 
δεδομένων που τηρούνται από φορέα παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ….Στο τέλος του εδαφίου (3) 
να προστεθεί η πρόταση:Οι πιο πάνω εξουσίες ασκούνται 
αναλογικά.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 αποτελεί εφαρμοστέο 
δίκαιο για την Κυπριακή Δημοκρατία.Στο εδάφιο (1) του 
άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και στην 
παράγραφο (13) του άρθρου 25 του βασικού νόμου 
αναφέρεται ότι οι πιο πάνω εξουσίες ανατίθενται στις 
ρυθμιστικές αρχές και ασκούνται:α) απευθείας·β) σε 
συνεργασία με άλλες αρχές· ήγ) με αίτηση προς τις αρμόδιες 
δικαστικές αρχέςΣτο εδάφιο (2) του άρθρου 32 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 αναφέρεται επίσης ότι οι εν 
λόγω εξουσίες ασκούνται αναλογικά.Το παρόν άρθρο θα 
πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ώστε να εφαρμόζονται οι 
αρχές που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που 
προνοούνται στον Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο, τις βασικές αρχές του 
ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας, της 
αναλογικότητας, η προστασία των βασικών ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Δεν Υιοθετείται.Σε σχέση με την εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1227/2011, η ΡΑΕΚ αποκτά τις παρόμοιες εξουσίες 
με αυτές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που τις δίδονται 
δυνάμει του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου.  
Η προοιμιακή διάταξη (26) του Κανονισμού αναφέρει ότι «Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι αρμόδιες για 
να διασφαλίζουν την επιβολή της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες έρευνας που θα τους 
επιτρέπουν να εκτελούν αποτελεσματικά το εν λόγω 
καθήκον. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και να υπόκεινται στην 
κατάλληλη επιτήρηση» Επιπρόσθετα η προοιμιακή διάταξη 
(29) αναφέρει ότι  «οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες 
οικονομικές αρχές των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, οι 
εθνικές αρχές ανταγωνισμού θα πρέπει να συνεργάζονται για 
να εξασφαλίζουν συντονισμένη προσέγγιση προς 
αντιμετώπιση των πρακτικών κατάχρησης της αγοράς στις 
χονδρικές αγορές ενέργειας(…) Η εν λόγω συνεργασία θα 
πρέπει επίσης να συμβάλλει στη δημιουργία συναφούς και 
συνεπούς προσέγγισης όσον αφορά τις έρευνες και τις 
δικαστικές διαδικασίες.
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ΟΕΒ 6 15 15(5)(β) 24 Οι ποινές θα πρέπει να σχετίζονται με νομικά πρόσωπα.  Δεν πρέπει οι οποιεσδήποτε ποινές να επιβάλλονται σε 
φυσικά πρόσωπα. 

Δεν Υιοθετείται.Βλ. παράγραφο 5 του άρθρου 3 του 
ανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, η οποία αναφέρει ότι "οι 
απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ισχύουν 
και για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην απόφαση 
εκτέλεσης της συναλλαγής για λογαριασμό του εν λόγω 
νομικού προσώπου"

ΣΣΑΗΗ 6 15 15(5)(β) 24 Οι ποινές θα πρέπει να σχετίζονται με νομικά πρόσωπα.  Δεν πρέπει οι οποιεσδήποτε ποινές να επιβάλλονται σε 
φυσικά πρόσωπα. 

Δεν Υιοθετείται.Βλ. παράγραφο 5 του άρθρου 3 του 
ανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, η οποία αναφέρει ότι "οι 
απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ισχύουν 
και για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην απόφαση 
εκτέλεσης της συναλλαγής για λογαριασμό του εν λόγω 
νομικού προσώπου"

ΟΕΒ 4 15 15 23 Η ΡΑΕΚ θα πρέπει να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα. Δεν θα 
πρέπει να υποβάλλει κυρώσεις που να σχετίζονται με τη 
λειτουργία μιας επιχείρησης.  

Είναι αντισυνταγματικό να μην δίνεται το δικαίωμα έφεσης. 
Η ΡΑΕΚ δεν θα πρέπει να επεμβαίνει στα εσωτερικά μιας 
επιχείρησης. 

Δεν Υιοθετείται.Βλ. παρόμοιες πρόνοιες στον Ν. 148(Ι)/2018.  
Δίδεται το δικαίωμα υποβολής γραπτών ενστάσεων. Υπάρχει 
σε κάθε περίπτωση δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό 
Δικαστήριο, βάσει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

ΣΣΑΗΗ 4 15 15 23 Η ΡΑΕΚ θα πρέπει να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα. Δεν θα 
πρέπει να υποβάλλει κυρώσεις που να σχετίζονται με τη 
λειτουργία μιας επιχείρησης.  

Είναι αντισυνταγματικό να μην δίνεται το δικαίωμα έφεσης. 
Η ΡΑΕΚ δεν θα πρέπει να επεμβαίνει στα εσωτερικά μιας 
επιχείρησης. 

Δεν Υιοθετείται.Βλ. παρόμοιες πρόνοιες στον Ν. 148(Ι)/2018.  
Δίδεται το δικαίωμα υποβολής γραπτών ενστάσεων. Υπάρχει 
σε κάθε περίπτωση δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό 
Δικαστήριο, βάσει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

ΟΕΒ 5 15 15 23-24 Το ύψος των προστίμων είναι πολύ υψηλό. Αν οι τιμές αυτές 
σχετίζονται με οποιεσδήποτε τιμές επιβάλλονται από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

Είναι αντισυνταγματικό να μην δίνεται το δικαίωμα έφεσης. 
Η ΡΑΕΚ δεν θα πρέπει να επεμβαίνει στα εσωτερικά 

Δεν Υιοθετείται.Βλ. παρόμοιες πρόνοιες στον Ν. 148(Ι)/2018.  
Δίδεται το δικαίωμα υποβολής γραπτών ενστάσεων. Υπάρχει 
σε κάθε περίπτωση δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό 
Δικαστήριο, βάσει του άρθρου 146 του Συντάγματος. 
Επιπρόσθετα, η προοιμιακή διάταξη (31) του Κανονισμού (ΕΕ)  
 αριθ. 1227/2011 αναφέρει ότι "έχει μεγάλη σημασία οι 
κυρώσεις για παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού να είναι 
αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές".

ΣΣΑΗΗ 5 15 15 23-24 Το ύψος των προστίμων είναι πολύ υψηλό. Αν οι τιμές αυτές 
σχετίζονται με οποιεσδήποτε τιμές επιβάλλονται από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

Είναι αντισυνταγματικό να μην δίνεται το δικαίωμα έφεσης. 
Η ΡΑΕΚ δεν θα πρέπει να επεμβαίνει στα εσωτερικά 

Δεν Υιοθετείται.Βλ. παρόμοιες πρόνοιες στον Ν. 148(Ι)/2018.  
Δίδεται το δικαίωμα υποβολής γραπτών ενστάσεων. Υπάρχει 
σε κάθε περίπτωση δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό 
Δικαστήριο, βάσει του άρθρου 146 του Συντάγματος. 
Επιπρόσθετα, η προοιμιακή διάταξη (31) του Κανονισμού (ΕΕ)  
 αριθ. 1227/2011 αναφέρει ότι "έχει μεγάλη σημασία οι 
κυρώσεις για παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού να είναι 
αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές".
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Φυσικό Πρόσωπο 1 4 15 15(4)(θ)(ι)
15(4)(θ)(ιι)
15(4)(θ)(ιιι)
16(6)

23-24 Το πρόστιμο σε φυσικά πρόσωπα είναι εξωπραγματικά ψηλό 
και ανεφάρμοστο. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε εφικτά 
πλαίσια.

Δεν είναι δυνατό να επιβάλλεται πρόστιμο €5.000.000 ή 
€1.000.000 ή €500.000, ή €350.000 ή €700.000 σε φυσικό 
πρόσωπο. Είναι τόσο ψηλό που δεν θα μπορεί να πληρωθεί 
και το αποτέλεσμα θα είναι τα άτομα να καταλήξουν στη 
φυλακή.

Δεν Υιοθετείται.Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)1227/2011, οι 
κυρώσεις που προτείνονται θα πρέπει να συνάδουν με τις 
κυρώσεις που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή 
της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ. Ο Κανονισμός 596/2014/ΕΕ καθώς 
και η Οδηγία 2014/57/ΕΕ έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο 
μέσω των Νόμων "Ο περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμος του 
2016 (Ν. 102(I)/2016)" και "Ο περί Ποινικών Κυρώσεων για 
την Κατάχρηση της Αγοράς Νόμος του 2016 (Ν. 136(I)/2016). 
Το άρθρο 7 «Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις» του Νόμου 
102(I)/2016 καθώς και  τα άρθρα 5, 11 και 12 του Νόμου 
136(I)/2016, προνοούν την επιβολή προστίμων ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της παράβασης και ανάλογα εάν η παράβαση 
γίνεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επιπρόσθετα, βλ. τον 
σε ισχύ περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο, ο 
οποίος περιέχει παρόμοιες πρόνοιες, οι οποίες εισήχθηκαν 
δυνάμει του Νόμου Ν. 148(Ι)/2018. 

ΕΤΕΚ 4 15 15(4)(θ)(ι)1
5(4)(θ)(ιι)15
(4)(θ)(ιιι)16
(6)

23-24 Το πρόστιμο σε φυσικά πρόσωπα είναι εξωπραγματικά ψηλό 
και ανεφάρμοστο. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε εφικτά 
πλαίσια.

Δεν είναι δυνατό να επιβάλλεται πρόστιμο €5.000.000 ή 
€1.000.000 ή €500.000, ή €350.000 ή €700.000 σε φυσικό 
πρόσωπο. Είναι τόσο ψηλό που δεν θα μπορεί να πληρωθεί 
και το αποτέλεσμα θα είναι τα άτομα να καταλήξουν στη 
φυλακή.Προτείνεται να προστεθεί στο τέλος του εδαφίου (9), 
νέο σημείο -το (η)- προνοώντας:«Το προσωπικό του ΔΣΜΚ 
δεν υπέχει ευθύνης για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή 
λέχθηκε ή για οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν ή 
έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν κατά την καλόπιστη 
άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και 
εξουσιών τους δυνάμει του παρόντος νόμου και των δυνάμει 
αυτού εκδοθέντων Κανονισμών και Διαταγμάτων.»Καμία 
ευθύνη και ως εκ τούτου καμία χρηματική κύρωση δεν 
πρέπει να επιβάλλεται στο προσωπικό του ΔΣΜΚ που ενεργεί 
καλή τη πίστει. Η ανέφικτα ψιλή κύρωση θα έχει αποτέλεσμα 
να καταλήγουν άτομα στη φυλακή παρά την καλόπιστη 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Δεν Υιοθετείται.Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)1227/2011, οι 
κυρώσεις που προτείνονται θα πρέπει να συνάδουν με τις 
κυρώσεις που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή 
της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ. Ο Κανονισμός 596/2014/ΕΕ καθώς 
και η Οδηγία 2014/57/ΕΕ έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο 
μέσω των Νόμων: "Ο περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμος του 
2016 (Ν. 102(I)/2016)" και "Ο περί Ποινικών Κυρώσεων για 
την Κατάχρηση της Αγοράς Νόμος του 2016 (Ν. 136(I)/2016). 
Το άρθρο 7 «Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις» του Νόμου 
102(I)/2016 καθώς και  τα άρθρα 5, 11 και 12 του Νόμου 
136(I)/2016, προνοούν την επιβολή προστίμων ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της παράβασης και ανάλογα εάν η παράβαση 
γίνεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

19 15 15(4)(θ)(ι)
15(4)(θ)(ιι)
15(4)(θ)(ιιι)
16(6)

23-24 Τίθεται εισήγηση αναθεώρησης των προνοιών που 
καταγράφονται.  Εισηγούμαστε την αναθεώρηση του ύψους 
και του είδους των προστίμων και ποινών, ώστε να συνάδουν 
με το μέγεθος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο 
και να ληφθεί σοβαρά υπόψη η εισαγωγή ασφαλιστικών 
δικλείδων για τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου και 
του προσωπικού σχετικά με το δικαίωμα δίκαιης δίκης και 
έφεσης.

Δεν είναι δυνατό να επιβάλλεται πρόστιμο €5.000.000 ή 
€1.000.000 ή €500.000, ή €350.000 ή €700.000 σε φυσικό 
πρόσωπο. Είναι τόσο ψηλό που δεν θα μπορεί να πληρωθεί 
και το αποτέλεσμα θα είναι τα άτομα να καταλήξουν στη 
φυλακή.Εισαγωγή πολύ αυστηρών διοικητικών μέτρων και 
κυρώσεων από  τη ΡΑΕΚ σε σχέση με 
παραβάσεις.Αντιλαμβανόμαστε ότι οι εν λόγω διοικητικές 
κυρώσεις έχουν σκοπό την αποτροπή παραβιάσεων και 
πρακτικών στρεβλώσεων της αγοράς, εντούτοις, θεωρούμε 
υπερβολική την επιβολή τέτοιων κυρώσεων ιδιαίτερα εφόσον 
μπορούν να επιβληθούν «άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε 
ποινικών διαδικασιών που υφίστανται ή έχουν 
ολοκληρωθεί». Θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας 
για την προστασία των προσωπικών ελευθεριών και των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων των εμπλεκομένων, όπως είναι το 
δικαίωμα της δίκαιης δικής και της έφεσης. Επίσης θα πρέπει 
να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας μέσα από τις 
διαδικασίες εφαρμογής προστίμων και κυρώσεων, ειδικά 
όσον αφορά σε φυσικά πρόσωπα, στα οποία μπορεί να 
επιβληθούν πρόστιμα μέχρι 5 εκ. ευρώ, «Άνευ επηρεασμού 
οποιωνδήποτε ποινικών διαδικασιών που υφίστανται ή έχουν 
ολοκληρωθεί». Εισηγούμαστε επίσης να εξεταστεί κατά πόσο 
τη πρόνοια αυτή αντιβαίνει τη θεμελιώδη αρχή ποινικού 
δικαίου ότι κανένας δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το 
ίδιο παράπτωμα (double jeopardy rule).  Το εν λόγω σημείο 
θα πρέπει να μελετηθεί σε συνάρτηση με τις πρόνοιες του 
περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171 και ιδιαίτερα 
του άρθρου 11 «Μέλη, λειτoυργoί και υπάλληλoι της Αρχής 

Δεν Υιοθετείται.Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)1227/2011, οι 
κυρώσεις που προτείνονται θα πρέπει να συνάδουν με τις 
κυρώσεις που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή 
της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ. Ο Κανονισμός 596/2014/ΕΕ καθώς 
και η Οδηγία 2014/57/ΕΕ έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο 
μέσω των Νόμων "Ο περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμος του 
2016 (Ν. 102(I)/2016)" και "Ο περί Ποινικών Κυρώσεων για 
την Κατάχρηση της Αγοράς Νόμος του 2016 (Ν. 136(I)/2016). 
Το άρθρο 7 «Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις» του Νόμου 
102(I)/2016 καθώς και  τα άρθρα 5, 11 και 12 του Νόμου 
136(I)/2016, προνοούν την επιβολή προστίμων ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της παράβασης και ανάλογα εάν η παράβαση 
γίνεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επιπρόσθετα, βλ. τον 
σε ισχύ περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο, ο 
οποίος περιέχει παρόμοιες πρόνοιες, οι οποίες εισήχθηκαν 
δυνάμει του Νόμου Ν. 148(Ι)/2018. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 13 15 15(4)(θ)(ι)
15(4)(θ)(ιι)
15(4)(θ)(ιιι)
16(6)

23-24 Το πρόστιμο σε φυσικά πρόσωπα είναι εξωπραγματικά ψηλό 
και ανεφάρμοστο. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε εφικτά 
πλαίσια.

Δεν είναι δυνατό να επιβάλλεται πρόστιμο €5.000.000 ή 
€1.000.000 ή €500.000, ή €350.000 ή €700.000 σε φυσικό 
πρόσωπο. Είναι τόσο ψηλό που δεν θα μπορεί να πληρωθεί 
και το αποτέλεσμα θα είναι τα άτομα να καταλήξουν στη 
φυλακή.Προτείνεται να προστεθεί στο τέλος του εδαφίου (9), 
νέο σημείο -το (η)- προνοώντας:«Το προσωπικό του ΔΣΜΚ 
δεν υπέχει ευθύνης για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή 
λέχθηκε ή για οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν ή 
έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν κατά την καλόπιστη 
άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και 
εξουσιών τους δυνάμει του παρόντος νόμου και των δυνάμει 
αυτού εκδοθέντων Κανονισμών και Διαταγμάτων.»Καμία 
ευθύνη και ως εκ τούτου καμία χρηματική κύρωση δεν 
πρέπει να επιβάλλεται στο προσωπικό του ΔΣΜΚ που ενεργεί 
καλή τη πίστει. Η ανέφικτα ψιλή κύρωση θα έχει αποτέλεσμα 
να καταλήγουν άτομα στη φυλακή παρά την καλόπιστη 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Δεν Υιοθετείται.Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)1227/2011, οι 
κυρώσεις που προτείνονται θα πρέπει να συνάδουν με τις 
κυρώσεις που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή 
της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ. Ο Κανονισμός 596/2014/ΕΕ καθώς 
και η Οδηγία 2014/57/ΕΕ έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο 
μέσω των Νόμων "Ο περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμος του 
2016 (Ν. 102(I)/2016)" και "Ο περί Ποινικών Κυρώσεων για 
την Κατάχρηση της Αγοράς Νόμος του 2016 (Ν. 136(I)/2016). 
Το άρθρο 7 «Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις» του Νόμου 
102(I)/2016 καθώς και  τα άρθρα 5, 11 και 12 του Νόμου 
136(I)/2016, προνοούν την επιβολή προστίμων ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της παράβασης και ανάλογα εάν η παράβαση 
γίνεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επιπρόσθετα, βλ. τον 
σε ισχύ περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο, ο 
οποίος περιέχει παρόμοιες πρόνοιες, οι οποίες εισήχθηκαν 
δυνάμει του Νόμου Ν. 148(Ι)/2018. 
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Υπουργείο Οικονομικών/ΤΔΔΠρ 1 16 16(5) 20 Υφιστάμενο λεκτικό στο Νομοσχέδιο« Όλα τα χρηματικά 
ποσά που η ΡΑΕΚ έχει υποχρέωση κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου να 
καταβάλλει κατόπιν ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού 
Δικαστηρίου ως επιστρεπτέο διοικητικό πρόστιμο ή/και ως 
αποζημιώσεις δυνάμει οποιωνδήποτε δικαστικών 
αποφάσεων ή εξώδικων συμβιβασμών, καταβάλλονται από 
το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.»
Αναθεωρημένο Λεκτικό:
Νοείται περαιτέρω ότι όλα τα χρηματικά ποσά που η ΡΑΕΚ 
έχει υποχρέωση κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, του περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμου  και του περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου Νόμου  να καταβάλει ως αποζημιώσεις 
δυνάμει οποιωνδήποτε δικαστικών αποφάσεων ή εξώδικων 
συμβιβασμών, καταβάλλονται από το Πάγιο Ταμείο της 
Δημοκρατίας. τηρουμένης της επιφύλαξης του εδαφίου (1) 
του άρθρου 10 και  νοουμένου ότι οι πόροι του 
αποθεματικού του Ταμείου της ΡΑΕΚ, δεν επαρκούν για την 
καταβολή των αποζημιώσεων.

Η ΡΑΕΚ διαθέτει δικό της Ταμείου. Υιοθετείται. Η παραπομπή στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) 
του άρθρου 10 έγινε σε σχέση με τον περί Σύστασης και 
Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νόμο. 

Φυσικό Πρόσωπο 1 5 16 16(6) 24 Στην τέταρτη γραμμή η λέξη «πρίπτωση» να αντικατασταθεί 
με τη λέξη «περίπτωση».

Διόρθωση τυπογραφικού λάθους. Υιοθετείται. Το τυπογραφικό λάθος εντοπίστηκε στο άρθρο 
15. 

Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς 3 19 19(5)(α)(iii) 27 (iii) Για να διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των κανόνων για 
τον διαχωρισμό των πληροφοριών, ο Ιδιοκτήτης Συστήματος 
Μεταφοράς και τα λοιπά μέρη της επιχείρησης δεν 
χρησιμοποιούν κοινές υπηρεσίες, όπως κοινή νομική 
υπηρεσία, παρά μόνο για αμιγώς διοικητικές υπηρεσίες ή 
υπηρεσίες πληροφορικής.Τίθεται εισήγηση διαγραφής ή 
τροποποίησης της πιο κάτω παραγράφου ώστε να μην 
τίθεται υπό αμφισβήτηση η ήδη εγκεκριμένη δομή της ΑΗΚ 
η οποία συμμορφώνεται με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της 
ΡΑΕΚ για τον Λειτουργικό Διαχωρισμό. 

Η πρόνοια αυτή δεν αποτελεί εναρμονιστική πρόνοια στη 
βάση της Οδηγίας 944/2019. Γίνεται μεν αναφορά στο άρθρο 
41 (1) της Οδηγίας 944/2019, όμως το άρθρο αυτό, αφορά τις 
απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και διαφάνειας μεταξύ ΔΣΜΚ 
και ΙΣΜ. Ο τρόπος που έχει καταγραφεί το άρθρο αυτό και το 
άρθρο στο οποίο έχει ενταχθεί, αποτελεί παραπλανητική 
εναρμόνιση με το άρθρο 41(1) της Οδηγίας. Άλλωστε, ο 
Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς, είναι Βασική 
Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της ΑΗΚ και δεν διαθέτει «λοιπά 
μέρη της επιχείρησης». Ο ΔΣΜΚ είναι ανεξάρτητος από τον 
ΙΣΜ και την ΑΗΚ και έχει ασφαλώς διαφορετική νομική 
υπηρεσία και εξωτερικούς νομικούς συμβούλους. Σε 
περίπτωση που υιοθετηθεί η πρόνοια ως έχει, θα είναι 
αντίθετη με το πνεύμα των Ρυθμιστικών Αποφάσεων της 
ΡΑΕΚ για Λειτουργικό και Λογιστικό Διαχωρισμό της ΑΗΚ και 
την δομή και λειτουργία της ΑΗΚ, όπως αυτή εγκρίθηκε ήδη. 
Με την πρόνοια αυτή καταργείται αυτόματα ο Λειτουργικός 
Διαχωρισμός. Η διαχείριση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών 
εντός της ΑΗΚ (μέρος της οποίας είναι ο Ιδιοκτήτης 
Συστήματος Μεταφοράς) έχει εφαρμοστεί και ελέγχεται.  

Δεν Υιοθετείται.Η πρόνοια αυτή είναι εναρμονιστική με την 
τρίτη πρόταση της παραγράφου (1) του άρθρου 41 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 , η οποία προνοεί ότι «Για να 
διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των κανόνων για τον 
διαχωρισμό των πληροφοριών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι ο ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς και τα λοιπά 
μέρη της επιχείρησης δεν χρησιμοποιούν κοινές υπηρεσίες, 
όπως κοινή νομική υπηρεσία, παρά μόνο για αμιγώς 
διοικητικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες πληροφορικής.».  
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

20 19 19(5)(α)(iii) 27 Τίθεται εισήγηση διαγραφής ή τροποποίησης της πιο κάτω 
παραγράφου ώστε να μην τίθεται υπό αμφισβήτηση η ήδη 
εγκεκριμένη δομή της ΑΗΚ η οποία συμμορφώνεται με τις 
Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ για τον Λειτουργικό 
Διαχωρισμό: 
(iii) Για να διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των κανόνων για 
τον διαχωρισμό των πληροφοριών, ο Ιδιοκτήτης Συστήματος 
Μεταφοράς και τα λοιπά μέρη της επιχείρησης δεν 
χρησιμοποιούν κοινές υπηρεσίες, όπως κοινή νομική 
υπηρεσία, παρά μόνο για αμιγώς διοικητικές υπηρεσίες ή 
υπηρεσίες πληροφορικής.

Η πρόνοια αυτή δεν αποτελεί εναρμονιστική πρόνοια στη 
βάση της Οδηγίας 944/2019 (άρθρο 60). Γίνεται μεν αναφορά 
στο άρθρο 41 (1) της Οδηγίας 944/2019, όμως το άρθρο αυτό, 
αφορά τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και διαφάνειας 
μεταξύ ΔΣΜΚ και ΙΣΜ. Ο τρόπος που έχει καταγραφεί το 
άρθρο αυτό και το άρθρο στο οποίο έχει ενταχθεί, αποτελεί 
παραπλανητική εναρμόνιση με το άρθρο 41(1) της Οδηγίας. 
Άλλωστε, ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς, είναι Βασική 
Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της ΑΗΚ και δεν διαθέτει «λοιπά 
μέρη της επιχείρησης». Ο ΔΣΜΚ είναι ανεξάρτητος από τον 
ΙΣΜ και την ΑΗΚ και έχει ασφαλώς διαφορετική νομική 
υπηρεσία και εξωτερικούς νομικούς συμβούλους. Σε 
περίπτωση που υιοθετηθεί η πρόνοια ως έχει, θα είναι 
αντίθετη με το πνεύμα των Ρυθμιστικών Αποφάσεων της 
ΡΑΕΚ για Λειτουργικό και Λογιστικό Διαχωρισμό της ΑΗΚ και 
τη δομή και λειτουργία της ΑΗΚ, όπως αυτή εγκρίθηκε ήδη. 
Με την πρόνοια αυτή καταργείται αυτόματα ο Λειτουργικός 
Διαχωρισμός και η λειτουργία ολοκληρωμένης επιχείρησης. Η 
διαχείριση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών εντός της ΑΗΚ 
(μέρος της οποίας είναι ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς) 
έχει εφαρμοστεί και ελέγχεται.  

Δεν Υιοθετείται.Η πρόνοια αυτή είναι εναρμονιστική με την 
τρίτη πρόταση της παραγράφου (1) του άρθρου 41 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 , η οποία προνοεί ότι «Για να 
διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των κανόνων για τον 
διαχωρισμό των πληροφοριών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι ο ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς και τα λοιπά 
μέρη της επιχείρησης δεν χρησιμοποιούν κοινές υπηρεσίες, 
όπως κοινή νομική υπηρεσία, παρά μόνο για αμιγώς 
διοικητικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες πληροφορικής.».  

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 14 19 19(5)(α)(iii) 27 (iii) Για να διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των κανόνων για 
τον διαχωρισμό των πληροφοριών, ο Ιδιοκτήτης Συστήματος 
Μεταφοράς και τα λοιπά μέρη της επιχείρησης δεν 
χρησιμοποιούν κοινές υπηρεσίες, όπως κοινή νομική 
υπηρεσία, παρά μόνο για αμιγώς διοικητικές υπηρεσίες ή 
υπηρεσίες πληροφορικής.

Η πρόνοια αυτή δεν αποτελεί εναρμονιστική πρόνοια στη 
βάση της Οδηγίας 944/2019. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί 
θα είναι αντίθετη με το πνεύμα των Ρυθμιστικών Αποφάσεων 
της ΡΑΕΚ για Λειτουργικό και Λογιστικό Διαχωρισμό της ΑΗΚ 
και την δομή και λειτουργία της ΑΗΚ, όπως αυτή έχει ήδη 
εγκριθεί. Η διαχείριση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών 
εντός της ΑΗΚ (μέρος της οποίας είναι ο Ιδιοκτήτης 
Συστήματος Μεταφοράς) έχει εφαρμοστεί και ελέγχεται.

Δεν Υιοθετείται.Η πρόνοια αυτή είναι εναρμονιστική με την 
τρίτη πρόταση της παραγράφου (1) του άρθρου 41 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 , η οποία προνοεί ότι «Για να 
διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των κανόνων για τον 
διαχωρισμό των πληροφοριών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι ο ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς και τα λοιπά 
μέρη της επιχείρησης δεν χρησιμοποιούν κοινές υπηρεσίες, 
όπως κοινή νομική υπηρεσία, παρά μόνο για αμιγώς 
διοικητικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες πληροφορικής.».  

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

21 22 22(2) 28 Εισήγηση τροποποίησης:(2) Η ΡΑΕΚ δύναται, με βάση τις 
κατευθυντήριες γραμμές που θέτει ο Υπουργός με απόφαση 
πολιτικής, σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια τα οποία 
καταγράφονται σε Κανονισμούς ή σε Απόφαση Υπουργικού 
Συμβουλίου, να απαιτήσει από πρόσωπο στο οποίο έχει 
χορηγηθεί άδεια ή παραχωρηθεί εξαίρεση δυνάμει του 
παρόντος Νόμου να ορίσει τιμές που παρεκκλίνουν από τις 
αρχές που προνοούνται στο εδάφιο (1), με την προϋπόθεση 
ότι το πρόσωπο αυτό θα δύναται να ανακτά όλα τα έξοδα τα 
οποία υπέστη σύμφωνα με το Νόμο αυτό και ότι οι 
διατιμήσεις δεν θα οδηγούν σε καταχρηστική εκμετάλλευση 
δεσπόζουσας θέσης των προσώπων που κατέχουν άδεια 
δυνάμει του άρθρου 28 ή γενική άδεια ή εξαίρεση από 
κατοχή άδειας δυνάμει του άρθρου 29.

Ο Νόμος πρέπει να καθορίζει ξεκάθαρα σε ποιες περιπτώσεις 
ο Υπουργός δύναται να καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές 
για θέματα διατιμήσεων, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και 
αναλογικότητα στην εφαρμογή των μέτρων. Μόνο εάν 
υπάρχουν κριτήρια θα μπορεί να υπάρχει αναθεωρητικός 
έλεγχος.

Δεν Υιοθετείται.Πρόκειται περί υφιστάμενης πρόνοιας στους 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 
μέχρι 2018.
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Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 15 22 22(8)(γ) 29 Αντικατάσταση της φράσης «λογιστικό σύστημα» με τη 
φράση «σχέδιο καταγραφής και τιμολόγησης»

Ο όρος “scheme” στο αγγλικό κείμενο της Οδηγίας 2019/944 
μεταφράστηκε στο ελληνικό κείμενο ως «λογιστικό 
σύστημα». Η μετάφραση «σχέδιο καταγραφής και 
τιμολόγησης» αποδίδει καλύτερα το νόημα

Υιοθετείται.Η συγκεκριμένη πρόνοια της παραγράφου 4 του 
Άρθρου 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, στο Γαλλικό κείμενο 
περιγράφεται ως "système" (σύστημα), ενώ στο Γερμανικό 
κείμενο ως "Regelung" (ρύθμιση).  Διαγράφεται η λέξη 
"λογιστικό" αλλά παραμένει η λέξη "σύστημα". 

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

22 22 22(8)(γ) 29 Αντικατάσταση της φράσης «λογιστικό σύστημα» με τη 
φράση «σχέδιο καταγραφής και τιμολόγησης»

Ο όρος “scheme” στο αγγλικό κείμενο της Οδηγίας 
μεταφράστηκε στο ελληνικό κείμενο ως «λογιστικό 
σύστημα». Η μετάφραση «σχέδιο καταγραφής και 
τιμολόγησης» αποδίδει καλύτερα το νόημα.

Υιοθετείται.Η συγκεκριμένη πρόνοια της παραγράφου 4 του 
Άρθρου 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, στο Γαλλικό κείμενο 
περιγράφεται ως "système" (σύστημα), ενώ στο Γερμανικό 
κείμενο ως "Regelung" (ρύθμιση).  Διαγράφεται η λέξη 
"λογιστικό" αλλά παραμένει η λέξη "σύστημα". 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

14 22 22(1)(4) 28 (4) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι παρέχονται κίνητρα στον ΔΣΜΚ και στην 
ΒΡΔ Διανομής στον ΔΣΔ προκειμένου να βελτιώνουν την 
αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της λειτουργίας των 
υποδομών. 
(5) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι οι μεθοδολογίες τιμολόγησης απηχούν 
σταθερά κόστη για τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 
διανομής και τους παρέχουν κατάλληλα κίνητρα τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, να προαχθεί η ενοποίηση της αγοράς και η 
ασφάλεια εφοδιασμού, να στηριχθούν οι αποδοτικές επενδύσεις 
και οι συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες, και να διευκολυνθεί 
η καινοτομία προς το συμφέρον των καταναλωτών σε πεδία όπως 
της ψηφιοποίησης, των υπηρεσιών ευελιξίας και της διασύνδεσης.
(6) Για τον σκοπό αυτό, η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι οι σχετικές 
δαπάνες αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες, περιλαμβάνονται στα 
τιμολόγια διανομής, και δύναται να καθιερώνει στόχους 
επιδόσεων προκειμένου να παρέχονται κίνητρα στη ΒΡΔ Διανομής 
για να βελτιώνει την αποδοτικότητα στα δίκτυά της, μεταξύ άλλων 
μέσω της ενεργειακής απόδοσης, της ευελιξίας και της ανάπτυξης 
έξυπνων δικτύων και έξυπνων συστημάτων μέτρησης.

Ο Κανονισμός 943/2019 και η Οδηγία 944/2019 αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στον 
καθοριστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν τα δίκτυα ώστε να καταστούν 
εφικτοί οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι για αυτό τον λόγο που εισάγουν 
συγκεκριμένες διατάξεις που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων αναφορικά με τις 
αναγκαίες επενδύσεις στα δίκτυα, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες:944/2019: 58(στ) 
εξασφάλιση της προσφοράς κατάλληλων κινήτρων στους διαχειριστές και χρήστες 
του συστήματος, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, για να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα, ιδίως η ενεργειακή απόδοση, των επιδόσεων του συστήματος και να 
ενισχυθεί η ολοκλήρωση της αγοράς·943/2019: 18(2) Οι μεθοδολογίες τιμολόγησης 
απηχούν σταθερά κόστη για τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
και τους παρέχουν κατάλληλα κίνητρα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας, να προαχθεί η ενοποίηση της αγοράς και η 
ασφάλεια εφοδιασμού, να στηριχθούν οι αποδοτικές επενδύσεις και οι συναφείς 
ερευνητικές δραστηριότητες, και να διευκολυνθεί η καινοτομία προς το συμφέρον 
των καταναλωτών σε πεδία όπως της ψηφιοποίησης, των υπηρεσιών ευελιξίας και 
της διασύνδεσης.943/2019: 18(8): Οι μεθοδολογίες τιμολογίων διανομής παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων διανομής για την πιο αποδοτική οικονομικά 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων τους, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές αναγνωρίζουν τις σχετικές 
δαπάνες ως επιλέξιμες, τις περιλαμβάνουν στα τιμολόγια διανομής και μπορούν να 
καθιερώνουν στόχους επιδόσεων προκειμένου να παρέχονται κίνητρα στους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν την αποδοτικότητα στα δίκτυά 
τους, μεταξύ άλλων μέσω της ενεργειακής απόδοσης, της ευελιξίας και της 
ανάπτυξης έξυπνων δικτύων και έξυπνων συστημάτων μέτρησης.Συνεπώς, γίνεται 
εισήγηση για προσαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 ώστε να εναρμονίζεται με 
τις ευρωπαϊκές διατάξεις.

Δεν Υιοθετείται.Τα κίνητρα που θα παρέχονται στον ΔΣΜΚ και 
στον ΔΣΔ θα αποφασίζονται από τη ΡΑΕΚ, λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 943/2019. 
Σε σχέση με τις συγκεκριμένες αναφορές,  το άρθρο 58(στ) 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 μεταφέρθηκε στην παράγραφο (στ) 
του εδαφίου (1) του προτεινόμενου άρθρου 4, ενώ οι 
πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 943/2019 εφαρμόζονται 
αυτούσιες, δεν απαιτείται δηλαδή η μεταφορά τους στην 
εθνική νομοθεσία.
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 15 22 22(1)(4) 28 (4) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι παρέχονται κίνητρα στον ΔΣΜΚ και 
στον ΔΣΔ προκειμένου να βελτιώνουν την 
αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της λειτουργίας των 
υποδομών. (5): Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι οι μεθοδολογίες 
τιμολόγησης απηχούν σταθερά κόστη για τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής και τους παρέχουν 
κατάλληλα κίνητρα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, να 
προαχθεί η ενοποίηση της αγοράς και η ασφάλεια 
εφοδιασμού, να στηριχθούν οι αποδοτικές επενδύσεις και 
οι συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες, και να 
διευκολυνθεί η καινοτομία προς το συμφέρον των 
καταναλωτών σε πεδία όπως της ψηφιοποίησης, των 
υπηρεσιών ευελιξίας και της διασύνδεσης.(6): Για τον σκοπό 
αυτό, η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι οι σχετικές δαπάνες 
αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες, περιλαμβάνονται στα 
τιμολόγια διανομής, και δύναται να καθιερώνει στόχους 
επιδόσεων προκειμένου να παρέχονται κίνητρα στους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν την 
αποδοτικότητα στα δίκτυά τους, μεταξύ άλλων μέσω της 
ενεργειακής απόδοσης, της ευελιξίας και της ανάπτυξης 
έξυπνων δικτύων και έξυπνων συστημάτων μέτρησης.

Ο Κανονισμός 943/2019 και η Οδηγία 944/2019 αποδίδουν 
ιδιαίτερη έμφαση στον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσουν τα δίκτυα ώστε να καταστούν εφικτοί οι 
στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι για αυτό τον λόγο 
που εισάγουν συγκεκριμένες διατάξεις που αποσκοπούν στην 
παροχή κινήτρων αναφορικά με τις αναγκαίες επενδύσεις 
στα δίκτυα.Ως εκ των πιο πάνω εισηγούμαστε την 
προσαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 ώστε να 
εναρμονίζεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις.

Δεν Υιοθετείται.Τα κίνητρα που θα παρέχονται στον ΔΣΜΚ και 
στον ΔΣΔ θα αποφασίζονται από τη ΡΑΕΚ, λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 943/2019. 
Σε σχέση με τις συγκεκριμένες αναφορές,  το άρθρο 58(στ) 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 μεταφέρθηκε στην παράγραφο (στ) 
του εδαφίου (1) του προτεινόμενου άρθρου 4, ενώ οι 
πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 943/2019 εφαρμόζονται 
αυτούσιες, δεν απαιτείται δηλαδή η μεταφορά τους στην 
εθνική νομοθεσία.

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 17 22 22(12)(γ) 30 Εισαγωγή της φράσης «δύνανται να» πριν τη λέξη 
«εγκαθιστούν»

Η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης από τους 
αυτοκαταναλωτές να μην είναι υποχρεωτική

Υιοθετείται η φράση "δικαιούνται να". Το σημείο β) της 
παραγράφου 2 του άρθρου 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 
αναφέρεται σε δικαίωμα των τελικών πελατών ή των 
καταναλωτών που ενεργούν ως αυτοκαταναλωτές ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές. 

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

24 22 22(12)(γ) 30 Εισαγωγή της φράσης «δύνανται να» πριν τη λέξη 
«εγκαθιστούν»
(γ) δύνανται να εγκαθιστούν και  δύνανται να λειτουργούν 
συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με 
εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές για αυτοκατανάλωση, χωρίς να είναι 
υπόχρεοι σε οποιαδήποτε διπλή χρέωση, όπως τέλη δικτύου, 
για την αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια η οποία 
παραμένει στις εγκαταστάσεις τους·

Η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης από τους 
αυτοκαταναλωτές να μην είναι υποχρεωτική

Υιοθετείται η φράση "δικαιούνται να". Το σημείο β) της 
παραγράφου 2 του άρθρου 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 
αναφέρεται σε δικαίωμα των τελικών πελατών ή των 
καταναλωτών που ενεργούν ως αυτοκαταναλωτές ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές. 

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 16 22 22(10)(α) 30 Διαγραφή της λέξης «δίκαιης» στην πρώτη γραμμή Η λέξη επαναλαμβάνεται στο τέλος της πρότασης Υιοθετείται. 
Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

23 22 22(10(α) 30 Διαγραφή της λέξης «δίκαιης» στην πρώτη γραμμή Η λέξη επαναλαμβάνεται στο τέλος της πρότασης Υιοθετείται. 
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Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 18 23 23 30-31 Α) Να προστεθεί η πρόταση:«Νοείται ότι η έγκριση των 
διατιμήσεων προσώπων που ακούν δραστηριότητα 
προμήθειας σύμφωνα με την παράγραφο (β) ισχύει μέχρι  τη 
λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού ή μέχρι 
την 1η Ιανουαρίου 2025, οποιαδήποτε ημερομηνία είναι 
προγενέστερη.μετά την παράγραφο 23(1)(ε).Β) Να 
αντικατασταθεί η φράση «της παραγράφου 1» με τη φράση 
«των παραγράφων 1 και 4»

Η παράγραφος 4 του άρθρου 66 της Οδηγίας καθορίζει ότι η 
περίοδος παρέκκλισης από την εφαρμογή του άρθρου 5 της 
Οδηγίας ισχύει μέχρι την 1/1/2025.Τα τιμολόγια σε τελικούς 
πελάτες να μην υπόκεινται σε έγκριση μετά τη λειτουργία της 
ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού ή μέχρι την 1/1/2025, 
οποιαδήποτε ημερομηνία είναι προγενέστερη.Δες 
αιτιολόγηση στην εισήγηση αρ. 9.Επιπρόσθετα από την 
αιτιολόγηση που δίνεται στην εισήγηση αρ. 9, το 
προτεινόμενο άρθρο δημιουργεί ένα επιπλέον στάδιο στην 
υφιστάμενη διαδικασία έγκρισης των διατιμήσεων, αφού 
δίνεται η δυνατότητα σε πελάτες και άλλα πρόσωπα να 
υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με τις αιτήσεις 
διατιμήσεων πριν την έγκριση τους (παράγραφος 23(2)(β)). Η 
καθυστέρηση αυτή μειώνει περαιτέρω την ευελιξία της 
Προμήθειας ΑΗΚ να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες των πελατών της.Η 
Προμήθεια ΑΗΚ εισηγείται, αντί της διαδικασίας έγκρισης 
των διατιμήσεων σε τελικούς πελάτες, η ΡΑΕΚ να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες η Προμήθεια ΑΗΚ να 
ακολουθεί στη διαμόρφωση των διατιμήσεων της. Η ΡΑΕΚ 
μπορεί να ελέγχει εκ των υστέρων τη συμμόρφωση της 
Προμήθειας ΑΗΚ στις κατευθυντήριες γραμμές.  

Δεν Υιοθετείται.Βλ. παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του 
προτεινόμενου άρθρου 5 και παράγραφο 4 του άρθρου 66 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

25 23 23(1)(α) 31 Τίθεται εισήγηση τροποποίησης:
(α) έχουν καθοριστεί σύμφωνα με Κανονισμούς και τη 
σχετική με αυτούς προβλεπόμενη μεθοδολογία που 
καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ, η οποία αντικατοπτρίζει τα έξοδα, 
που συμπεριλαμβάνουν εύλογο κέρδος και η οποία έχει 
εγκριθεί τουλάχιστο ένα (1) χρόνο πριν την εφαρμογή της·

Χρειάζεται ο απαραίτητος χρόνος για την προσαρμογή στη 
νέα ρύθμιση.

Δεν Υιοθετείται.Ο χρόνος που απαιτείται για εφαρμογή της 
προβλεπόμεης μεθοδολογίας θα καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ. 

ΟΕΒ 7 25 25(1) 32 Στην Επιτροπή Γνωμοδότησης να προστεθούν ο ΔΣΜΚ, ο ΔΣΔ 
και δύο ειδικοί/εμπειρογνώμονες που να προέρχονται από 
τον ιδιωτικό τομέα, αναλόγως περίπτωσης.  

Όπως ισχύει σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ο ρόλος των 
Διαχειριστών και των εμπειρογνωμόνων είναι καθοριστικός.  

Υιοθετείται.Βλ. νέο εδάφιο (4) στο προτεινόμενο άρθρο 25. 

ΣΣΑΗΗ 7 25 25(1) 32 Στην Επιτροπή Γνωμοδότησης να προστεθούν ο ΔΣΜΚ, ο ΔΣΔ 
και δύο ειδικοί/εμπειρογνώμονες που να προέρχονται από 
τον ιδιωτικό τομέα, αναλόγως περίπτωσης.  

Όπως ισχύει σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ο ρόλος των 
Διαχειριστών και των εμπειρογνωμόνων είναι καθοριστικός.  

Υιοθετείται.Βλ. νέο εδάφιο (4) στο προτεινόμενο άρθρο 25. 
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ΡΑΕΚ 12 25 25,26,27,29 32-35 Διαφωνία με Επιτροπή Γνωμοδότησης  και Γενική 
ΆδειαΔιαγραφή της Γενικής Άδειας και της Επιτροπής 
Γνωμοδότησης και αντικατάσταση  της Γενικής Άδειας με το 
είδος των αδειών που υπάρχουν στον υφιστάμενο Νόμο και 
της Επιτροπής Γνωμοδότησης με τη λογική του ενός σημείου 
επαφής (one stop shop) για διαχείριση εγγράφων και 
αιτήσεων. 

Η διαδικασία αδειοδότησης και το είδος των αδειών που 
έχουν καθιερωθεί με τον υφιστάμενο Νόμο και τα οποία 
ακολουθεί και εφαρμόζει η ΡΑΕΚ από το 2003 με 
απλοποιήσεις, όπου ήταν επιτρεπτό από το Νομοθετικό 
πλαίσιο, είναι μια διαδικασία που είναι δοκιμασμένη και έχει 
συντελέσει στη δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος το οποίο είναι προς όφελος των 
συμμετεχόντων στην αγορά και γενικότερα των 
ενδιαφερομένων. Η οποιαδήποτε αλλαγή στις καλά 
δομημένες και δοκιμασμένες διαδικασίες δύναται να 
προκαλέσουν αναταραχή και σύγχυση στην αγορά ενέργειας 
και θα διαταράξουν το σταθερό επενδυτικό κλίμα που έχει 
δημιουργηθεί με προσπάθεια πολλών ετών. . Οι 
ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας έχουν 
εκφράσει επανειλημμένα την ικανοποίησή τους ως προς τη 
διαδικασία αδειοδότησης που ακολουθεί η ΡΑΕΚ η οποία 
βασίζεται σε πλήρη διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και 
υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της προόδου εργασιών των 
αιτήσεων και κατ’ επέκταση των έργων που θα ενταχθούν 
στην αγορά ενέργειας της Κύπρου.  Σε σχέση με τις πρόνοιες 
που αφορούν την γενική άδεια καθώς και την σύσταση και 
λειτουργία της Επιτροπής Γνωμοδότησης, είναι θέση της ΡΑΕΚ 
όπως:διαγραφεί η έννοια της γενικής άδειας και το είδος των 
αδειών παραμείνει ως έχει στον υφιστάμενο Νόμο διαγραφεί 
η  Επιτροπή Γνωμοδότησης -και η  διαδικασία αδειοδότησης 
αντικατασταθεί με τη λογική του ενός σημείου επαφής (one 
stop shop) ως προβλέπεται στην Οδηγία 2018/2001 για την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

Δεν Υιοθετείται.Η Επιτροπή Γνωμοδότησης συστήνεται για 
σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 8 της Οδηγίας 
(ΕΕ)944/2019. Η ΡΑΕΚ θα συνεχίσει να εκδίδει άδειες, όμως οι 
επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις 
βασικές απαιτήσεις των Τμημάτων. Η υποχρέωση για 
λειτουργία μονοθυριδικής πρόσβασης (pne stop shop) θα 
λειτουργήσει στο πλαίσιο της εναρμόνισης της εθνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001.  Η παράγραφος 
(β) του εδαφίου (3) του προτεινόμενου άρθρου 27 αποτελεί 
εναρμονιστική πρόνοια της παρ. 3 του Άρθρου 8 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/944. Η προτεινόμενη από το ΥΕΕΒ διαδικασία 
σκοπό έχει την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα την απαίτηση για 
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ειδικότερα σε 
σχέση με την μικρή, αποκεντρωμένη ή/και κατανεμημένη 
παραγωγή. Η διαδικασία αδειοδότησης ΑΠΕ θα 
περιλαμβάνεται σε εναρμονιστικό Νόμο με την Οδηγία (ΕΕ) 
2018/2001. . 

ΟΕΒ 9 26 26(1) 32 Να τεθεί χρονικό όριο 2 μηνών για λήψη απόφασης από την 
Επιτροπή Γνωμοδότησης. Μη λήψη απόφασης εντός χρονικού 
ορίου να θεωρείται θετική γνωμοδότηση.  

Αφού ο ρόλος της Επιτροπής είναι η διευκόλυνση της 
αδειοδότησης θα πρέπει να τεθεί χρονικό όριο λήψης 
απόφασης, αλλιώς θα προσθέσει πρόσθετη γραφειοκρατία.  

Δεν Υιοθετείται.Η Επιτροπή Γνωμοδότησης δεν αναμένεται να 
εξετάζει μεγάλο όγκο αιτήσεων για εγκατάσταση παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (θα εξετάζει αποκλειστικά αιτήσεις για 
έκδοση γνωμοδότησης που σχετίζονται με την κατασκευή και 
λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από καύσιμα ή αποθήκευσης ενέργειας ανάντη του μετρητή). 

ΣΣΑΗΗ 9 26 26(1) 32 Να τεθεί χρονικό όριο 2 μηνών για λήψη απόφασης από την 
Επιτροπή Γνωμοδότησης. Μη λήψη απόφασης εντός χρονικού 
ορίου να θεωρείται θετική γνωμοδότηση.  

Αφού ο ρόλος της Επιτροπής είναι η διευκόλυνση της 
αδειοδότησης θα πρέπει να τεθεί χρονικό όριο λήψης 
απόφασης, αλλιώς θα προσθέσει πρόσθετη γραφειοκρατία.  

Δεν Υιοθετείται.Η Επιτροπή Γνωμοδότησης δεν αναμένεται να 
εξετάζει μεγάλο όγκο αιτήσεων για εγκατάσταση παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (θα εξετάζει αποκλειστικά αιτήσεις για 
έκδοση γνωμοδότησης που σχετίζονται με την κατασκευή και 
λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από καύσιμα ή αποθήκευσης ενέργειας ανάντη του μετρητή). 

30/93



«Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο ‘Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021»

1

B C D E F G H K
Όνομα Α/Α Αρ. 

Άρθρου
Άρθρο-
Εδάφιο-
Παρ.

Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου

114

115

116

117

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

26 27 27(3)(β) 33 Εισήγηση τροποποίησης:(β) Ο Υπουργός  δύναται να ορίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για την ειδική διαδικασία 
χορήγησης αδειών της παραγράφου (α) με την κατάρτιση 
Κανονισμών.

Προσαρμογή από το εδάφιο 8(2) της Οδηγίας για εναρμόνιση 
με την Οδηγία 944/2019 Κατά την κατάρτιση των Κανονισμών 
για τη χορήγηση προστεθεί η ακόλουθη πρόταση: Κατά τον 
προσδιορισμό των κατάλληλων κριτηρίων, τα Υπουργικό 
Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη:την εν γένει ασφάλεια του 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, των εγκαταστάσεων και 
του σχετικού εξοπλισμού·β) την προστασία της δημόσιας 
υγείας και ασφάλειας·γ) την προστασία του περιβάλλοντος·δ) 
τη χρήση γης και τη χωροθέτηση·ε) τη χρήση δημόσιων 
εκτάσεων·στ) την ενεργειακή απόδοση·ζ) τη φύση των 
πρωτογενών πηγών· η) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
αιτούντος, όπως οι τεχνικές, οικονομικές και 
χρηματοοικονομικές δυνατότητες·θ) τη συμμόρφωση προς τα 
μέτρα που θεσπίζονται για τις υποχρεώσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας·ι) τη συνεισφορά της δυναμικότητας 
παραγωγής στην επίτευξη του συνολικού στόχου της Ένωσης 
για μερίδιο τουλάχιστον 32 % της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές έως το 2030 όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19)·ια) τη συνεισφορά της 
δυναμικότητας παραγωγής στη μείωση των εκπομπών, καιιβ) 
την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για την οικοδόμηση 
νέας δυναμικότητας παραγωγής, όπως οι λύσεις απόκρισης 
ζήτησης και η αποθήκευση ενέργειας.

Δεν Υιοθετείται.Γίνεται αντιληπτό ότι η εισήγησή  είναι όπως 
τα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του 
προτεινόμενου άρθρου 27 και στο εδάφιο (2) του 
προτεινόμενου άρθρου 32 και που αφορούν την έκδοση 
αδειών για κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν, κατ' ανάλογο 
τρόπο,  για τη μικρή, αποκεντρωμένη ή/και την 
κατανεμημένη παραγωγή, μέσω Κανονισμών που θα εγκρίνει 
το Υπουργικό Συμβούλιο . Διευκρινίζεται ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για την ειδική διαδικασία 
χορήγησης αδειών που καθορίζονται δυνάμει του εδαφίου 
(3), αφορούν τις διαδικασίες χορήγησης αδειών και δεν 
διαφοροποιούν οποιαδήποτε κριτήρια δυνατόν να θέσουν, 
για τις κατηγορίες αυτές, οι καθ' ύλην αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του προτεινόμενου 
άρθρου 27 και του εδαφίου (2) του προτεινόμενου άρθρου 
32. Ως εκ τούτου, για την κατηγορία αυτή ισχύουν οι πρόνοιες 
του εδαφίου (2) του προτεινόμενου άρθρου 27 και του 
εδαφίου (2) του προτεινόμενου άρθρου 32. 

ΡΑΕΚ 10 27 27 33 Αντικατάσταση της φράσης «για κατασκευή και λειτουργία 
εγκατάστασης παραγωγής» με τη φράση «της εγκατάστασης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας»

Ώστε να μην υπάρχει σύγχυση ότι οι άλλες αρμόδιες αρχές 
εκδίδουν άδειες κατασκευής και λειτουργίας σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρισμού.

Δεν Υιοθετείται.Κάποιες από τις άδειες που εκδίδονται 
αφορούν τόσο την κατασκευή αλλά και τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων παραγωγής. 

ΡΑΕΚ 11 28 28 33 Προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αμέσως πριν 
τη φράση «της παραγωγής ηλεκτρισμού» της φράσης 
«κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού ή»

Για σκοπούς:- διασφάλισης της επάρκειας εφοδιασμού, 
αντιμετώπισης τυχόν ελλειμμάτων στο παραγωγικό δυναμικό 
μέσω της έγκαιρης λήψης μέτρων, ικανοποίησης όλων των 
εύλογων αναγκών και απαιτήσεων για ηλεκτρισμό και 
εξασφάλισης επαρκούς αποθεματικής δυναμικότητας 
παραγωγής για σταθερή χρήση, η ΡΑΕΚ θα πρέπει να γνωρίζει 
εκ των προτέρων την πρόοδο των εργασιών ενός έργου, όσον 
αφορά τα στάδια κατασκευής και υλοποίησης των σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρισμού τα οποία θα επηρεάσουν το 
ισοζύγιο  προσφοράς/ζήτησης και γενικότερα τον 
προγραμματισμό.

Υιοθετείται.

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

27 29 29 34 Εισηγούμαστε να μην ενσωματωθεί το άρθρο που αφορά τη 
Γενική Άδεια.

Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες 
παραγωγών και είναι ασαφής ο τρόπος έκδοσης της. Η Γενική 
Άδεια ενδεχομένως να δημιουργήσει σημαντικές επιπλοκές 
στον τρόπο διαχείρισης των διαφόρων παραγωγών από τον 
οργανισμό, χωρίς ξεκάθαρο όφελος για την αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας.Πέραν των πιο πάνω, δεν αποτελεί εναρμονιστική 
πρόνοια, αφού δεν προνοείται «Γενική Άδεια» στην Οδηγία 
944/2019.

Δεν Υιοθετείται. Η προτεινόμενη από το ΥΕΕΒ διαδικασία 
σκοπό έχει την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα την απαίτηση για 
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ειδικότερα σε 
σχέση με την μικρή, αποκεντρωμένη ή/και κατανεμημένη 
παραγωγή. 
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

28 29 29(4) 35 Να προστεθεί στην αρχή της πρότασης, πριν από τη λέξη 
«Εξαίρεση» η ακόλουθη φράση:«Άδεια ή»

Τα όριο που έχουν τεθεί για τη χορήγηση άδειας δεν 
ταυτίζονται με τα όρια που θέτει η ΡΑΕΚ για τη χορήγηση 
εξαίρεσης από άδεια

Δεν Υιοθετείται.Το εν λόγω εδάφιο αφορά αποκλειστικά τον 
τρόπο χειρισμού των εξαιρέσεων από άδεια που θα 
παραμείνουν σε ισχύ και μετά την εφαρμογή του 
νομοσχεδίου. Υπενθυμίζεται ότι με την εφαρμογή του 
νομοσχεδίου, τερματίζεται η πρακτική έκδοσης "εξαιρέσεων 
από άδειες", η οποία αντικαθίσταται από το καθεστώς της 
"Γενικής Άδειας".

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

15 32 32(1) 35 32.—(1)Κατά την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας, η 
ΡΑΕΚ ακολουθεί διαδικασία βασιζόμενη σε αντικειμενικά, 
διαφανή και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, όπως καθορίζονται σε 
σχετικούς για την έκδοση αδειών Κανονισμούς βάσει του 
άρθρου 130. 
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), κατά την 
έκδοση απόφασης της ΡΑΕΚ για τη χορήγηση άδειας για την 
κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής, η ΡΑΕΚ λαμβάνει 
υπόψη της κριτήρια τα οποία σχετίζονται με: (α) την 
ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση του συστήματος 
ηλεκτρισμού, των εγκαταστάσεων και του σχετικού 
εξοπλισμού σε συνεννόηση με την ΒΡΔ Διανομής ή τον 
ΔΣΜΚ, ανάλογα· 

Για σκοπούς πληρότητας, τίθεται εισήγηση όπως προστεθεί 
στο λεκτικό πως η εξέταση του κριτηρίου που αφορά στην 
ασφάλεια του συστήματος ηλεκτρισμού, των εγκαταστάσεων 
και του σχετικού εξοπλισμού γίνεται σε συνεννόηση με τη 
ΒΡΔ Διανομής ή τον ΔΣΜΚ, ανάλογα, ως η παρούσα 
πρακτικήΤο κριτήριο της «ενεργειακής απόδοσης» που 
γίνεται εισήγηση να προστεθεί, περιέχεται στα κριτήρια που 
αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 8(2) της Οδηγίας 944/2019 
και αποτελεί βασική υποχρέωση της ΒΡΔ Διανομής με βάση 
το άρθρο 50(1) του παρόντος Νόμου, όπως έχει ορθά 
μεταφερθεί από την Οδηγία 944/2019. 

Υιοθετείται. Προστέθηκαν νέα κριτήρια (νέες παράγραφοι (β), 
(η) και (θ),εδάφιο (2) του προτεινόμενου άρθρου 32) που 
σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση του νέου δυναμικού 
παραγωγής που θα αδειοδοτεί η ΡΑΕΚ. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 16 32 32(1) 35 32.—(1)Κατά την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας, η 
ΡΑΕΚ ακολουθεί διαδικασία βασιζόμενη σε αντικειμενικά, 
διαφανή και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, όπως καθορίζονται σε 
σχετικούς για την έκδοση αδειών Κανονισμούς βάσει του 
άρθρου 130. (2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), 
κατά την έκδοση απόφασης της ΡΑΕΚ για τη χορήγηση άδειας 
για την κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής, η ΡΑΕΚ 
λαμβάνει υπόψη της κριτήρια τα οποία σχετίζονται με: (α) την 
ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση του συστήματος 
ηλεκτρισμού, των εγκαταστάσεων και του σχετικού 
εξοπλισμού σε συνεννόηση με τον ΔΣΔ ή ΔΣΜΚ, ανάλογα·

Εισηγούμαστε όπως προστεθεί στο λεκτικό πως η εξέταση 
του κριτηρίου που αφορά στην ασφάλεια του συστήματος 
ηλεκτρισμού, των εγκαταστάσεων και του σχετικού 
εξοπλισμού γίνεται σε συνεννόηση με τους ΔΣΔ ή ΔΣΜΚ, 
ανάλογα, ως η παρούσα πρακτική.Το κριτήριο της 
«ενεργειακής απόδοσης» περιέχεται στα κριτήρια που 
αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 8(2) της Οδηγίας 944/2019 
και αποτελεί βασική υποχρέωση του ΔΣΔ με βάση το άρθρο 
50(1) του παρόντος Νόμου, όπως έχει ορθά μεταφερθεί από 
την Οδηγία 944/2019.

Υιοθετείται. Προστέθηκαν νέα κριτήρια (νέες παράγραφοι (β), 
(η) και (θ),εδάφιο (2) του προτεινόμενου άρθρου 32) που 
σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση του νέου δυναμικού 
παραγωγής που θα αδειοδοτεί η ΡΑΕΚ. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

10 37 37
38
76(9)
76(10)
81(5)(γ)

37
53
53
55

Στα συγκεκριμένα άρθρα του προσχεδίου του Νόμου γίνεται 
αναφορά σε εκτέλεση επενδύσεων από πλευράς ΔΣΜΚ σε 
σχέση με την ανάπτυξη του δικτύου. 
Παράλληλα στο άρθρο 81(5)(γ) ο ΙΣΜ καθορίζεται ως ο 
υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που 
προβλέπονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 
Συστήματος Μεταφοράς.
Προτείνεται όπως οι σχετικές πρόνοιες αναδιατυπωθούν 
κατάλληλα ώστε να γίνεται σαφής διαχωρισμός των 
αρμοδιοτήτων του κάθε οργανισμού ως προς τη 
χρηματοδότηση και εκτέλεση των έργων που αφορούν την 
ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς. 
Σε κάθε περίπτωση είναι η θέση του ΔΣΜΚ η υφιστάμενη 
ρύθμιση είναι προβληματική και η ιδιοκτησία του δικτύου 
μεταφοράς πρέπει να περιέλθει στον ΔΣΜΚ, ούτως ώστε να 
συμβαδίζει με την  υπάρχουσα κατάσταση στην Ε.Ε., όπου οι 
αντίστοιχοι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς είναι και 
ιδιοκτήτες των δικτύων. 

Υπάρχει σοβαρή ασάφεια και σύγκρουση διατάξεων του 
παρόντος προσχεδίου σχετικά με το ποιός έχει την ευθύνη για 
εκτέλεση έργων σχετικών με την ανάπτυξη του δικτύου ή την 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης των έργων με αποτέλεσμα οι 
πρόνοιες που προβλέπονται στα άρθρα 37,38, 81(5)(γ) και 
76(9) κ.α.  να είναι αντιφατικές και/ή ασαφείς. Επιπρόσθετα, 
καθίσταται αδήριτη η ανάγκη να τονιστεί ότι ο ΔΣΜΚ 
αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ως τέτοιο 
δεν μπορεί να δεχτεί αύξηση κεφαλαίου.  

Υιοθετείται. Βλ. τροποποιήσεις στο Άρθρο "Ανάπτυξη 
συστήματος μεταφοράς και εξουσία λήψης αποφάσεων για 
επενδύσεις."

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

16 43 43 38 43. Η ΒΡΔ Διανομής Ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής 
υποχρεούται να κατασκευάζει και να διατηρεί ένα αποδοτικό, 
συντονισμένο, ασφαλές, ακίνδυνο, αξιόπιστο και οικονομικά 
βιώσιμο σύστημα διανομής, σύμφωνα με το δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος διανομής 
επιδεικνύοντας την πρέπουσα προσοχή για τη φροντίδα και 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Η ιδιότητα «ασφαλές» είναι επαρκής για την απαίτηση 
διατήρησης της ασφάλειας του εξοπλισμού, του προσωπικού 
και του κοινού. Η ιδιότητα «ακίνδυνο» δεν μπορεί να 
χαρακτηρίζει δίκτυα διανομής που εκ της φύσεως και 
κατασκευής τους είναι επικίνδυνα εφόσον δεν ληφθούν 
βασικές πρακτικές ασφαλείας. Περαιτέρω, η ιδιότητα 
«συντονισμένο» δεν είναι αυτονόητη ούτε 
ορισμένη.Σημειώνεται ότι οι εν λόγω 2 ιδιότητες δεν 
περιέχονται στην Οδηγία 944/2019, άρθρο 31(1).Να 
διαγραφούν οι εν λόγω 2 ιδιότητες ως η εισήγηση.

Δεν Υιοθετείται.Το εν λόγω λεκτικό συνάδει με το λεκτικό που 
ήδη ισχύει και για τον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς. 
Επιπρόσθετα, το ίδιο λεκτικό θα ισχύει για τον Ιδιοκτήτη 
Γραμμής Διασύνδεσης. 

ΕΤΕΚ 5 44 44 38 44. Ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής: (α) εκτελεί εργασίες 
συντήρησης και κατασκευής σύμφωνα με το δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος διανομής καθώς και 
εργασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης,

Οι εργασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του ΔΣΔ.Το λεκτικό θα πρέπει να προσαρμοστεί 
(Βλέπε σημείο 6) με την εισαγωγή της ΒΡΔ Διανομής.

Δεν Υιοθετείται.Το εν λόγω λεκτικό συνάδει με το λεκτικό που 
ήδη ισχύει και για τον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς. 
Επιπρόσθετα, το ίδιο λεκτικό θα ισχύει για τον Ιδιοκτήτη 
Γραμμής Διασύνδεσης. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 17 44 44 38 44. Ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής: (α) εκτελεί εργασίες 
συντήρησης και κατασκευής σύμφωνα με το δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος διανομής καθώς και 
εργασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης, 

Οι εργασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του ΔΣΔ.Το λεκτικό θα πρέπει να προσαρμοστεί 
(Βλέπε σημείο 6) με την εισαγωγή της ΒΡΔ Διανομής.

Δεν Υιοθετείται.Το εν λόγω λεκτικό συνάδει με το λεκτικό που 
ήδη ισχύει και για τον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς. 
Επιπρόσθετα, το ίδιο λεκτικό θα ισχύει για τον Ιδιοκτήτη 
Γραμμής Διασύνδεσης. 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

17 45 45 38 45. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του περί 
Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμου, Η ΒΡΔ Διανομής Ο 
Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής δεν εκποιεί ή θέτει εκτός 
λειτουργίας οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί 
μέρος του συστήματος διανομής και ούτε προβαίνει σε 
οποιαδήποτε υποθήκευση του συστήματος διανομής χωρίς 
την προγενέστερη γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ. 

Εισήγηση για διαγραφή της πρόνοιας για προγενέστερη 
γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ όσον αφορά την αλλαγή 
κατάστασης λειτουργίας. Τέτοια πρόνοια δεν εντοπίζεται 
ούτε στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο  και ούτε 
εξυπηρετεί οιοδήποτε σκοπό.

Δεν Υιοθετείται.Η ΡΑΕΚ ορίστηκε να ενεργεί ως η αρμόδια 
αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 
σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, θα πρέπει να 
γνωρίζει εκ των προτέρων, να αξιολογεί και αναλόγως να 
εγκρίνει ή να απορρίπτει κατά πόσον ένα περιουσιακό που 
αποτελεί μέρος του συστήματος διανομής δυνατόν να τεθεί 
εκτός λειτουργίας, αναλόγως του βαθμού που αυτό δύναται 
να επηρεάσει την ενεργειακή ασφάλεια. 
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 18 45 45 38 45. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του περί 
Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμου, ο Ιδιοκτήτης Συστήματος 
Διανομής δεν εκποιεί ή θέτει εκτός λειτουργίας οποιοδήποτε 
περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί μέρος του συστήματος 
διανομής και ούτε προβαίνει σε οποιαδήποτε υποθήκευση 
του συστήματος διανομής χωρίς την προγενέστερη γραπτή 
έγκριση της ΡΑΕΚ. 

Τέτοια πρόνοια για να τεθεί εξοπλισμός εκτός λειτουργίας, 
δεν εντοπίζεται ούτε στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο  και 
ούτε εξυπηρετεί οποιοδήποτε σκοπό.

Δεν Υιοθετείται.Η ΡΑΕΚ ορίστηκε να ενεργεί ως η αρμόδια 
αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 
σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, θα πρέπει να 
γνωρίζει εκ των προτέρων, να αξιολογεί και αναλόγως να 
εγκρίνει ή να απορρίπτει κατά πόσον ένα περιουσιακό που 
αποτελεί μέρος του συστήματος διανομής δυνατόν να τεθεί 
εκτός λειτουργίας, αναλόγως του βαθμού που αυτό δύναται 
να επηρεάσει την ενεργειακή ασφάλεια. 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

19 50 50(8) 40 (8) Η προμήθεια των προϊόντων και υπηρεσιών που 
αναφέρονται στο εδάφιο (6), διασφαλίζει την 
αποτελεσματική συμμετοχή όλων των ειδικευμένων 
συμμετεχόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
συμμετεχόντων στην αγορά που παρέχουν ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, των συμμετεχόντων στην αγορά που 
ασχολούνται με την απόκριση ζήτησης, των διαχειριστών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και των 
συμμετεχόντων στην αγορά που δραστηριοποιούνται στη 
σωρευτική εκπροσώπηση. Η ΡΑΕΚ και Η ΒΡΔ Διανομής ο ΔΣΔ, 
σε στενή συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένου του ΔΣΜΚ, καθορίζουν 
τεχνικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή στις οικείες αγορές 
βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών των εν λόγω αγορών και 
των ικανοτήτων όλων των συμμετεχόντων στην αγορά: 
Νοείται ότι οι τεχνικές απαιτήσεις τυγχάνουν της έγκρισης της 
ΡΑΕΚ. 

Εισήγηση για διαγραφή της νέας διάταξης που προβλέπει 
έγκριση των τεχνικών απαιτήσεων από τη ΡΑΕΚ, καθότι 
τέτοια πρόνοια δεν υπάρχει στην Οδηγία 944/2019.Επιπλέον, 
υπάρχει πρόνοια καθορισμού των εν λόγω τεχνικών 
απαιτήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής ως 
επίσης και στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, στις 
Συμβουλευτικές Επιτροπές των οποίων θα πρέπει να 
συμμετέχει και η ΒΡΔ Διανομής.

Δεν Υιοθετείται.Βλ. παρ. 8 άρθρο 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/944 δ ("...απαίτηση από τις ρυθμιστικές αρχές και τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής σε στενή συνεργασία με 
όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς, να καθορίζουν τεχνικές απαιτήσεις για τη 
συμμετοχή στις οικείες αγορές βάσει των τεχνικών 
χαρακτηριστικών των εν λόγω αγορών και των ικανοτήτων 
όλων των συμμετεχόντων στην αγορά"). 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 19 50 50(1) 39 50.—(1) Ο ΔΣΔ διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του 
συστήματος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, θέτοντας σε λειτουργία λειτουργώντας, 
συντηρώντας και αναπτύσσοντας υπό οικονομικούς όρους 
ένα ασφαλές, αξιόπιστο και αποδοτικό σύστημα διανομής, 
λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την 
ενεργειακή απόδοση. 

Οι εργασίες ενεργοποίησης και συντήρησης εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του ΙΣΔ.Το λεκτικό θα πρέπει να προσαρμοστεί 
(Βλέπε σημείο 6) με την εισαγωγή της ΒΡΔ Διανομής.

Δεν Υιοθετείται.Εισήχθηκε υπό την έννοια ότι μεριμνά ώστε 
να τίθενται σε λειτουργία στοιχεία του συστήματος διανομής 
καθώς και για τη συντήρηση του συστήματος διανομής. Οι 
εργασίες ώστε να τεθεί σε λειτουργία στοιχείο του 
συστήματος καθώς και οι εργασίες συντήρησης του 
συστήματος εκτελούνται από τον ΙΣΔ.Βλ. προτεινόμενα 
άρθρα 43 και 44. Επιπρόσθετα, το άρθρο 31 της Οδηγίας 
2019/944 σαναφέρει ότι "Ο διαχειριστής συστήματος 
διανομής διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του 
συστήματος να ανταποκρίνεται σε εύλογη ζήτηση διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, θέτοντας σε λειτουργία, συντηρώντας 
και αναπτύσσοντας υπό οικονομικούς όρους ένα ασφαλές, 
αξιόπιστο και αποδοτικό σύστημα διανομής στην περιοχή 
που καλύπτει, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το 
περιβάλλον, και την ενεργειακή απόδοση."
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Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

20 50 50(9) 40 Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής συνεργάζονται με τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς για την 
αποτελεσματική συμμετοχή των συμμετεχόντων στην αγορά 
που συνδέονται με το δίκτυό τους, στις αγορές λιανικής, 
χονδρικής και εξισορρόπησης. Η παροχή υπηρεσιών 
εξισορρόπησης από πόρους που βρίσκονται στο σύστημα 
διανομής συμφωνείται με τον αντίστοιχο διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 57 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και το άρθρο 182 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής (24).

Εισήγηση για διατήρηση της παραπομπής στο άρθρο 182 του 
Κανονισμού 2017/1485 όπως στο εδάφιο 31(9) της Οδηγίας 
944/2019, το οποίο προνοεί για τον απαραίτητο συντονισμό 
των ΔΣΜΚ και ΒΡΔ Διανομής αναφορικά την εφεδρεία 
ενεργού ισχύος.

Δεν Υιοθετείται.Η Κύπρος δεν εφαρμόζει τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1485 (Βλ. παρ. 2, άρθρο 2 του Κανονισμού). 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

21 50 50(10) 40  (10) Ο Υπουργός δύναται να επιτρέπει στηον ΒΡΔ Διανομής  
ΔΣΔ να ασκεί δραστηριότητες άλλες από εκείνες που 
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) 
2019/943, εφόσον: (α) οι δραστηριότητες αυτές είναι 
αναγκαίες ώστε η ΒΡΔ Διανομής ο ΔΣΔ να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις της του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, και (β) η ΡΑΕΚ έχει αξιολογήσει 
την αναγκαιότητα μιας τέτοιας παρέκκλισης. Η παρούσα 
παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος της 
ΒΡΔ Διανομής να έχει στην ιδιοκτησία της, να αναπτύσσει, 
να διαχειρίζεται ή να λειτουργεί δίκτυα διαφορετικά από τα 
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, όπου ο Υπουργός έχει 
χορηγήσει τέτοιο δικαίωμα.

Εισήγηση για διατήρηση της πρόνοιας του εδαφίου 31(10) της 
αγγλικής έκδοσης της Οδηγίας 944/2019, κατάλληλα 
αναφερόμενης στην αρμόδια οντότητα, δηλαδή την ΒΡΔ 
Διανομής.

Δεν Υιοθετείται.Το άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 απαιτεί 
όπως τα κράτη μέλη ορίσουν ή να ζητήσουν από τις 
επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των συστημάτων 
διανομής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίσουν έναν ή 
περισσότερους διαχειριστές του συστήματος 
διανομής.Επιπρόσθετα, το άρθρο 35 (Διαχωρισμός των 
Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής) είναι ενδεικτικό της 
απαίτησης για ανεξαρτησία του ΔΣΔ, ως νομική μορφή καθώς 
σε επίπεδο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Σημειώνεται 
ότι η Κύπρος αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 
1,2 και 3 με την επίκληση του μικρού και απομονωμένου 
συστήματος. 

ΟΕΒ 10 50 50 39-40 Προσθήκη σημείου (12) που να αναφέρει: (12) «Ο ΔΣΔ 
υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις ισχύουσες αναλυτικές 
κοστολογήσεις εξοπλισμού περιλαμβάνοντας τις τρέχουσες 
μοναδιαίες τιμές. Οφείλει επίσης να προσφέρει στους Αιτητές 
Σύνδεσης Ανεξάρτητων Παραγωγών στο δίκτυο τη βέλτιστη 
από απόψη κόστους λύση στη βάση τεχνικών κριτηρίων που 
αποδεδειγμένα ανταποκρίνονται σε εύλογη ικανοποίηση της 
ποιότητας παροχής στο δίκτυο.» 

Για σκοπούς διαφάνειας, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να 
γνωρίζουν το πραγματικό κόστος. 

Δεν Υιοθετείται.Το πραγματικό κόστος αντικατοπτρίζεται στα 
τέλη που αφορούν το σύστημα διανομής, τα οποία 
υπολογίζονται στη βάση μεθοδολογίας που εγκρίνει η ΡΑΕΚ. 
Βλ. προτεινόμενα άρθρα 93 και 22, ειδικότερα τα εδάφια (3), 
(4), (8), (10), (12), (13) και το προτεινόμενο άρθρο 23, εδάφιο 
(1), ειδικότερα την παρ. (α). 

ΣΣΑΗΗ 10 50 50 39-40 Προσθήκη σημείου (12) που να αναφέρει: (12) «Ο ΔΣΔ 
υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις ισχύουσες αναλυτικές 
κοστολογήσεις εξοπλισμού περιλαμβάνοντας τις τρέχουσες 
μοναδιαίες τιμές. Οφείλει επίσης να προσφέρει στους Αιτητές 
Σύνδεσης Ανεξάρτητων Παραγωγών στο δίκτυο τη βέλτιστη 
από απόψη κόστους λύση στη βάση τεχνικών κριτηρίων που 
αποδεδειγμένα ανταποκρίνονται σε εύλογη ικανοποίηση της 
ποιότητας παροχής στο δίκτυο.» 

Για σκοπούς διαφάνειας, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να 
γνωρίζουν το πραγματικό κόστος. 

Δεν Υιοθετείται.Το πραγματικό κόστος αντικατοπτρίζεται στα 
τέλη που αφορούν το σύστημα διανομής, τα οποία 
υπολογίζονται στη βάση μεθοδολογίας που εγκρίνει η ΡΑΕΚ. 
Βλ. προτεινόμενα άρθρα 93 και 22, ειδικότερα τα εδάφια (3), 
(4), (8), (10), (12), (13) και το προτεινόμενο άρθρο 23, εδάφιο 
(1), ειδικότερα την παρ. (α). 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

18 50 50(4) 39 (4) Η ΒΡΔ Διανομής Ο ΔΣΔ, κατά τον καταμερισμό 
εγκαταστάσεων την κατανομή δυνατότητας παραγωγής,  
υποχρεούται να δίδει προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης, όπως προνοείται μεταξύ άλλων κριτηρίων στο 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943. 

Εισήγηση για βελτίωση της απόδοσης του όρου «dispatching» 
του άρθρου 12 του Κανονισμού 943/2019.Συντακτική 
εισήγηση για να παραπέμπεται ο αναγνώστης στις λοιπές 
πρόνοιες και σχετικά κριτήρια του άρθρου 12 του Κανονισμού. 

Υιοθετείται ο όρος και ορισμός «κατανομή του φορτίου 
ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 
και απόκρισης της ζήτησης» καθώς και η εισαγωγή νέου 
άρθρουμε τίτλο «Kατανομή του φορτίου ηλεκτροπαραγωγής 
στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και απόκρισης της 
ζήτησης» . 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

11 50 50(1)(4) 39 Η φράση «κατά τον καταμερισμό εγκαταστάσεων 
παραγωγής» να γίνει «κατά την κατανομή εγκαταστάσεων 
παραγωγής»

Η φράση «καταμερισμός εγκαταστάσεων παραγωγής» στην 
Οδηγία 2019/944 (‘Άρθρο 31(4)) αποτελεί μετάφραση της 
φράσης «when dispatching generating installations» όπως 
αναφέρεται στην αγγλική έκδοση της Οδηγίας. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σε όλα τα άλλα σημεία της Οδηγίας ο όρος 
«dispatch» μεταφράζεται ως «κατανομή» καθώς και ότι ο 
όρος αυτός έχει επικρατήσει στην Κύπρο (βλ. Κανόνες 
Μεταφοράς και Διανομής, Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού), 
προτείνεται η χρήση αυτού του όρου.

Υιοθετείται ο όρος και ορισμός «κατανομή του φορτίου 
ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 
και απόκρισης της ζήτησης» καθώς και η εισαγωγή νέου 
άρθρουμε τίτλο «Kατανομή του φορτίου ηλεκτροπαραγωγής 
στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και απόκρισης της 
ζήτησης» . 

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 19 50 50(4) Αντικατάσταση του εδαφίου (4), με το πιο κάτω:
(4)(α) Με την επιφύλαξη των άρθρων 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ, ο 
ΔΣΔ κατά την κατανομή εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, 
δίνει προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο βαθμό 
που το επιτρέπει η ασφαλής λειτουργία του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει διαφανών και αμερόληπτων 
κριτηρίων, και όταν οι εν λόγω εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγής είναι:i) εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και έχουν εγκατεστημένη δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 400 kW· ήii) έργα 
επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες, υπό την επιφύλαξη 
έγκρισης από τη ΡΑΕΚ, εφόσον η προτεραιότητα αυτή 
περιορίζεται στο χρονικό διάστημα και την έκταση που 
απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών της επίδειξης.(β) 
Με την επιφύλαξη των συμβάσεων που συνήφθησαν πριν 
από την 4η Ιουλίου 2019, οι εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και έχουν τεθεί 
σε λειτουργία πριν από την 4η Ιουλίου 2019 και, εφόσον 
έχουν τεθεί σε λειτουργία, έχουν κατανεμηθεί κατά 
προτεραιότητα δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 5 της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ή του άρθρου 16 παράγραφος 2 της 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (20) εξακολουθούν να κατανέμονται κατά 
προτεραιότητα. Η κατανομή κατά προτεραιότητα παύει να 
εφαρμόζεται στις εν λόγω εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 

Προσαρμογή από το Άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, 
παράγραφοι 2 και 6. Σύμφωνα με την παράγραφο (1) του 
ιδίου άρθρου:«Η κατανομή εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής και απόκρισης ζήτησης δεν εισάγει 
διακρίσεις, είναι διαφανής και, εκτός εάν προβλέπεται άλλως 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6, βασίζεται στην 
αγορά.»Ο Νόμος πρέπει να διευκρινίζει υπό ποιες συνθήκες 
και προϋποθέσεις δίνεται προτεραιότητα στην κατανομή στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ή που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης. Σύμφωνα με την παράγραφο 2(α) του πιο πάνω 
άρθρου του Κανονισμού, η προτεραιότητα περιορίζεται για 
εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 400 kW.Ο Κανονισμός 
2019/943 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
δίνουν προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας («Ένα κράτος 
μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμόσει κατά 
προτεραιότητα κατανομή σε εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγής όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2»). 
Μπορεί επίσης ένα κράτος μέλος να καθορίσει άλλα όρια 
ισχύος εντός αυτών που επιτρέπονται από τον Κανονισμό. 
Επομένως θα πρέπει να καθορίζεται στον Νόμο κατά πόσο η 
Κύπρος αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα κατανομής σε 
αυτές τις εγκαταστάσεις και μέχρι ποια ισχύ. Η παραπομπή 
στον Κανονισμό δεν είναι επαρκής. 

Υιοθετείται ο όρος και ορισμός «κατανομή του φορτίου 
ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 
και απόκρισης της ζήτησης» καθώς και η εισαγωγή νέου 
άρθρουμε τίτλο «Kατανομή του φορτίου ηλεκτροπαραγωγής 
στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και απόκρισης της 
ζήτησης» . 
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

29 50 50(4) Αντικατάσταση του εδαφίου (4), με το πιο κάτω:        
4(α) Με την επιφύλαξη των άρθρων 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ, ο 
ΔΣΔ κατά την κατανομή εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, 
δίνει προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο βαθμό 
που το επιτρέπει η ασφαλής λειτουργία του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει διαφανών και αμερόληπτων 
κριτηρίων, και όταν οι εν λόγω εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγής είναι:
i) εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουν εγκατεστημένη 
δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 400 kW· ή
ii) έργα επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες, υπό την 
επιφύλαξη έγκρισης από τη ΡΑΕΚ, εφόσον η προτεραιότητα 
αυτή περιορίζεται στο χρονικό διάστημα και την έκταση που 
απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών της επίδειξης.
(β) Με την επιφύλαξη των συμβάσεων που συνήφθησαν πριν 
από την 4η Ιουλίου 2019, οι εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και έχουν τεθεί 
σε λειτουργία πριν από την 4η Ιουλίου 2019 και, εφόσον 
έχουν τεθεί σε λειτουργία, έχουν κατανεμηθεί κατά 
προτεραιότητα δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 5 της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ή του άρθρου 16 παράγραφος 2 της 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (20) εξακολουθούν να κατανέμονται κατά 
προτεραιότητα. Η κατανομή κατά προτεραιότητα παύει να 
εφαρμόζεται στις εν λόγω εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 

Προσαρμογή από το Άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, 
παράγραφοι 2 και 6. Σύμφωνα με την παράγραφο (1) του 
ιδίου άρθρου:«Η κατανομή εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής και απόκρισης ζήτησης δεν εισάγει 
διακρίσεις, είναι διαφανής και, εκτός εάν προβλέπεται άλλως 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6, βασίζεται στην 
αγορά.»Η προτεραιότητα στην κατανομή στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης. Ο Νόμος πρέπει να διευκρινίζει υπό ποιες 
συνθήκες και προϋποθέσεις  αυτές οι εγκαταστάσεις 
τυγχάνουν προτεραιότητα στην κατανομή.Ο Κανονισμός 
προβλέπει ότι τα κράτη έλη μπορούν να μην δίνουν 
προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας («Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει να μην εφαρμόσει κατά προτεραιότητα 
κατανομή σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 2»). Επομένως θα πρέπει να 
καθορίζεται στον Νόμο κατά πόσο η Κύπρος αποφάσισε να 
δώσει προτεραιότητα κατανομής σε αυτές τις εγκαταστάσεις. 
Η παραπομπή στον Κανονισμό δεν είναι επαρκής. 

Υιοθετείται ο όρος και ορισμός «κατανομή του φορτίου 
ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 
και απόκρισης της ζήτησης» καθώς και η εισαγωγή νέου 
άρθρουμε τίτλο «Kατανομή του φορτίου ηλεκτροπαραγωγής 
στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και απόκρισης της 
ζήτησης» . 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

22 50 50(11) 40 (11) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 85 ή 
οποιασδήποτε άλλης νόμιμης υποχρέωσης κοινοποίησης 
πληροφοριών, η ΒΡΔ Διανομής o ΔΣΔ διαφυλάσσει τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών οι οποίες περιέρχονται εις γνώσιν του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του και αποτρέπει τη με 
μεροληπτικό τρόπο κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν 
τις δικές του δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν 
εμπορικά πλεονεκτήματα. 

Εισήγηση για εξέταση της ορθότητας παραπομπής στο άρθρο 
85.

Υιοθετείται. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 20 50 50(10) 40 (10) Ο Υπουργός δύναται να επιτρέπει στηον ΒΡΔ Διανομής  
ΔΣΔ να ασκεί δραστηριότητες άλλες από εκείνες που 
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) 
2019/943, εφόσον: (α) οι δραστηριότητες αυτές είναι 
αναγκαίες ώστε η ΒΡΔ Διανομής ο ΔΣΔ να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις της του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, και (β) η ΡΑΕΚ έχει αξιολογήσει 
την αναγκαιότητα μιας τέτοιας παρέκκλισης. Η παρούσα 
παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος της 
ΒΡΔ Διανομής να έχει στην ιδιοκτησία της, να αναπτύσσει, 
να διαχειρίζεται ή να λειτουργεί δίκτυα διαφορετικά από τα 
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, όπου ο Υπουργός έχει 
χορηγήσει τέτοιο δικαίωμα.

Εισηγούμαστε τη διατήρηση της πρόνοιας του εδαφίου 31(10) 
της αγγλικής έκδοσης της Οδηγίας 944/2019, κατάλληλα 
αναφερόμενης στην αρμόδια οντότητα, δηλαδή την ΒΡΔ 
Διανομής.

Υιοθετείται. Το εδάφιο (10) του προτεινόμενου άρθρου 50 
διαμορφώθηκε ως ακολούθως:   

"(10) Εξαιρουμένης οποιασδήποτε έγκρισης έχει χορηγηθεί 
στον ΔΣΔ να έχει στην ιδιοκτησία του, να αναπτύσσει να 
διαχειρίζεται ή να λειτουργεί δίκτυα διαφορετικά από τα 
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
εδαφίου (3) του άρθρου 12 του περί Ανάπτυξης του 
Ηλεκτρισμού Νόμου, ο Υπουργός δύναται να επιτρέπει στον 
ΔΣΔ να ασκεί δραστηριότητες άλλες από εκείνες που 
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) 
2019/943, εφόσον: (...)\"
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Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

23 51 51 40 Διαδικασίες συνοπτικής κοινοποίησης διαδικασίας αίτησης 
για τις συνδέσεις με το δίκτυο διανομής. 
51.—(1)(α) Εγκαταστάσεις ή συγκεντρωτικές μονάδες 
παραγωγής αυτοκαταναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και έργα επίδειξης ανανεώσιμης ενέργειας με 
δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής ίση ή μικρότερη από 
10.8kW, ή ισοδύναμη για συνδέσεις εκτός των τριφασικών, 
συνδέονται στο δίκτυο έπειτα από συνοπτική διαδικασία  
αίτησης κοινοποίηση στην ΒΡΔ Διανομής στον ΔΣΔ. (β) Η 
διαδικασία της παραγράφου (α) επεκτείνεται και σε 
εγκαταστάσεις ή συγκεντρωτικές μονάδες παραγωγής με 
δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μεγαλύτερη από 10.8kW 
και έως 50kW, εφόσον διατηρούνται η σταθερότητα, η 
αξιοπιστία και η ασφάλεια του δικτύου. (2) Η ΒΡΔ Διανομής 
Ο ΔΣΔ μπορεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία 
κοινοποίησης του εδαφίου (1), να απορρίψει την αιτούμενη 
σύνδεση στο δίκτυο ή να προτείνει εναλλακτικό σημείο 
σύνδεσης δικτύου για αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας ή 
τεχνικής ασυμβατότητας των στοιχείων του συστήματος. (3) 
Σε περίπτωση θετικής απόφασης από την ΒΡΔ Διανομής τον 
ΔΣΔ ή αν δεν ληφθεί απόφαση από την ΒΡΔ Διανομής τον ΔΣΔ  
εντός ενός μηνός από την υποβολή της συνοπτικής αίτησης  
κοινοποίηση του εδαφίου (1), η αίτηση σύνδεσης της 
εγκατάστασης ή η συγκεντρωτικής μονάδας παραγωγής 
προχωρεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας μπορούν να 
συνδεθούν. 

Εισήγηση για προσαρμογή της απόδοσης του όρου simple-
notification για να συνάδει με την έννοια όπως αποδίδεται 
από τις πρόνοιες του εν λόγω άρθρου. Η ακόλουθες 
αναφορές, για παράδειγμα, σε «απορρίψει την αιτούμενη 
σύνδεση» και «σε περίπτωση θετικής απόφασης» και «αν δεν 
ληφθεί απόφαση», παραπέμπουν σε «συνοπτική διαδικασία 
αίτησης» και όχι σε «διαδικασία απλής 
κοινοποίησης».Περαιτέρω, γίνεται εισήγηση για προσαρμογή 
του εδαφίου (3) ώστε να είναι σαφές πως η διαδικασία απλής 
αίτησης δεν είναι δυνατό να παρακάμπτει στάδια που είναι 
τεχνικά απαραίτητα για την ασφαλή σύνδεση στο δίκτυο.

Δεν Υιοθετείται.Ο πελάτης που πληροί τα κριτήρια δύναται 
να ακολουθήσει τη διαδικασία συνοπτικής κοινοποίησης, 
δηλαδή κοινοποιεί "την πρόθεσή του", μέσω ειδικού εντύπου 
προς τον ΔΣΔ, να συνδεθεί με το δίκτυο διανομής. Με το 
έντυπο αυτό, ο ΔΣΔ δύναται να ζητήσει κάθε σχετική 
πληροφορία, περιλαμβανομένης της ακριβούς υπόδειξης του 
σημείου  σύνδεσης καθώς και άλλες απαραίτητες τεχνικές 
πληροφορίες ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και 
ασφάλεια του συστήματος διανομής. Το νομοσχέδιο δίδει την 
ευχέρεια στον ΔΣΔ εντός ενός μηνός να απορρίψει την 
πρόθεση που του κοινοποιήθηκε ή να προτείνει εναλλακτικό 
σημείο σύνδεσης στον πελάτη. Η Οδηγία καθορίζει ρητά ότι, 
τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, ο πελάτης έχει 
δικαίωμα να συνδεθεί στο σύστημα διανομής εντός ενός 
μηνός από την υποβολή της κοινοποίησης (δηλ. της πρόθεσής 
του) να συνδεθεί. Ο ΔΣΔ θα πρέπει να προχωρήσει με την 
επανεξέταση των διαδικασιών που αφορούν τα συστήματα 
αυτά, ούτως ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της 
Οδηγίας σε σχέση με τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

24 52 52 40 52.—(1)(α) Η ΡΑΕΚ με ρυθμιστική απόφασή της καθορίζει το 
ρυθμιστικό πλαίσιο που επιτρέπει και παρέχει κίνητρα στην 
ΒΡΔ Διανομής στον ΔΣΔ να προμηθεύεται υπηρεσίες 
ευελιξίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της 
συμφόρησης, προκειμένου για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας όσον αφορά τη λειτουργία και την ανάπτυξη 
του συστήματος διανομής. Ειδικότερα, το ρυθμιστικό πλαίσιο 
διασφαλίζει ότι η ΒΡΔ Διανομής ο ΔΣΔ μπορεί να 
προμηθεύεται υπηρεσίες από πηγές, όπως η κατανεμημένη 
παραγωγή, η απόκριση ζήτησης ή η αποθήκευση ενέργειας, 
και να εξετάζει τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης, όταν 
οι υπηρεσίες αυτές μειώνουν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο 
την ανάγκη αναβάθμισης ή αντικατάστασης της 
χωρητικότητας των στοιχείων δικτύου δυναμικότητας 
ηλεκτρικής ενέργειας και τα οποία ενισχύουν την 
αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος 
διανομής 

Εισήγηση για βελτίωση της απόδοσης στα ελληνικά του όρου 
«electricity capacity» της Οδηγίας 944/2019.

Δεν Υιοθετείται.Ο αγγλικός όρος "capacity" στα ελληνικά 
μεταφράζεται ως "δυναμικότητα" ή "ισχύς". Ο ελληνικός όρος 
"χωρητικότητα" στα αγγλικά μεταφράζεται ως "capacitance". 
Επιπρόσθετα ο όρος "δυναμικότητα" επιβεβαιώθηκε μέσω 
της επίσημης μεταφραστικής πύλης της Ε. Επιτροπής 
(eTranslation). 
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Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

25 53 53(3)(α)
53(4)

41 (3) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (2), ο Υπουργός 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από 
διαβούλευση με τον Υπουργό, με γνωστοποίησή του που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
επιτρέπει στην ΒΡΔ Διανομής στον ΔΣΔ να έχει στην 
ιδιοκτησία της του, να αναπτύσσει, να διαχειρίζεται ή να 
λειτουργεί σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, 
μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(α) τα άλλα μέρη που συμμετείχαν σε ανοικτή, διαφανή και 
χωρίς διακρίσεις διαδικασία υποβολής προσφορών στην 
οποία προβαίνει ο ΔΣΔ και η οποία υπόκειται σε επανεξέταση 
και έγκριση από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με το εδάφιο (4), δεν 
απέκτησαν το δικαίωμα για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση 
ή λειτουργία σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
ή δεν μπορούσαν να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες με 
εύλογο κόστος και εγκαίρως· (β) η ΡΑΕΚ έχει διενεργήσει εκ 
των προτέρων επανεξέταση των προϋποθέσεων της 
διαδικασίας υποβολής προσφορών της παραγράφου (α) και 
έχει δώσει την έγκρισή της· (γ) η ΒΡΔ Διανομής ο ΔΣΔ  
λειτουργεί τα σημεία επαναφόρτισης με βάση την πρόσβαση 
τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 96 και πρέπει να αποφεύγει τις 
διακρίσεις μεταξύ χρηστών του συστήματος ή κατηγοριών 
χρηστών του συστήματος, ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με 
αυτόν επιχειρήσεων. (4) Η ΡΑΕΚ καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές ή ρήτρες για δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να 
βοηθήσει την ΒΡΔ Διανομής τον ΔΣΔ να διασφαλίσει δίκαιη 
διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου (α) του εδαφίου (3). 

Όντως το άρθρο 33 της Οδηγίας 944/2019 προνοεί για τη 
διενέργεια διαδικασίας υποβολής προσφορών για την 
αξιολόγηση του ενδιαφέροντος της αγοράς για σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, δεν 
καθορίζει ποιο μέρος θα διενεργεί τη διαδικασία υποβολής 
προσφορών που προνοείται στο εδάφιο (3)(α), γι’ αυτό η 
ανάθεση στον ΔΣΔ πρέπει να διαγραφεί. Αυτό πρέπει να 
διαλαμβάνεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα τεθεί για την 
ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.Η πρόνοια του εδαφίου 53(4) 
για υποβοήθηση του ΔΣΔ να διασφαλίζει δίκαιη διαδικασία 
πρόσκλησης δεν αφορά απαραίτητα την διαδικασία στο 
πλαίσιο της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), και για αυτό 
δεν καθορίζεται στο αντίστοιχο εδάφιο της Οδηγίας 
944/2019. Γι’ αυτό η αναφορά αυτή πρέπει να διαγραφεί.

Δεν Υιοθετείται.Βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 
33 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, ότι δηλ. η ρυθμιστική αρχή 
μπορεί να καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές ή ρήτρες για 
δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να βοηθούν τους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής να διασφαλίζουν δίκαιη διαδικασία 
πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. Παρότι δεν 
αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για τη διαδικασία του 
σημείου α) της παρ. 3 του άρθρου 33 της Οδηγίας, εντούτοις 
αυτό συνεπάγεται εφόσον είναι η μόνη σχετική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 33. 

ΕΤΕΚ 6 53 53(3)(α)
53(4)

41 (3) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (2), ο Υπουργός 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από 
διαβούλευση με τον Υπουργό, με γνωστοποίησή του που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
επιτρέπει στον ΔΣΔ να έχει στην ιδιοκτησία του, να 
αναπτύσσει, να διαχειρίζεται ή να λειτουργεί σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, μόνον εφόσον 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:(α) τα άλλα 
μέρη που συμμετείχαν σε ανοικτή, διαφανή και χωρίς 
διακρίσεις διαδικασία υποβολής προσφορών στην οποία 
προβαίνει ο ΔΣΔ και η οποία υπόκειται σε επανεξέταση και 
έγκριση από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με το εδάφιο (4), δεν 
απέκτησαν το δικαίωμα για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση 
ή λειτουργία σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
ή δεν μπορούσαν να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες με 
εύλογο κόστος και εγκαίρως· (β) η ΡΑΕΚ έχει διενεργήσει εκ 
των προτέρων επανεξέταση των προϋποθέσεων της 
διαδικασίας υποβολής προσφορών της παραγράφου (α) και 
έχει δώσει την έγκρισή της· (γ) ο ΔΣΔ λειτουργεί τα σημεία 
επαναφόρτισης με βάση την πρόσβαση τρίτων σύμφωνα με 
το άρθρο 96 και πρέπει να αποφεύγει τις διακρίσεις μεταξύ 
χρηστών του συστήματος ή κατηγοριών χρηστών του 
συστήματος, ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν 
επιχειρήσεων. (4) Η ΡΑΕΚ καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές 
ή ρήτρες για δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να βοηθήσει τον 
ΔΣΔ να διασφαλίσει δίκαιη διαδικασία πρόσκλησης προς 
υποβολή προσφορών. στο πλαίσιο της διαδικασίας της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (3). 

Όντως το άρθρο 33 της Οδηγίας 944/2019 προνοεί για τη 
διενέργεια διαδικασίας υποβολής προσφορών για την 
αξιολόγηση του ενδιαφέροντος της αγοράς για σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, δεν 
καθορίζει ποιο μέρος θα διενεργεί την διαδικασία υποβολής 
προσφορών που προνοείται στο εδάφιο (3)(α), γι’ αυτό η 
ανάθεση στον ΔΣΔ πρέπει να διαγραφεί. Αυτό πρέπει να 
διαλαμβάνεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα τεθεί για την 
ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.Η πρόνοια του εδαφίου 53(4) 
για υποβοήθηση του ΔΣΔ να διασφαλίζει δίκαιη διαδικασία 
πρόσκλησης δεν αφορά απαραίτητα την διαδικασία στο 
πλαίσιο της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), και για αυτό 
δεν καθορίζεται στο αντίστοιχο εδάφιο της Οδηγίας 
944/2019. Γι’ αυτό η αναφορά αυτή πρέπει να διαγραφεί.

Δεν Υιοθετείται.Βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 
33 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, ότι δηλ. η ρυθμιστική αρχή 
μπορεί να καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές ή ρήτρες για 
δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να βοηθούν τους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής να διασφαλίζουν δίκαιη διαδικασία 
πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. Παρότι δεν 
αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για τη διαδικασία του 
σημείου α) της παρ. 3 του άρθρου 33 της Οδηγίας, εντούτοις 
αυτό συνεπάγεται εφόσον είναι η μόνη σχετική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 33. 
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 21 53 53(3)(α)
53(4)

41 (3) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (2), ο Υπουργός 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από 
διαβούλευση με τον Υπουργό, με γνωστοποίησή του που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
επιτρέπει στον ΔΣΔ να έχει στην ιδιοκτησία του, να 
αναπτύσσει, να διαχειρίζεται ή να λειτουργεί σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, μόνον εφόσον 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:(α) τα άλλα 
μέρη που συμμετείχαν σε ανοικτή, διαφανή και χωρίς 
διακρίσεις διαδικασία υποβολής προσφορών στην οποία 
προβαίνει ο ΔΣΔ και η οποία υπόκειται σε επανεξέταση και 
έγκριση από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με το εδάφιο (4), δεν 
απέκτησαν το δικαίωμα για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση 
ή λειτουργία σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
ή δεν μπορούσαν να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες με 
εύλογο κόστος και εγκαίρως· (β) η ΡΑΕΚ έχει διενεργήσει εκ 
των προτέρων επανεξέταση των προϋποθέσεων της 
διαδικασίας υποβολής προσφορών της παραγράφου (α) και 
έχει δώσει την έγκρισή της· (γ) ο ΔΣΔ λειτουργεί τα σημεία 
επαναφόρτισης με βάση την πρόσβαση τρίτων σύμφωνα με 
το άρθρο 96 και πρέπει να αποφεύγει τις διακρίσεις μεταξύ 
χρηστών του συστήματος ή κατηγοριών χρηστών του 
συστήματος, ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν 
επιχειρήσεων. (4) Η ΡΑΕΚ καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές 
ή ρήτρες για δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να βοηθήσει τον 
ΔΣΔ να διασφαλίσει δίκαιη διαδικασία πρόσκλησης προς 
υποβολή προσφορών. στο πλαίσιο της διαδικασίας της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (3). 

Όντως το άρθρο 33 της Οδηγίας 944/2019 προνοεί για τη 
διενέργεια διαδικασίας υποβολής προσφορών για την 
αξιολόγηση του ενδιαφέροντος της αγοράς για σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, δεν 
καθορίζει ποιο μέρος θα διενεργεί την διαδικασία υποβολής 
προσφορών που προνοείται στο εδάφιο (3)(α), γι’ αυτό η 
ανάθεση στον ΔΣΔ πρέπει να διαγραφεί. Αυτό πρέπει να 
διαλαμβάνεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα τεθεί για την 
ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.Η πρόνοια του εδαφίου 53(4) 
για υποβοήθηση του ΔΣΔ να διασφαλίζει δίκαιη διαδικασία 
πρόσκλησης δεν αφορά απαραίτητα την διαδικασία στο 
πλαίσιο της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), και για αυτό 
δεν καθορίζεται στο αντίστοιχο εδάφιο της Οδηγίας 
944/2019. Γι’ αυτό η αναφορά αυτή πρέπει να διαγραφεί.

Δεν Υιοθετείται.Βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 
33 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, ότι δηλ. η ρυθμιστική αρχή 
μπορεί να καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές ή ρήτρες για 
δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να βοηθούν τους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής να διασφαλίζουν δίκαιη διαδικασία 
πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. Παρότι δεν 
αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για τη διαδικασία του 
σημείου α) της παρ. 3 του άρθρου 33 της Οδηγίας, εντούτοις 
αυτό συνεπάγεται εφόσον είναι η μόνη σχετική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 33. 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

26 55 55(2)(α), 
55(3)

42 (2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1), ο Υπουργός, κατόπιν 
διαβούλευσης με τη ΡΑΕΚ, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, επιτρέπει στη ΒΡΔ 
Διανομής στον ΔΣΔνα έχει στην ιδιοκτησία της του, να αναπτύσσει, 
να διαχειρίζεται ή να λειτουργεί εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας 
οι οποίες αποτελούν πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου και 
εφόσον η ΡΑΕΚ έχει δώσει την έγκρισή της ή εάν πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) τα άλλα μέρη που συμμετείχαν σε 
ανοικτή και διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία υποβολής 
προσφορών στην οποία προβαίνει ο ΔΣΔ και η οποία υπόκειται σε 
επανεξέταση και έγκριση από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με την παράγραφο 
(γ) και διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (3), δεν απέκτησαν το δικαίωμα 
για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία παρόμοιων 
εγκαταστάσεων ή δε μπορούσαν να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες 
με εύλογο κόστος και εγκαίρως, (β) οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι 
απαραίτητες, προκειμένου η ΒΡΔ Διανομής ο ΔΣΔ να τηρεί τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του παρόντος Νόμου για την 
αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος 
διανομής και οι εγκαταστάσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αγορά ή 
πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, και(γ) 
η ΡΑΕΚ έχει αξιολογήσει την αναγκαιότητα αυτής της παρέκκλισης και 
έχει διενεργήσει εκτίμηση της διαδικασίας υποβολής προσφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων αυτής της διαδικασίας, και 
έχει δώσει την έγκρισή της. (3) Η ΡΑΕΚ καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές ή ρήτρες για δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να βοηθήσει την 
ΒΡΔ Διανομής τον ΔΣΔ να διασφαλίσει δίκαιη διαδικασία υποβολής 
προσφορών. της παραγράφου (α) του εδαφίου (2).

Όντως το άρθρο 36 της Οδηγίας 944/2019 προνοεί για τη 
διενέργεια διαδικασίας υποβολής προσφορών για την 
αξιολόγηση του ενδιαφέροντος της αγοράς για συστήματα 
αποθήκευσης. Ωστόσο, δεν καθορίζει ποιο μέρος θα 
διενεργεί την διαδικασία υποβολής προσφορών που 
προνοείται στο εδάφιο (2)(α), γι’ αυτό η ανάθεση στον ΔΣΔ 
πρέπει να διαγραφεί.Η πρόνοια του εδαφίου 55(3) για 
υποβοήθηση του ΔΣΔ να διασφαλίζει δίκαιη διαδικασία 
πρόσκλησης δεν αφορά απαραίτητα την διαδικασία στο 
πλαίσιο της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), και για αυτό 
δεν καθορίζεται στο αντίστοιχο εδάφιο της Οδηγίας 
944/2019. Γι’ αυτό η αναφορά αυτή πρέπει να διαγραφεί.

Δεν Υιοθετείται.Βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 
36 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, ότι δηλ. οι ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να καταρτίζουν κατευθυντήριες γραμμές ή ρήτρες 
για δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να βοηθούν τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής να διασφαλίζουν δίκαιη 
διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών.Παρότι 
δεν αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για τη διαδικασία του 
σημείου α) της παρ. 2 του άρθρου 36 της Οδηγίας, εντούτοις 
αυτό συνεπάγεται εφόσον είναι η μόνη σχετική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 36. 
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ΕΤΕΚ 7 55 55(2)(α),  
55(3)

42 (2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1), ο Υπουργός, κατόπιν διαβούλευσης 
με τη ΡΑΕΚ, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, επιτρέπει στον ΔΣΔ να έχει στην ιδιοκτησία 
του, να αναπτύσσει, να διαχειρίζεται ή να λειτουργεί εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας οι οποίες αποτελούν πλήρως ενσωματωμένα 
στοιχεία δικτύου και εφόσον η ΡΑΕΚ έχει δώσει την έγκρισή της ή εάν 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:(α) τα άλλα μέρη που 
συμμετείχαν σε ανοικτή και διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία 
υποβολής προσφορών στην οποία προβαίνει ο ΔΣΔ και η οποία υπόκειται σε 
επανεξέταση και έγκριση από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με την παράγραφο (γ) και 
διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το εδάφιο (3), δεν απέκτησαν το δικαίωμα για ιδιοκτησία, 
ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία παρόμοιων εγκαταστάσεων ή δε 
μπορούσαν να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες με εύλογο κόστος και 
εγκαίρως,(β) οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες, προκειμένου ο 
ΔΣΔ να τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του παρόντος Νόμου για 
την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος 
διανομής και οι εγκαταστάσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αγορά ή 
πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, και(γ) η 
ΡΑΕΚ έχει αξιολογήσει την αναγκαιότητα αυτής της παρέκκλισης και έχει 
διενεργήσει εκτίμηση της διαδικασίας υποβολής προσφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων αυτής της διαδικασίας, και έχει 
δώσει την έγκρισή της.(3) Η ΡΑΕΚ καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές ή 
ρήτρες για δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να βοηθήσει τον ΔΣΔ να 
διασφαλίσει δίκαιη διαδικασία υποβολής προσφορών. της παραγράφου (α) 
του εδαφίου (2).

Όντως το άρθρο 36 της Οδηγίας 944/2019 προνοεί για τη 
διενέργεια διαδικασίας υποβολής προσφορών για την 
αξιολόγηση του ενδιαφέροντος της αγοράς για συστήματα 
αποθήκευσης. Ωστόσο, δεν καθορίζει ποιο μέρος θα 
διενεργεί την διαδικασία υποβολής προσφορών που 
προνοείται στο εδάφιο (2)(α), γι’ αυτό η ανάθεση στον ΔΣΔ 
πρέπει να διαγραφεί.Η πρόνοια του εδαφίου 55(3) για 
υποβοήθηση του ΔΣΔ να διασφαλίζει δίκαιη διαδικασία 
πρόσκλησης δεν αφορά απαραίτητα την διαδικασία στο 
πλαίσιο της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), και για αυτό 
δεν καθορίζεται στο αντίστοιχο εδάφιο της Οδηγίας 
944/2019. Γι’ αυτό η αναφορά αυτή πρέπει να διαγραφεί. 
Όντως το άρθρο 36 της Οδηγίας 944/2019 προνοεί για τη 
διενέργεια διαδικασίας υποβολής προσφορών για την 
αξιολόγηση του ενδιαφέροντος της αγοράς για συστήματα 
αποθήκευσης. Ωστόσο, δεν καθορίζει ποιο μέρος θα 
διενεργεί την διαδικασία υποβολής προσφορών που 
προνοείται στο εδάφιο (2)(α), γι’ αυτό η ανάθεση στον ΔΣΔ 
πρέπει να διαγραφεί.Η πρόνοια του εδαφίου 55(3) για 
υποβοήθηση του ΔΣΔ να διασφαλίζει δίκαιη διαδικασία 
πρόσκλησης δεν αφορά απαραίτητα την διαδικασία στο 
πλαίσιο της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), και για αυτό 
δεν καθορίζεται στο αντίστοιχο εδάφιο της Οδηγίας 
944/2019. Γι’ αυτό η αναφορά αυτή πρέπει να διαγραφεί.

Δεν Υιοθετείται.Βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 
36 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, ότι δηλ. οι ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να καταρτίζουν κατευθυντήριες γραμμές ή ρήτρες 
για δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να βοηθούν τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής να διασφαλίζουν δίκαιη 
διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών.Παρότι 
δεν αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για τη διαδικασία του 
σημείου α) της παρ. 2 του άρθρου 36 της Οδηγίας, εντούτοις 
αυτό συνεπάγεται εφόσον είναι η μόνη σχετική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 36. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 22 55 55(2)(α), 
55(3)

42 (2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1), ο Υπουργός, κατόπιν 
διαβούλευσης με τη ΡΑΕΚ, με γνωστοποίησή του που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
επιτρέπει στον ΔΣΔ να έχει στην ιδιοκτησία του, να 
αναπτύσσει, να διαχειρίζεται ή να λειτουργεί εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας οι οποίες αποτελούν πλήρως 
ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου και εφόσον η ΡΑΕΚ έχει 
δώσει την έγκρισή της ή εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:(α) τα άλλα μέρη που συμμετείχαν σε ανοικτή 
και διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία υποβολής 
προσφορών στην οποία προβαίνει ο ΔΣΔ και η οποία 
υπόκειται σε επανεξέταση και έγκριση από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα 
με την παράγραφο (γ) και διενεργείται σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίζονται σύμφωνα με το 
εδάφιο (3), δεν απέκτησαν το δικαίωμα για ιδιοκτησία, 
ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία παρόμοιων 
εγκαταστάσεων ή δε μπορούσαν να παράσχουν τις εν λόγω 
υπηρεσίες με εύλογο κόστος και εγκαίρως,(β) οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες, προκειμένου ο ΔΣΔ να 
τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του παρόντος 
Νόμου για την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή 
λειτουργία του συστήματος διανομής και οι εγκαταστάσεις 
δεν χρησιμοποιούνται για την αγορά ή πώληση ηλεκτρικής 
ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, και(γ) η ΡΑΕΚ 
έχει αξιολογήσει την αναγκαιότητα αυτής της παρέκκλισης 
και έχει διενεργήσει εκτίμηση της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
αυτής της διαδικασίας, και έχει δώσει την έγκρισή της.(3) Η 

Όντως το άρθρο 36 της Οδηγίας 944/2019 προνοεί για τη 
διενέργεια διαδικασίας υποβολής προσφορών για την 
αξιολόγηση του ενδιαφέροντος της αγοράς για συστήματα 
αποθήκευσης. Ωστόσο, δεν καθορίζει ποιο μέρος θα 
διενεργεί την διαδικασία υποβολής προσφορών που 
προνοείται στο εδάφιο (2)(α), γι’ αυτό η ανάθεση στον ΔΣΔ 
πρέπει να διαγραφεί.Η πρόνοια του εδαφίου 55(3) για 
υποβοήθηση του ΔΣΔ να διασφαλίζει δίκαιη διαδικασία 
πρόσκλησης δεν αφορά απαραίτητα την διαδικασία στο 
πλαίσιο της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), και για αυτό 
δεν καθορίζεται στο αντίστοιχο εδάφιο της Οδηγίας 
944/2019. Γι’ αυτό η αναφορά αυτή πρέπει να διαγραφεί. 
Όντως το άρθρο 36 της Οδηγίας 944/2019 προνοεί για τη 
διενέργεια διαδικασίας υποβολής προσφορών για την 
αξιολόγηση του ενδιαφέροντος της αγοράς για συστήματα 
αποθήκευσης. Ωστόσο, δεν καθορίζει ποιο μέρος θα 
διενεργεί την διαδικασία υποβολής προσφορών που 
προνοείται στο εδάφιο (2)(α), γι’ αυτό η ανάθεση στον ΔΣΔ 
πρέπει να διαγραφεί.Η πρόνοια του εδαφίου 55(3) για 
υποβοήθηση του ΔΣΔ να διασφαλίζει δίκαιη διαδικασία 
πρόσκλησης δεν αφορά απαραίτητα την διαδικασία στο 
πλαίσιο της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), και για αυτό 
δεν καθορίζεται στο αντίστοιχο εδάφιο της Οδηγίας 
944/2019. Γι’ αυτό η αναφορά αυτή πρέπει να διαγραφεί.

Δεν Υιοθετείται.Βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 
36 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, ότι δηλ. οι ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να καταρτίζουν κατευθυντήριες γραμμές ή ρήτρες 
για δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να βοηθούν τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής να διασφαλίζουν δίκαιη 
διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών.Παρότι 
δεν αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για τη διαδικασία του 
σημείου α) της παρ. 2 του άρθρου 36 της Οδηγίας, εντούτοις 
αυτό συνεπάγεται εφόσον είναι η μόνη σχετική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 36. 
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Bioland Group of Companies 1 55 55(2) 42 Διαφωνούμε με την εισήγηση  ο Υπουργός να δίνει κατά 
παρέκκλιση άδεια στον ΔΣΔ, που είναι η ΑΗΚ,  να έχει στην 
ιδιοκτησία του και  να αναπτύσσει εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης  στα πλαίσια της αγοράς

Ως θέμα αρχής, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον 
ιδιωτικό τομέα για  εγκατάσταση και λειτουργία 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας στα πλαίσια 
λειτουργίας της αγοράς, με προσφορές που θα εκδίδει η 
ΡΑΕΚ. 

Δεν Υιοθετείται.Η παρέκκλιση αυτή δύναται να επιτραπεί για 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας οι οποίες αποτελούν 
πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου, δηλαδή 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και 
μόνον για τον σκοπό της διασφάλισης της ασφαλούς και 
αξιόπιστης λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς ή 
διανομής και όχι για εξισορρόπηση ή διαχείριση συμφόρησης.

ΟΕΒ 11 55 55(2) 42 Οι προτάσεις εγκατάστασης αποθήκευσης  στο σύστημα 
Μεταφοράς και Διανομής δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τους κατόχους δεσπόζουσας θέσης και θα πρέπει να 
εξαντλούνται όλες οι διαδικασίες και η παροχή κινήτρων σε 
ενδιαφερόμενους επενδυτές. Αυτό αφορά τόσο στην 
συμμετοχή συστημάτων αποθήκευσης στην ΠΗΑ όσο και στο 
μηχανισμό εξισορρόπησης. Πρόσθετα, οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης για παροχή επικουρικών υπηρεσιών που 
σχετίζονται με την συχνότητα του συστήματος, δεν θα 
επιτρέπεται από τις εταιρείες με δεσπόζουσα θέση ή 
συνδεδεμένες με αυτές υπηρεσίες ή θυγατρικές εταιρείες 
περιλαμβανομένων των ΔΣΜΚ και ΔΣΔ. 

Διαφωνούμε στο ότι υπεύθυνος της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών ορίζεται ο ΔΣΔ. Κάτι τέτοιο δεν ορίζεται στην 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/944.Οι διαγωνισμοί πρέπει να 
γίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο και όχι από τον ΔΣΔ.  

Δεν Υιοθετείται.Το εδάφιο 2 του άρθρου 55 δεν αναφέρεται 
σε διαδικασία υποβολής προσφορών. Σε κάθε περίπτωση, η 
συγκεκριμένη πρόνοια αναφέρεται σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας οι οποίες αποτελούν πλήρως 
ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου, δηλαδή εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της 
διασφάλισης της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του 
συστήματος μεταφοράς ή διανομής και όχι για εξισορρόπηση 
ή διαχείριση συμφόρησης.

ΣΣΑΗΗ 11 55 55(2) 42 Οι προτάσεις εγκατάστασης αποθήκευσης  στο σύστημα 
Μεταφοράς και Διανομής δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τους κατόχους δεσπόζουσας θέσης και θα πρέπει να 
εξαντλούνται όλες οι διαδικασίες και η παροχή κινήτρων σε 
ενδιαφερόμενους επενδυτές. Αυτό αφορά τόσο στην 
συμμετοχή 
συστημάτων αποθήκευσης στην ΠΗΑ όσο και στο μηχανισμό 
εξισορρόπησης. Πρόσθετα, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
για παροχή επικουρικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
συχνότητα του συστήματος, δεν θα επιτρέπεται από τις 
εταιρείες με δεσπόζουσα θέση ή συνδεδεμένες με αυτές 
υπηρεσίες ή θυγατρικές εταιρείες περιλαμβανομένων των 
ΔΣΜΚ και ΔΣΔ. 

Διαφωνούμε στο ότι υπεύθυνος της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών ορίζεται ο ΔΣΔ. Κάτι τέτοιο δεν ορίζεται στην 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/944.Οι διαγωνισμοί πρέπει να 
γίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο και όχι από τον ΔΣΔ.  

Δεν Υιοθετείται.Το εδάφιο 2 του άρθρου 55 δεν αναφέρεται 
σε διαδικασία υποβολής προσφορών. Σε κάθε περίπτωση, η 
συγκεκριμένη πρόνοια αναφέρεται σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας οι οποίες αποτελούν πλήρως 
ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου, δηλαδή εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της 
διασφάλισης της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του 
συστήματος μεταφοράς ή διανομής και όχι για εξισορρόπηση 
ή διαχείριση συμφόρησης.

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

27 55 55(4)(α) 42 (4)(α) Ο ΔΣΔ Η ΡΑΕΚ διεξάγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση για τις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, με 
στόχο την εκτίμηση της δυνητικής διαθεσιμότητας και του 
δυνητικού ενδιαφέροντος επενδύσεων σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις. 

Η ελληνική έκδοση της Οδηγίας 944/2019, στο εδάφιο 36(3) 
όντως αποδίδει το «Regulatory Authorities» ως «Διαχειριστές 
Συστήματος Διανομής». Όμως, η απόδοση αυτή είναι 
λανθασμένη. Η αγγλική έκδοση του εδαφίου 36(3) της 
Οδηγίας 944/2019 καθορίζει σαφώς ότι αρμόδιο μέρος για τη 
διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι οι ρυθμιστικές 
αρχές («Regulatory Authorities»). Συνεπώς, πρέπει να 
διορθωθεί το κείμενο του παρόντος Νόμου ως η εισήγηση.

Υιοθετείται. Διευκρινίζεται όμως ότι το Αγγλικό κείμενο δεν 
υπερισχύει του Ελληνικού. Η εισήγηση γίνεται αποδεκτή μετά 
και από έλεγχο των Γαλλικών και Γερμανικών κειμένων. 
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ΕΤΕΚ 8 55 55(4)(α) 42 (4)(α) Ο ΔΣΔΗ ΡΑΕΚ διεξάγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή 
τουλάχιστον ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση για τις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, με 
στόχο την εκτίμηση της δυνητικής διαθεσιμότητας και του 
δυνητικού ενδιαφέροντος επενδύσεων σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις. 

Η ελληνική έκδοση της Οδηγίας 944/2019, στο εδάφιο 36(3) 
όντως αποδίδει το «RegulatoryAuthorities» ως «Διαχειριστές 
Συστήματος Διανομής». Όμως, η απόδοση αυτή είναι 
λανθασμένη.Η αγγλική έκδοση του εδαφίου 36(3) της 
Οδηγίας 944/2019 καθορίζει σαφώς ότι αρμόδιο μέρος για τη 
διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι οι ρυθμιστικές 
αρχές («RegulatoryAuthorities»). Συνεπώς, πρέπει να 
διορθωθεί το κείμενο του παρόντος Νόμου ως η εισήγηση.

Υιοθετείται. Διευκρινίζεται όμως ότι το Αγγλικό κείμενο δεν 
υπερισχύει του Ελληνικού. Η εισήγηση γίνεται αποδεκτή μετά 
και από έλεγχο των Γαλλικών και Γερμανικών κειμένων. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 23 55 55(4)(α) 42 (4)(α) Ο ΔΣΔ Η ΡΑΕΚ διεξάγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση για τις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, με 
στόχο την εκτίμηση της δυνητικής διαθεσιμότητας και του 
δυνητικού ενδιαφέροντος επενδύσεων σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις. 

Η ελληνική έκδοση της Οδηγίας 944/2019, στο εδάφιο 36(3) 
όντως αποδίδει το «Regulatory Authorities» ως «Διαχειριστές 
Συστήματος Διανομής». Όμως, η απόδοση αυτή είναι 
λανθασμένη.Η αγγλική έκδοση του εδαφίου 36(3) της 
Οδηγίας 944/2019 καθορίζει σαφώς ότι αρμόδιο μέρος για τη 
διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι οι ρυθμιστικές 
αρχές («Regulatory Authorities»). Συνεπώς, πρέπει να 
διορθωθεί το κείμενο του παρόντος Νόμου ως η εισήγηση.

Υιοθετείται. Διευκρινίζεται όμως ότι το Αγγλικό κείμενο δεν 
υπερισχύει του Ελληνικού. Η εισήγηση γίνεται αποδεκτή μετά 
και από έλεγχο των Γαλλικών και Γερμανικών κειμένων. 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

28 56 56 43 56.—(1) Η ΡΑΕΚ αποφασίζει για οποιαδήποτε διαφορά 
παρουσιάζεται μεταξύ του ΔΣΔ και του Ιδιοκτήτη Συστήματος 
Διανομής και εκδίδει απόφαση με τα ευρήματα της, 
αναφορικά με το θέμα της διαφοράς. (2) Ο ΔΣΔ και ο 
Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής, υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται με την απόφαση της ΡΑΕΚ που αναφέρεται 
στο εδάφιο (1). 

Στη βάση του γενικού σχολίου #1 και του σχολίου #1, 
καθηκόντως αρμόδιο πρόσωπο για τις αρμοδιότητες και 
υποχρεώσεις των επιμέρους διευθύνσεων της ΒΡΔ Διανομής 
είναι ο Διευθυντής ΒΡΔ Διανομής. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα 
διαφοράς μεταξύ τους. Γίνεται εισήγηση για διαγραφή του 
όλου άρθρου.

Δεν Υιοθετείται.Το άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 απαιτεί 
όπως τα κράτη μέλη ορίσουν ή να ζητήσουν από τις 
επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των συστημάτων 
διανομής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίσουν έναν ή 
περισσότερους διαχειριστές του συστήματος 
διανομής.Επιπρόσθετα, το άρθρο 35 (Διαχωρισμός των 
Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής) είναι ενδεικτικό της 
απαίτησης για ανεξαρτησία του ΔΣΔ, ως νομική μορφή καθώς 
σε επίπεδο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Σημειώνεται 
ότι η Κύπρος αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 
1,2 και 3 με την επίκληση του μικρού και απομονωμένου 
συστήματος. 

ΕΤΕΚ 9 56 56 43 56.—(1) Η ΡΑΕΚ αποφασίζει για οποιαδήποτε διαφορά 
παρουσιάζεται μεταξύ του ΔΣΔ και του Ιδιοκτήτη Συστήματος 
Διανομής και εκδίδει απόφαση με τα ευρήματα της, 
αναφορικά με το θέμα της διαφοράς.(2) Ο ΔΣΔ και ο 
Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής, υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται με την απόφαση της ΡΑΕΚ που αναφέρεται 
στο εδάφιο (1).

Σύμφωνα με τον Λειτουργικό Διαχωρισμό της ΑΗΚ βάση 
Ρυθμιστικών αποφάσεων, αρμόδιο πρόσωπο για τις 
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του ΔΣΔ και ΙΣΔ είναι ο 
Διευθυντής ΒΡΔ Διανομής. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα 
διαφοράς μεταξύ ΔΣΔ και ΙΣΔ. Εισηγούμαστε τη διαγραφή 
ολόκληρου του άρθρου.

Δεν Υιοθετείται.Το άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 απαιτεί 
όπως τα κράτη μέλη ορίσουν ή να ζητήσουν από τις 
επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των συστημάτων 
διανομής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίσουν έναν ή 
περισσότερους διαχειριστές του συστήματος 
διανομής.Επιπρόσθετα, το άρθρο 35 (Διαχωρισμός των 
Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής) είναι ενδεικτικό της 
απαίτησης για ανεξαρτησία του ΔΣΔ, ως νομική μορφή καθώς 
σε επίπεδο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Σημειώνεται 
ότι η Κύπρος αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 
1,2 και 3 με την επίκληση του μικρού και απομονωμένου 
συστήματος. 
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 24 56 56 43 56.—(1) Η ΡΑΕΚ αποφασίζει για οποιαδήποτε διαφορά 
παρουσιάζεται μεταξύ του ΔΣΔ και του Ιδιοκτήτη Συστήματος 
Διανομής και εκδίδει απόφαση με τα ευρήματα της, 
αναφορικά με το θέμα της διαφοράς.(2) Ο ΔΣΔ και ο 
Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής, υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται με την απόφαση της ΡΑΕΚ που αναφέρεται 
στο εδάφιο (1).

Σύμφωνα με τον Λειτουργικό Διαχωρισμό της ΑΗΚ βάση 
Ρυθμιστικών αποφάσεων, αρμόδιο πρόσωπο για τις 
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του ΔΣΔ και ΙΣΔ είναι ο 
Διευθυντής ΒΡΔ Διανομής. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα 
διαφοράς μεταξύ ΔΣΔ και ΙΣΔ. Εισηγούμαστε τη διαγραφή 
ολόκληρου του άρθρου.

Δεν Υιοθετείται.Το άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 απαιτεί 
όπως τα κράτη μέλη ορίσουν ή να ζητήσουν από τις 
επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των συστημάτων 
διανομής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίσουν έναν ή 
περισσότερους διαχειριστές του συστήματος 
διανομής.Επιπρόσθετα, το άρθρο 35 (Διαχωρισμός των 
Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής) είναι ενδεικτικό της 
απαίτησης για ανεξαρτησία του ΔΣΔ, ως νομική μορφή καθώς 
σε επίπεδο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Σημειώνεται 
ότι η Κύπρος αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 
1,2 και 3 με την επίκληση του μικρού και απομονωμένου 
συστήματος. 

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 20 58 58(4) 44 Αντί «ΔΣΔ» να γίνει «ΔΚΣΔ» Το άρθρο αναφέρεται σε κλειστά συστήματα διανομής Υιοθετείται. 

ΟΕΒ 13 59 59(3)  44 Η παράγραφος που έπεται της 59(3) να αντικατασταθεί ως 
ακολούθως «να είναι μέλος του ΕΤΕΚ ή αντίστοιχων 
Ευρωπαϊκών σωμάτων»  

Για να τηρούνται οι απαιτήσεις του ΕΤΕΚ και άλλων 
Ευρωπαϊκών σωμάτων. 

Δεν Υιοθετείται.Βλ. άρθρο 25 του περί Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου. 

Φυσικό Πρόσωπο 1 6 59 59(5) 44 Η θέση μέγιστου ορίου ηλικίας κατά τον πρώτο ή δεύτερο 
διορισμό Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ (63ο έτος) αποτελεί 
διάκριση λόγω ηλικίας (age discrimination). 

Ο διορισμός στη θέση αυτή είναι πολιτικός και δεν υπάρχει 
όριο σε τέτοιες θέσεις. Ακόμα και ο ανώτατος αξιωματούχος 
του κράτους, που χειρίζεται τα πιο σημαντικά θέματα της 
πολιτείας, είναι 74 ετών και δεν υπάρχει ηλικιακός 
περιορισμός. Η εισήγηση είναι να απαλειφθεί η παράγραφος 
αυτή.

Δεν Υιοθετείται.Παραμένει το ηλικιακό όριο που ήδη 
καθορίζεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμους του 2003 μέχρι 2018.

Bioland Group of Companies 2 59 59(3) 44 Τα προσόντα Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ να περιοριστούν στον 
κλάδο ηλεκτρολογικής η μηχανολογικής μηχανικής 

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του 
ΔΣΜΚ απαιτούν κατά κύριο λόγο εξειδικευμένες γνώσεις 
μηχανικής 

Δεν Υιοθετείται.Τα προσόντα του ΔΣΜΚ αποφασίστηκαν μετά 
από διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ.  Τις εξειδικευμένες γνώσεις θα 
διαθέτουν οι Διευθυντές ΔΣΜΚ. 

ΟΕΒ 12 59 59(3) 44 Προσόντα γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ. Να γίνει αντικατάσταση 
της φράσης «προσόντα στον κλάδο της ηλεκτρολογικής 
μηχανικής ή μηχανολογικής μηχανικής ή οικονομικών και τις 
γνώσεις και την πείρα του στην λειτουργία των συστημάτων 
ηλεκτρισμού ή των αγορών ηλεκτρισμού» με την πιο κάτω 
φράση «προσόντα σε κλάδο μηχανικής και τις γνώσεις και την 
πείρα του στην λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρισμού ή 
των αγορών ηλεκτρισμού. Γνώσεις οικονομικών θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν.»  

Είναι πολύ σημαντικό ο Γενικός Διευθυντής ΔΣΜΚ να έχει 
γνώσεις Μηχανικής. 

Δεν Υιοθετείται.Τα προσόντα του ΔΣΜΚ αποφασίστηκαν μετά 
από διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ.  Τις εξειδικευμένες γνώσεις θα 
διαθέτουν οι Διευθυντές ΔΣΜΚ. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

12 59 59(3) 43 Γίνεται εισήγηση όπως το εδάφιο (3) του Αρ.59 διαμορφωθεί 
ως εξής:
«Ο Γενικός Διευθυντής ΔΣΜΚ πρέπει να είναι υψηλού ηθικού 
και επαγγελματικού επιπέδου, να διακρίνεται για τα 
ακαδημαϊκά του προσόντα, τις γνώσεις και την πείρα του στα 
συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, να κατέχει 
πιστοποιητικό ικανότητας ηλεκτρολόγου μηχανικού 1ης Τάξης 
της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και να είναι 
εγγεγραμμένο μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο ηλεκτρολογικής 
μηχανικής, σύμφωνα με τον περί Επιστημονικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο.»
Εναλλακτικά, στην περίπτωση απόρριψης της πιο πάνω 
εισήγησης, το εδάφιο 3 πρέπει να τροποποιηθεί ούτως ώστε 
να μην περιορίζεται στην ηλεκτρολογική ή μηχανολογική 
μηχανική και τα οικονομικά, αλλά να τεθεί ένα ευρύτερο 
πλαίσιο .

Είναι η θέση του ΔΣΜΚ ότι ο Γενικός Διευθυντής ΔΣΜΚ δεν 
μπορεί να μην κατέχει προσόντα ηλεκτρολογικής μηχανικής 
αφού:

(α) «Γνώσεις και πείρα στη λειτουργία συστημάτων 
ηλεκτρισμού», όπως ζητείται στο άρθρο, μόνο Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός μπορεί να κατέχει.
(β) Η Περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία (Κεφ. 170) και οι 
Κανονισμοί του 1941-2004 και ο τροποποιητικός Κανονισμός 
80/2012 και ειδικότερα o Κανονισμός 51(1) δεν επιτρέπουν σε 
μη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό να «λειτουργεί οποιαδήποτε 
ηλεκτρική συσκευή και εξοπλισμό».
Συγκεκριμένα ο Κανονισμός 51(1) αναφέρει ότι
 «(1) Εξαιρουμένων των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, 
εκπόνηση σχεδίων και μελετών εγκατάστασης, τοποθέτησης 
ηλεκτρικών συρμάτων και λειτουργίας οποιασδήποτε 
ηλεκτρικής συσκευής και εξοπλισμού, διενεργείται μόνο από 
κάτοχο πιστοποιητικού ικανότητας και πιστοποιητικού 
εγγραφής που παρέχεται από την Αρχή Αδειών σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 53 και τηρουμένων των διατάξεων του περί 
Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.»
Στη συνέχεια ο Κανονισμός 53 καθορίζει τα προσόντα και τις 
εργασίες που μπορούν να εκτελούν πρόσωπα που έχουν 
πιστοποιηθεί και τα προσόντα αυτά περιορίζονται στο 
επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Συνεπώς, εφόσον 
η κύρια δραστηριότητα και ευθύνη του ΔΣΜΚ είναι η 
Λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς είναι αυτονόητο ότι 
ο κάτοχος της θέσης του Διευθυντή ΔΣΜΚ, ο οποίος φέρει τη 

Δεν Υιοθετείται.Τα προσόντα του ΔΣΜΚ αποφασίστηκαν μετά 
από διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ.  Τις εξειδικευμένες γνώσεις θα 
διαθέτουν οι Διευθυντές ΔΣΜΚ. Η εξουσιοδότηση Λειτουργών 
του Συστήματος να γίνεται από τον Διευθυντή Λειτουργίας 
του Συστήματος.

ΟΕΒ 14 59 59(5)  44 Να αντικατασταθεί το 63ο έτος με το 60ο έτος ή κατά τη λήξη 
της 2ης θητείας να μη ξεπερνά το 65ο έτος της ηλικίας του. 

Έχει αλλάξει ο Νόμος για την ημερομηνία συνταξιοδότησης.  Δεν Υιοθετείται.Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των 65 
ετών αφορά όσες θέσεις διέπονται από τον περί 
Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο. Με τον όρο θέση, 
εννοοείται μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

ΣΣΑΗΗ 14 59 59(5) 44 Να αντικατασταθεί το 63ο έτος με το 60ο έτος ή κατά τη λήξη 
της 2ης θητείας να μη ξεπερνά το 65ο έτος της ηλικίας του. 

Έχει αλλάξει ο Νόμος για την ημερομηνία συνταξιοδότησης.  Δεν Υιοθετείται.Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των 65 
ετών αφορά όσες θέσεις διέπονται από τον περί 
Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο. Με τον όρο θέση, 
εννοοείται μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
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Υπουργείο Οικονομικών/ΤΔΔΠρ 4 59 59(4) 44 Υφιστάμενο λεκτικό νομοσχεδίου:«Ο διορισμός του Γενικού 
∆ιευθυντή ∆ΣΜΚ είναι για περίοδο 6 ετών και περιορίζεται 
κατά το μέγιστο σε δύο θητείες.»Σχόλιο:Η χρονική διάρκεια 
των 6 ετών, αντίκειται στις διατάξεις των περί Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών 
Διευθυντών) Νόμων του 1990 έως 2007(Ν. 115/1990), όπου 
το μέγιστο της θητείας είναι τα 5 έτη.Επιπρόσθετα, ο τρόπος 
διορισμού του Γενικού Διευθυντή όπως προβλέπεται για τον 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ενδεχομένως 
να έρχεται σε σύγκρουση με τον περί Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο (Ν. 
115/90).

Οι περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 
Γενικών Διευθυντών) Νόμοι του 1990 έως 2007(Ν. 115/1990.

Δεν Υιοθετείται.Κατά πόσο ο Νόμος στον οποίο γίνεται η 
αναφορά εφαρμόζεται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση,αποτελεί θέμα το οποίο παραπέμφθηκε στη 
Νομική Υπηρεσία και  τυγχάνει  νομοτεχνικού ελέγχου στο 
πλαίσιο της εξέτασης του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο 
"Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικού) 
Νόμος του 2019" και οι ανάλογες τροποποιήσεις θα γίνουν 
στο παρόν νομοσχέδιο αναλόγως σύστασης.

Φυσικό Πρόσωπο 2 5 59 59(2) 43 Το Υπουργικό Συμβούλιο, διορίζει ένα φυσικό πρόσωπο στο 
αξίωμα του Γενικού ∆ιευθυντή του ΔΣΜΚ, ο οποίος στο εξής 
θα  αναφέρεται ως «ο Γενικός Διευθυντής ∆ΣΜΚ» και ο 
οποίος προΐσταται του ΔΣΜΚ. Τριμελές διοικητικό συμβούλιο.

Χρηστή Διοίκηση. Αποφυγή υπέρμετρης συγκέντρωσης 
εξουσίας σε ένα άτομο. 

Δεν Υιοθετείται.Κατά πόσον  το δίκαιο απαιτεί τη σύσταση 
Διοικητικού Συμβουλίου  ή άλλης διοικητικής δομής για ΝΠΔΔ 
από αυτήν που έχει εγκριθεί δυνάμει Απόφασης Υπουργικού 
Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο Έγγραφο Αρχών, το 
οποίο ήταν προϊόν διαβούλευσης με την ΑΗΚ, τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΑΗΚ και τον 
ΔΣΜΚ,αποτελεί θέμα το οποίο παραπέμφθηκε στη Νομική 
Υπηρεσία και  τυγχάνει  νομοτεχνικού ελέγχου στο πλαίσιο 
της εξέτασης του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικού) Νόμος 
του 2019" και οι ανάλογες τροποποιήσεις θα γίνουν στο 
παρόν νομοσχέδιο αναλόγως σύστασης. Σε κάθε περίπτωση, 
ανεξαρτήτως της διοικητικής δομής ενός ΝΠΔΔ, 
εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί των Γενικών Αρχών του 
Διοικητικού Δικαίου Νόμου. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 25 59 59(2) 43 Το Υπουργικό Συμβούλιο, διορίζει  ένα  φυσικό πρόσωπο στο 
 αξίωμα του Γενικού ∆ ιευθυντή του ΔΣΜΚ, ο  οποίος στο  εξής 
θα   αναφέρεται ως «ο Γενικός Διευθυντής ∆ΣΜΚ» και ο 
οποίος προΐσταται του ΔΣΜΚ. Τριμελές διοικητικό συμβούλιο.

Στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης είναι προτιμότερο να μην 
έχει ένα άτομο συγκεντρωμένες όλες τις εξουσίες. Η 
υπέρμετρη συγκέντρωση εξουσιών σε ένα μόνο άτομο 
δημιουργεί προβλήματα. Ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να διοικείται 
από Τριμελές τουλάχιστον Διοικητικό Συμβούλιο στα 
πρότυπα της ΡΑΕΚ.

Δεν Υιοθετείται.Κατά πόσον  το δίκαιο απαιτεί τη σύσταση 
Διοικητικού Συμβουλίου  ή άλλης διοικητικής δομής για ΝΠΔΔ 
από αυτήν που έχει εγκριθεί δυνάμει Απόφασης Υπουργικού 
Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο Έγγραφο Αρχών, το 
οποίο ήταν προϊόν διαβούλευσης με την ΑΗΚ, τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΑΗΚ και τον 
ΔΣΜΚ,αποτελεί θέμα το οποίο παραπέμφθηκε στη Νομική 
Υπηρεσία και  τυγχάνει  νομοτεχνικού ελέγχου στο πλαίσιο 
της εξέτασης του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικού) Νόμος 
του 2019" και οι ανάλογες τροποποιήσεις θα γίνουν στο 
παρόν νομοσχέδιο αναλόγως σύστασης. Σε κάθε περίπτωση, 
ανεξαρτήτως της διοικητικής δομής ενός ΝΠΔΔ, 
εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί των Γενικών Αρχών του 
Διοικητικού Δικαίου Νόμου. 
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 26 59 59(3) 43 Το τριμελές διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από ένα 
άτομο, το οποίο προεδρεύει, και διακρίνεται για τα 
ακαδημαϊκά του προσόντα στον κλάδο της ηλεκτρολογικής 
μηχανικής, ένα άτομο που διακρίνεται για τα ακαδημαϊκά του 
προσόντα στον κλάδο της μηχανολογικής μηχανικής και από 
ένα άτομο που διακρίνεται για τα ακαδημαϊκά του προσόντα 
του στον κλάδο των των οικονομικών. Ο Γενικός ∆ ιευθυντής 
∆ΣΜΚ  πρέπει να  είναι  υψηλού ηθικού και  επαγγελματικού 
 επιπέδου, να  διακρίνεται για τα  ακαδημαϊκά του  προσόντα 
στον κλάδο της ηλεκτρολογικής μηχανικής ή μηχανολογικής 
μηχανικής ή οικονομικών και τις  γνώσεις και την  πείρα του 
στη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρισμού ή των αγορών 
ηλεκτρισμού:   Και τα τρία άτομα που απαρτίζουν το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΜΚ πρέπει να  κατέχουν   
γνώσεις και πείρα του στη λειτουργία των συστημάτων 
ηλεκτρισμού ή των αγορών ηλεκτρισμού.

Τα άρθρα 59& 60 να διαμορφωθούν ανάλογα για το τριμελές 
διοικητικό συμβούλιο.

Δεν Υιοθετείται.Κατά πόσον  το δίκαιο απαιτεί τη σύσταση 
Διοικητικού Συμβουλίου  ή άλλης διοικητικής δομής για ΝΠΔΔ 
από αυτήν που έχει εγκριθεί δυνάμει Απόφασης Υπουργικού 
Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο Έγγραφο Αρχών, το 
οποίο ήταν προϊόν διαβούλευσης με την ΑΗΚ, τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΑΗΚ και τον 
ΔΣΜΚ,αποτελεί θέμα το οποίο παραπέμφθηκε στη Νομική 
Υπηρεσία και  τυγχάνει  νομοτεχνικού ελέγχου στο πλαίσιο 
της εξέτασης του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικού) Νόμος 
του 2019" και οι ανάλογες τροποποιήσεις θα γίνουν στο 
παρόν νομοσχέδιο αναλόγως σύστασης. Σε κάθε περίπτωση, 
ανεξαρτήτως της διοικητικής δομής ενός ΝΠΔΔ, 
εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί των Γενικών Αρχών του 
Διοικητικού Δικαίου Νόμου. 

Υπουργείο Οικονομικών/ΤΔΔΠρ 3 59 59 43-44 Υφιστάμενο Λεκτικό:«Συγκροτείται Ειδική επιτροπή 
…….ΔΣΜΚ»Σχόλιο:Όπως και για τον περί Σύστασης και 
Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμο, 
προκύπτει ανάλογος προβληματισμός και για το καθεστώς 
του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, αφού, ενώ 
συστήνεται ως ΝΠΔΔ, προβλέπεται ότι θα διοικείται από 
Γενικό Διευθυντή χωρίς πρόνοια για διορισμό Διοικητικού 
Συμβουλίου που συνήθως προΐσταται των ΝΠΔΔ.

Δεν Υιοθετείται.Κατά πόσον  το δίκαιο απαιτεί τη σύσταση 
Διοικητικού Συμβουλίου  ή άλλης διοικητικής δομής για ΝΠΔΔ 
από αυτήν που έχει εγκριθεί δυνάμει Απόφασης Υπουργικού 
Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο Έγγραφο Αρχών, το 
οποίο ήταν προϊόν διαβούλευσης με την ΑΗΚ, τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΑΗΚ και τον 
ΔΣΜΚ,αποτελεί θέμα το οποίο παραπέμφθηκε στη Νομική 
Υπηρεσία και  τυγχάνει  νομοτεχνικού ελέγχου στο πλαίσιο 
της εξέτασης του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικού) Νόμος 
του 2019" και οι ανάλογες τροποποιήσεις θα γίνουν στο 
παρόν νομοσχέδιο αναλόγως σύστασης. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

13 59 59(6) 44 Όλες οι προϋποθέσεις/ασυμβίβαστα διορισμού και 
τερματισμού διορισμού, που ισχύουν για τον Πρόεδρο και τα 
Μέλη της ΡΑΕΚ που θα ρυθμίζονται και εκάστοτε ισχύουν από 
τον περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας Κύπρου Νόμο, θα πρέπει να ισχύουν και για τον 
Γενικό Διευθυντή του ΔΣΜΚ και το αντίστροφο. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προστεθεί εξαίρεση σε 
σχέση με τον νυν Διευθυντή του ΔΣΜΚ. 

Στην περίπτωση που δεν τροποποιηθεί η συγκεκριμένη 
διάταξη  τότε ο νυν Διευθυντής ΔΣΜΚ δεν θα μπορεί να 
συνεχίσει τα καθήκοντά του και εξαναγκάζεται σε παραίτηση.
Τα μέλη της ΡΑΕΚ θα έπρεπε να έχουν τα ίδια 
κωλύματα/ασυμβίβαστα διορισμού με τον Γενικό Διευθυντή 
ΔΣΜΚ, οποιοδήποτε αντίθετο επιχείρημα συνηγορεί υπέρ της 
θέσης ότι δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη κωλυμάτων για τη 
θέση του Γενικού Διευθυντή του ΔΣΜΚ.

Δεν Υιοθετείται.Ο διορισμός και η ανεξαρτησία των 
ρυθμιστικών αρχών διέπεται από το άρθρο 57 της Οδηγίας. 
Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη αποφασίζουν με ποιον τρόπο 
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των μελών από οποιοδήποτε 
αγοραίο συμφέρον αλλά και από κάθε πολιτικό οργανισμό. Η 
περίπτωση του ΔΣΜΚ είναι ιδιάζουσα, καθότι η Κύπρος δεν 
υποχρεούται, προς το παρόν, να ακολουθήσει κανένα από τα 
τρία μοντέλα διαχωρισμού των ΔΣΜ. Αυτό το γεγονός, σε 
συνδιασμό με το ότι προτείνεται η σύσταση ΝΠΔΔ χωρίς 
Διοιηκητικό Συμβούλιο, συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης 
αυστηρών προνοιών σε σχέση με το ασυμβίβαστο κατοχής 
της συγκεκριμένη θέσης. 
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 28 59 59(6)(α) 44 Η διατήρηση ή κατοχή, από τον Γενικό Διευθυντή ΔΣΜΚ, 
οποιασδήποτε θέσης, σε αρχή, οργανισμό ή εταιρεία που 
κατέχει άδεια παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρισμού 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 34 ή 35, τα 
προηγούμενα 2 χρόνια από την ημερομηνία διορισμού του, 
θα έπρεπε να επιτρέπεται.

Η κατοχή σχετικής πείρας, στο πρόσφατο παρελθόν, θα είναι 
χρήσιμη. Είναι οξύμωρο να τιμωρείται. Ο συγκεκριμένος όρος 
περιορίζει δραματικά τον αριθμό των ατόμων που θα 
μπορούσαν να πληρώσουν τη θέση. Η προτεινόμενη πρόνοια 
περιορίζει τη δεξαμενή καταξιωμένων, καταρτισμένων και 
έμπειρων στα θέματα που αφορούν τον ΔΣΜΚ ατόμων, που 
εκ προηγούμενής τους εργασιακής εμπειρίας δυνατόν να 
είναι άρτιοι γνώσεων και ικανοτήτων στη Διαχείριση 
Ηλεκτρικών Συστημάτων και σε Αγορές Ηλεκτρισμού.Επίσης 
δεν είναι ξεκάθαρα τα απαιτούμενα προσόντα του Διευθυντή 
ΔΣΜΚ, όσον αφορά i) τα ακαδημαϊκά προσόντα που δεν 
καθορίζεται αν είναι πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος, ii) τις 
γνώσεις, που δεν είναι καθορισμένος ο τρόπος που θα 
επιβεβαιωθούν και iii) την πείρα, ιδίως όσον αφορά τα 
Συστήματα Ηλεκτρισμού που δεν περιλαμβάνουν απαραίτητα 
την Παραγωγή και Μεταφορά Ηλεκτρισμού. Ενδεικτικά, 
άτομο με πτυχίο Ηλεκτρολογίας που εκπονεί αποκλειστικά 
μελέτες οικιακών εγκαταστάσεων, βάσει του Άρθρου πληροί 
τα προσόντα να διοριστεί Διευθυντής ΔΣΜΚ.

Δεν Υιοθετείται.Πρόκειται για πρόνοια που αφορά την 
περίοδο  υπαναχώρησης (cool off period) από προηγούμενα 
καθήκοντα από τα οποία ο υποψήφιος  Γενικός Διευθυντής 
ΔΣΜΚ θα πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητος. 

ΣΣΑΗΗ 12 59 59(3) 44 Προσόντα γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ. Να γίνει αντικατάσταση 
της φράσης «προσόντα στον κλάδο της ηλεκτρολογικής 
μηχανικής ή μηχανολογικής μηχανικής ή οικονομικών και τις 
γνώσεις και την πείρα του στην λειτουργία των συστημάτων 
ηλεκτρισμού ή των αγορών ηλεκτρισμού» με την πιο κάτω 
φράση «προσόντα σε κλάδο μηχανικής και τις γνώσεις και την 
πείρα του στην λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρισμού ή 
των αγορών ηλεκτρισμού. Γνώσεις οικονομικών θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν.»  

Είναι πολύ σημαντικό ο Γενικός Διευθυντής ΔΣΜΚ να έχει 
γνώσεις Μηχανικής. 

Δεν Υιοθετείται.Τα προσόντα του ΔΣΜΚ αποφασίστηκαν μετά 
από διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ. 

ΣΣΑΗΗ 13 59 59(3) 44 Η παράγραφος που έπεται της 59(3) να αντικατασταθεί ως 
ακολούθως «να είναι μέλος του ΕΤΕΚ ή αντίστοιχων 
Ευρωπαϊκών σωμάτων»  

Για να τηρούνται οι απαιτήσεις του ΕΤΕΚ και άλλων 
Ευρωπαϊκών σωμάτων. 

Δεν Υιοθετείται.Τα προσόντα του ΔΣΜΚ αποφασίστηκαν μετά 
από διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ. 

Φυσικό Πρόσωπο 2 6 59 59(3) 43 Το τριμελές διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από ένα 
άτομο, το οποίο προεδρεύει, και διακρίνεται για τα 
ακαδημαϊκά του προσόντα στον κλάδο της ηλεκτρολογικής 
μηχανικής, ένα άτομο που διακρίνεται για τα ακαδημαϊκά του 
προσόντα στον κλάδο της μηχανολογικής μηχανικής και από 
ένα άτομο που διακρίνεται για τα ακαδημαϊκά του προσόντα 
του στον κλάδο των των οικονομικών. Ο Γενικός ∆ιευθυντής 
∆ΣΜΚ πρέπει να είναι υψηλού ηθικού και επαγγελματικού 
επιπέδου, να διακρίνεται για τα ακαδημαϊκά του προσόντα 
στον κλάδο της ηλεκτρολογικής μηχανικής ή μηχανολογικής 
μηχανικής ή οικονομικών και τις γνώσεις και την πείρα του 
στη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρισμού ή των αγορών 
ηλεκτρισμού:   Και τα τρία άτομα που απαρτίζουν το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΜΚ πρέπει να  κατέχουν   
γνώσεις και πείρα του στη λειτουργία των συστημάτων 
ηλεκτρισμού ή των αγορών ηλεκτρισμού.

Ένα άτομο με γνώσεις και πείρα είτε ηλεκτρολογίας είτε 
μηχανολογίας είτε οικονομικών μόνο θα έχει εις βάθος 
αντίληψη μόνο στον Τομέα που είναι ειδικευμένος/η. Με 
τριμελές συμβούλιο που απαρτίζεται από άτομα τριών 
διαφορετικών ακαδημαϊκών προεκτάσεων και πείρας οι 
αποφάσεις θα μπορούν να βγαίνουν συλλογικά χωρίς η μια 
κατεύθυνσης να λειτουργεί εις βάρος της άλλης.Τα άρθρα 
59& 60 να διαμορφωθούν ανάλογα για το τριμελές διοικητικό 
συμβούλιο.

Δεν Υιοθετείται.Τα προσόντα του ΔΣΜΚ αποφασίστηκαν μετά 
από διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ.  Τις εξειδικευμένες γνώσεις θα 
διαθέτουν οι Διευθυντές ΔΣΜΚ. 
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Φυσικό Πρόσωπο 1 7 59 59(6)(γ) 44 Όσοι παίρνουν σύνταξη από την ΑΗΚ (ή άλλη εταιρεία 
παραγωγής, προμήθειας κλπ.) αποκλείονται. Αυτό είναι 
παράλογο αφού συνταξιούχοι της ΑΗΚ είναι σήμερα 
διορισμένοι αξιωματούχοι σε σχετικές ανώτερες Αρχές όπως 
η ΡΑΕΚ.

Η εισήγηση είναι να απαληφθεί η παράγραφος αυτή αφού με 
την πρόνοια όπως είναι σήμερα, θα είναι πρακτικά αδύνατο 
να εξευρεθεί κατάλληλος μηχανικός με τις απαιτούμενες 
γνώσεις και πείρα για διορισμό στην εν λόγω θέση.

Υιοθετείται. Βλ. σχετική τροποποίηση. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 29 59 59(6)(γ) 44 Όσοι παίρνουν σύνταξη από την ΑΗΚ (ή άλλη εταιρεία 
παραγωγής, προμήθειας κλπ.) αποκλείονται. Αυτό είναι 
παράλογο αφού συνταξιούχοι της ΑΗΚ είναι σήμερα 
διορισμένοι αξιωματούχοι σε σχετικές ανώτερες Αρχές όπως 
η ΡΑΕΚ.

Γίνεται εισήγηση είναι να επαλειφθεί η παράγραφος αυτή 
αφού με την πρόνοια όπως είναι σήμερα, θα είναι πρακτικά 
αδύνατο να εξευρεθεί κατάλληλος μηχανικός με τις 
απαιτούμενες γνώσεις και πείρα για διορισμό στην εν λόγω 
θέση.

Υιοθετείται. Βλ. σχετική τροποποίηση. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 27 59 59(5) 44 Η θέση μέγιστου ορίου ηλικίας κατά τον πρώτο ή δεύτερο 
διορισμό Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ (63ο έτος) αποτελεί 
διάκριση λόγω ηλικίας.

Ο διορισμός στη θέση αυτή είναι πολιτικός και δεν υπάρχει 
όριο σε τέτοιες θέσεις. Η εισήγηση είναι να απαλειφθεί η 
παράγραφος αυτή.

Δεν Υιοθετείται.Παραμένει το ηλικιακό όριο που ήδη 
καθορίζεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμους του 2003 μέχρι 2018.

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 32 61 61(6) 46 (6) Η Ειδική Επιτροπή καθώς και η Διευρυμένη Ειδική 
Επιτροπή βρίσκονεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο 
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, ο Διευθυντής του 
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και ο Γενικός 
Διευθυντής ΔΣΜΚ.

Εισηγούμαστε την ακόλουθη τροποποίηση:"Η Διευρυμένη 
Ειδική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο 
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, ο Διευθυντής του 
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ο Γενικός 
Διευθυντής ΔΣΜΚ και τουλάχιστον ένας εκ των Διευθυντών 
Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ και Λειτουργίας Αγοράς 
ΔΣΜΚ."Η Διευρυμένη Ειδική Επιτροπή δεν γίνεται να 
θεωρείται σε απαρτία χωρίς την παρουσία τουλάχιστον ενός 
εκ των Δ/ντων Λειτουργίας ή Αγοράς του ΔΣΜΚ.

Δεν Υιοθετείται.Βλ. άρθρο 23 του περί των Γενικών Αρχών του 
Διοικητικού Δικαίου Νόμου με το οποίο προνοείται ότι ο 
ειδικός νόμος, δηλαδή το παρόν νομοσχέδιο, δυνατόν να 
ορίζει την έννοια της "απαρτίας". 

Φυσικό Πρόσωπο 1 8 61 61 45 Η διοικητική δομή που προτείνεται για τον ΔΣΜΚ είναι πολύ 
ιδιόμορφη και δημιουργεί πολλά και σοβαρά προβλήματα 
λειτουργίας του οργανισμού. Ενώ οι ημικρατικοί οργανισμοί 
διοικούνται από μη εκτελεστικό 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο 
και Γενικό Διευθυντή και άλλες Αρχές διοικούνται από 
εκτελεστική 3μελή Αρχή, ο ΔΣΜΚ θα διοικείται:Μόνο από τον 
Γενικό Διευθυντή ΔΣΜΚ με διττό ρόλο εκτελεστικού 
διευθυντή και μονομελούς Αρχής, για θέματα Μεταφοράς και 
Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού και Αγοράς Ηλεκτρισμού και θέματα 
προσωπικού. Μόνο για τις προαγωγές/διορισμούς του 
προσωπικού θα συνεπικουρείται από:(α) την Ειδική Επιτροπή 
ΔΣΜΚ, αποτελούμενη από τον Γενικό Διευθυντή ΔΣΜΚ 
περιστοιχιζόμενο από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΕΕB και τον 
Διευθυντή Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών, και αποφασίζουν για όλα τα 
θέματα που αφορούν τον Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς και 
τον Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος και(β) τη Διευρυμένη 
Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ, αποτελούμενη από τον Γενικό 
Διευθυντή ΔΣΜΚ περιστοιχιζόμενο από τον Γενικό Διευθυντή 
του ΥΕΕΒ και τον Διευθυντή Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, και τους δύο 
μόνιμους υπηρεσιακούς διευθυντές, και αποφασίζουν μόνο 
για θέματα προαγωγών του προσωπικού του ΔΣΜΚ.Με τη 
διευθέτηση αυτή ο Γενικός Διευθυντής:(α) αποφασίζει από 
μόνος του για όλα τα ζητήματα λειτουργίας της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού, μιας αγοράς εκατοντάδων εκατομμυρίων 
ευρώ,(β)αποφασίζει από μόνος του για τη λειτουργία του 
συστήματος του οποίου η ασφαλής αποδοτική και οικονομική 

Η εισήγηση που προτείνεται δεν επιλύει τα προβλήματα που 
δημιουργούνται με την προσωποκεντρική/προσωποπαγή 
δομή του οργανισμού, αφού οι δύο Επιτροπές θα 
ασχολούνται μόνο με την πλήρωση των θέσεων. Όλα τα άλλα 
ζητήματα που αφορούν είτε το προσωπικό, τα οποία είναι 
πολλαπλά και πολύπλοκα, όσο και τη λειτουργία του 
οργανισμού, αφήνονται στα χέρια ενός και μόνο ατόμου, του 
εκάστοτε Γενικού Διευθυντή, με τις οποιεσδήποτε τεχνικές ή 
διοικητικές ικανότητες τύχει να έχει ή αυταρχικότητα ή 
συμπλέγματα.Γι’ αυτό γίνεται εισήγηση όπως τη διοίκηση του 
ΔΣΜΚ αναλάβει 3μελής Αρχή στα πρότυπα της ΡΑΕΚ, με 
εκτελεστικό ρόλο, από καταξιωμένους επιστήμονες με πείρα 
στη βιομηχανία ηλεκτρισμού, με προσόντα τα οποία να 
διασφαλίζουν τόσο την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση και 
γνώση, όσο και τη διοικητική-οικονομική διάσταση που 
απαιτούνται για την εκτέλεση τόσο περίπλοκων και με 
οικονομικές προεκτάσεις και προσωπικό, καθήκοντα. Η λύση 
αυτή θα ανεξαρτητοποιεί τον ΔΣΜΚ και θα του επιτρέπει να 
λαμβάνει τις απαιτούμενες αποφάσεις αυτόνομα χωρίς να 
χρειάζεται τη συμβολή άλλων κρατικών αξιωματούχων, ώστε 
να αναλαμβάνει και τις σχετικές ευθύνες των αποφάσεών 
του.

Δεν Υιοθετείται.Κατά πόσον  το δίκαιο απαιτεί τη σύσταση 
Διοικητικού Συμβουλίου  ή άλλης διοικητικής δομής για ΝΠΔΔ 
από αυτήν που έχει εγκριθεί δυνάμει Απόφασης Υπουργικού 
Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο Έγγραφο Αρχών, το 
οποίο ήταν προϊόν διαβούλευσης με την ΑΗΚ, τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΑΗΚ και τον 
ΔΣΜΚ,αποτελεί θέμα το οποίο παραπέμφθηκε στη Νομική 
Υπηρεσία και  τυγχάνει  νομοτεχνικού ελέγχου στο πλαίσιο 
της εξέτασης του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικού) Νόμος 
του 2019" και οι ανάλογες τροποποιήσεις θα γίνουν στο 
παρόν νομοσχέδιο αναλόγως σύστασης. Σε κάθε περίπτωση, 
ανεξαρτήτως της διοικητικής δομής ενός ΝΠΔΔ, 
εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί των Γενικών Αρχών του 
Διοικητικού Δικαίου Νόμου. 
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Φυσικό Πρόσωπο 2 7 61 61(1) 45 Συγκροτείται Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ της οποίας προεδρεύει ο 
Πρόεδρος του του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΜΚ Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου και συμμετέχουν ως μέλη ο 
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, ο Διευθυντής του 
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και τα δύο 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΜΚ.

Προέκταση της εισήγησης στα άρθρα 59 (2)&(3) Δεν Υιοθετείται.Κατά πόσον  το δίκαιο απαιτεί τη σύσταση 
Διοικητικού Συμβουλίου  ή άλλης διοικητικής δομής για ΝΠΔΔ 
από αυτήν που έχει εγκριθεί δυνάμει Απόφασης Υπουργικού 
Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο Έγγραφο Αρχών, το 
οποίο ήταν προϊόν διαβούλευσης με την ΑΗΚ, τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΑΗΚ και τον 
ΔΣΜΚ,αποτελεί θέμα το οποίο παραπέμφθηκε στη Νομική 
Υπηρεσία και  τυγχάνει  νομοτεχνικού ελέγχου στο πλαίσιο 
της εξέτασης του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικού) Νόμος 
του 2019" και οι ανάλογες τροποποιήσεις θα γίνουν στο 
παρόν νομοσχέδιο αναλόγως σύστασης. Σε κάθε περίπτωση, 
ανεξαρτήτως της διοικητικής δομής ενός ΝΠΔΔ, 
εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί των Γενικών Αρχών του 
Διοικητικού Δικαίου Νόμου. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 30 61 61 45 Η διοικητική δομή που προτείνεται για τον ΔΣΜΚ είναι πολύ 
ιδιόμορφη και δημιουργεί πολλά και σοβαρά προβλήματα 
λειτουργίας του οργανισμού. Ενώ οι ημικρατικοί οργανισμοί 
διοικούνται από μη εκτελεστικό 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο 
και Γενικό Διευθυντή και άλλες Αρχές διοικούνται από 
εκτελεστική 3μελή Αρχή, ο ΔΣΜΚ θα διοικείται:Μόνο από τον 
Γενικό Διευθυντή ΔΣΜΚ με διττό ρόλο εκτελεστικού 
διευθυντή και μονομελούς Αρχής, για θέματα Μεταφοράς και 
Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού και Αγοράς Ηλεκτρισμού και θέματα 
προσωπικού. Μόνο για τις προαγωγές/διορισμούς του 
προσωπικού θα συνεπικουρείται από:(α) την Ειδική Επιτροπή 
ΔΣΜΚ, αποτελούμενη από τον Γενικό Διευθυντή ΔΣΜΚ 
περιστοιχιζόμενο από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΕΕB και τον 
Διευθυντή Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών, και αποφασίζουν για όλα τα 
θέματα που αφορούν τον Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς και 
τον Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος και(β) τη Διευρυμένη 
Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ, αποτελούμενη από τον Γενικό 
Διευθυντή ΔΣΜΚ περιστοιχιζόμενο από τον Γενικό Διευθυντή 
του ΥΕΕΒ και τον Διευθυντή Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, και τους δύο 
μόνιμους υπηρεσιακούς διευθυντές, και αποφασίζουν μόνο 
για θέματα προαγωγών του προσωπικού του ΔΣΜΚ.Με τη 
διευθέτηση αυτή ο Γενικός Διευθυντής:(α) αποφασίζει από 
μόνος του για όλα τα ζητήματα λειτουργίας της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού, μιας αγοράς εκατοντάδων εκατομμυρίων 
ευρώ,(β)αποφασίζει από μόνος του για τη λειτουργία του 
συστήματος του οποίου η ασφαλής αποδοτική και οικονομική 

Η Διοικητική Δομή που προτείνεται δεν επιλύει τα προβλήματα που δημιουργούνται 
με την προσωποκεντρική/προσωποπαγή δομή του οργανισμού, αφού οι δύο 
Επιτροπές θα ασχολούνται μόνο με την πλήρωση των θέσεων. Όλα τα άλλα ζητήματα 
που αφορούν είτε το προσωπικό, τα οποία είναι πολλαπλά και πολύπλοκα, όσο και 
τη λειτουργία του οργανισμού, αφήνονται στα χέρια ενός και μόνο ατόμου, του 
εκάστοτε Γενικού Διευθυντή, με τις οποιεσδήποτε τεχνικές ή διοικητικές ικανότητες 
τύχει να έχει ή αυταρχικότητα ή συμπλέγματα.Γι’ αυτό γίνεται εισήγηση όπως τη 
διοίκηση του ΔΣΜΚ αναλάβει 3μελής Αρχή στα πρότυπα της ΡΑΕΚ, με εκτελεστικό 
ρόλο, από καταξιωμένους επιστήμονες με πείρα στη βιομηχανία ηλεκτρισμού, με 
προσόντα τα οποία να διασφαλίζουν τόσο την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση και 
γνώση, όσο και τη διοικητική-οικονομική διάσταση που απαιτούνται για την εκτέλεση 
τόσο περίπλοκων και με οικονομικές προεκτάσεις και προσωπικό, καθήκοντα. Η 
λύση αυτή θα ανεξαρτητοποιεί τον ΔΣΜΚ και θα του επιτρέπει να λαμβάνει τις 
απαιτούμενες αποφάσεις αυτόνομα χωρίς να χρειάζεται τη συμβολή άλλων κρατικών 
αξιωματούχων, ώστε να αναλαμβάνει και τις σχετικές ευθύνες των αποφάσεών 
του.Με τη διευθέτηση που προτείνεται, ο Γενικός Διευθυντής:(α) αποφασίζει από 
μόνος του για όλα τα ζητήματα λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού, μιας αγοράς 
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ,(β)αποφασίζει από μόνος του για τη λειτουργία 
του συστήματος του οποίου η ασφαλής αποδοτική και οικονομική λειτουργία κρατά 
την οικονομία της Κύπρου,(γ)αποφασίζει από μόνος του για τις συνδέσεις και τους 
τεχνικούς και οικονομικούς όρους των νέων παραγωγών και μεγάλων 
πελατών,(δ)αποφασίζει από μόνος του για το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 
εκατομμυρίων ευρώ,(ε)αποφασίζει για την αναθεώρηση των Κανόνων Αγοράς και 
των Κανόνων Μεταφοράς/Διανομής, οι οποίοι έχουν σοβαρές οικονομικές 
προεκτάσεις(στ)αποφασίζει από μόνος του για τα μετρητικά συστήματα παραχθείσας 
και καταναλωθείσας ενέργειας των μεγάλων συμμετεχόντων στην Αγορά, κλπ.(ζ) 
αποφασίζει από μόνος του για όλα τα θέματα προσωπικού, εκτός των ανωτέρω,  τη 
δομή του οργανισμού, τον προϋπολογισμό του οργανισμού, τις διαδικασίες 
αναπλήρωσης, λήψης αδειών, εκπαίδευσης, εργασιακών σχέσεων, συλλογικών 
συμβάσεων, σχεδίων υπηρεσίας του προσωπικού, αξιολόγησης προσωπικού, 
κατακύρωσης προσφορών, πρόσληψης συμβούλων, παράπονα προσωπικού, 
πληρωμών, εταιρική διακυβέρνηση, κλπ.

Δεν Υιοθετείται.Κατά πόσον  το δίκαιο απαιτεί τη σύσταση 
Διοικητικού Συμβουλίου  ή άλλης διοικητικής δομής για ΝΠΔΔ 
από αυτήν που έχει εγκριθεί δυνάμει Απόφασης Υπουργικού 
Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο Έγγραφο Αρχών, το 
οποίο ήταν προϊόν διαβούλευσης με την ΑΗΚ, τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΑΗΚ και τον 
ΔΣΜΚ,αποτελεί θέμα το οποίο παραπέμφθηκε στη Νομική 
Υπηρεσία και  τυγχάνει  νομοτεχνικού ελέγχου στο πλαίσιο 
της εξέτασης του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικού) Νόμος 
του 2019" και οι ανάλογες τροποποιήσεις θα γίνουν στο 
παρόν νομοσχέδιο αναλόγως σύστασης. Σε κάθε περίπτωση, 
ανεξαρτήτως της διοικητικής δομής ενός ΝΠΔΔ, 
εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί των Γενικών Αρχών του 
Διοικητικού Δικαίου Νόμου. 
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 31 61 61(1) 45 Συγκροτείται Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ της οποίας προεδρεύει ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΜΚ Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου και συμμετέχουν ως μέλη ο 
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, ο Διευθυντής του 
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και τα δύο 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΜΚ.

Προέκταση της εισήγησης στα άρθρα 59 (2)&(3) Δεν Υιοθετείται.Κατά πόσον  το δίκαιο απαιτεί τη σύσταση 
Διοικητικού Συμβουλίου  ή άλλης διοικητικής δομής για ΝΠΔΔ 
από αυτήν που έχει εγκριθεί δυνάμει Απόφασης Υπουργικού 
Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο Έγγραφο Αρχών, το 
οποίο ήταν προϊόν διαβούλευσης με την ΑΗΚ, τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΑΗΚ και τον 
ΔΣΜΚ,αποτελεί θέμα το οποίο παραπέμφθηκε στη Νομική 
Υπηρεσία και  τυγχάνει  νομοτεχνικού ελέγχου στο πλαίσιο 
της εξέτασης του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικού) Νόμος 
του 2019" και οι ανάλογες τροποποιήσεις θα γίνουν στο 
παρόν νομοσχέδιο αναλόγως σύστασης. Σε κάθε περίπτωση, 
ανεξαρτήτως της διοικητικής δομής ενός ΝΠΔΔ, 
εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί των Γενικών Αρχών του 
Διοικητικού Δικαίου Νόμου. 

Υπουργείο Οικονομικών/ΤΔΔΠρ 5 61 61 45 Η αρμοδιότητα διορισμού, προαγωγής και πειθαρχικού 
ελέγχου των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ ανατίθεται στα Διοικητικά 
τους Συμβούλια και δεν είναι ορθό κατά την άποψή μας 
τέτοια εξουσία να ασκείται από πρόσωπα που δεν έχουν 
οποιαδήποτε αρμοδιότητα στον Οργανισμό.

Δεν Υιοθετείται.Κατά πόσον  το δίκαιο απαιτεί τη σύσταση 
Διοικητικού Συμβουλίου  ή άλλης διοικητικής δομής για ΝΠΔΔ 
από αυτήν που έχει εγκριθεί δυνάμει Απόφασης Υπουργικού 
Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο Έγγραφο Αρχών, το 
οποίο ήταν προϊόν διαβούλευσης με την ΑΗΚ, τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΑΗΚ και τον 
ΔΣΜΚ,αποτελεί θέμα το οποίο παραπέμφθηκε στη Νομική 
Υπηρεσία και  τυγχάνει  νομοτεχνικού ελέγχου στο πλαίσιο 
της εξέτασης του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικού) Νόμος 
του 2019" και οι ανάλογες τροποποιήσεις θα γίνουν στο 
παρόν νομοσχέδιο αναλόγως σύστασης. Σε σχέση με την 
άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, βλ. τροποποιήσεις (σύσταση 
Πειθαρχικής Επιτροπής ΔΣΜΚ). 

Φυσικό Πρόσωπο 2 8 62 62(2) 45&46 (2) Τα μέλη του προσωπικού του ΔΣΜΚ  υπηρετούν είτε 
μόνιμα είτε με σύμβαση τακτής ή  αορίστου περιόδου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που 
καθορίζονται σε Κανονισμούς, οι οποίοι ετοιμάζονται από τον 
ΔΣΜΚ, συμφωνούνται από τους αντιπροσώπους των 
εργαζομένων  και υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο 
μέσω του Υπουργού και κατατίθενται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τη γενική διάταξη του εδαφίου 
(3) του άρθρου 130.                                                                    

Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει το δικαίωμα συμφωνίας για 
τον τρόπο με τον οποίο διοικείται. 

Δεν Υιοθετείται.Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 33 62 62(2) 45&46 (2) Τα μέλη του προσωπικού του ΔΣΜΚ υπηρετούν είτε 
μόνιμα είτε με σύμβαση τακτής ή αορίστου περιόδου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που 
καθορίζονται σε Κανονισμούς, οι οποίοι ετοιμάζονται από τον 
ΔΣΜΚ, συμφωνούνται από τους αντιπροσώπους των 
εργαζομένων  και υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο 
μέσω του Υπουργού και κατατίθενται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τη γενική διάταξη του εδαφίου 
(3) του άρθρου 130.                                                                    

Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα συμφωνίας 
τόσο για τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται όσο και τους 
Κανονισμούς που αφορούν το Προσωπικό. 

Δεν Υιοθετείται.Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
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185

186

187
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

31 62 62(2)(ε) 46 Εισήγηση τροποποίησης:(3) Οι σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
εκδιδόμενοι Κανονισμοί δέον όπως προβλέπουν: …(ε) τη 
διαδικασία μεταφοράς παροχής επιδομάτων ή/και 
ωφελημάτων των υπαλλήλων της ΑΗΚ που μεταφέρονται 
στον ΔΣΜΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 και τη 
διασφάλιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των 
κεκτημένων που απολαμβάνει έκαστος στη βάση των όρων 
εργοδότησής του στην ΑΗΚ κατά την ημερομηνία μεταφοράς 
του στον ΔΣΜΚ.

Η ψήφιση Κανονισμών που θα αφορούν τα εργασιακά 
θέματα του προσωπικού του ΔΣΜΚ θα πρέπει να είναι ειδικά 
για αυτό τον σκοπό.Η μεταβατική περίοδος και η μεταφορά 
επιδομάτων και/ή ωφελημάτων μπορεί να ρυθμιστεί με 
ειδικό Νόμο, ο οποίος θα δεσμεύει τόσο τον ΔΣΜΚ όσο και 
την ΑΗΚ.

Δεν Υιοθετείται.Με τον ειδικό Νόμο θα γίνει η μεταφορά των 
θέσεων μαζί με τα ωφελήματα. Η διαδικασία μεταφοράς των 
επιδομάτων ή/και των ωφελημάτων θα καθορίζεται με 
Κανονισμούς. 

Φυσικό Πρόσωπο 2 10 62 62(2), 
62(3)(ε)

46 2) Τα μέλη του προσωπικού του ΔΣΜΚ  υπηρετούν είτε 
μόνιμα είτε με σύμβαση τακτής ή  αορίστου περιόδου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που 
καθορίζονται σε Κανονισμούς, οι οποίοι ετοιμάζονται από τον 
ΔΣΜΚ     …..….     (3) Οι σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
εκδιδόμενοι Κανονισμοί δέον όπως προβλέπουν:…..….(ε) τη 
διαδικασία μεταφοράς επιδομάτων ή/και ωφελημάτων 
των υπαλλήλων της ΑΗΚ που μεταφέρονται στον ΔΣΜΚ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 και τη 
διασφάλιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των 
κεκτημένων που απολαμβάνει έκαστος στη βάση των 
όρων εργοδότησής του στην ΑΗΚ κατά την ημερομηνία 
μεταφοράς του στον ΔΣΜΚ….                                                          

Με βάση το λεκτικό προκύπτει ότι ο ΔΣΜΚ θα αποφασίσει 
από μόνος του μέσω Κανονισμών που θα ετοιμάσει και θα 
καταθέσει στη Βουλή αποφασίζοντας τη διαδικασία 
μεταφοράς επιδομάτων ή/και ωφελημάτων των υπαλλήλων 
της ΑΗΚ που μεταφέρονται στον ΔΣΜΚ.Να διαγραφεί η 
παράγραφος 62(3 ε).Το θέμα της μεταφοράς επιδομάτων και 
ωφελημάτων των υπαλλήλων της ΑΗΚ που θα μεταφερθούν 
στον ανεξάρτητο ΔΣΜΚ προνοείται στο Κεφάλαιο 4

Δεν Υιοθετείται.Σύμφωνα με το Έγγραφο Αρχών το οποίο 
ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 
Ε85.257, με ημερομηνία 4/7/2018, ο ΔΣΜΚ αναλαμβάνει να 
ετοιμάσει προσχέδιο προνοιών της δευτερογενούς 
νομοθεσίας (Κανονισμούς) σε συνεργασία με την ΑΗΚ εντός 
χρονικού διαστήματος τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία 
έγκρισης του Εγγράφου Αρχών, δηλαδή μέχρι τις 4/11/2018. 
Σε κάθε περίπτωση, οι Κανονισμοί δεν κατατίθενται 
απευθείας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά προηγείται η 
κατάθεσή τους από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο 
για έγκριση. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 37 62 62(2), 
62(3)(ε)

2) Τα μέλη του προσωπικού του ΔΣΜΚ  υπηρετούν είτε 
μόνιμα είτε με σύμβαση τακτής ή  αορίστου περιόδου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που 
καθορίζονται σε Κανονισμούς, οι οποίοι ετοιμάζονται από τον 
ΔΣΜΚ     …..….     (3) Οι σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
εκδιδόμενοι Κανονισμοί δέον όπως προβλέπουν:…..….(ε) τη 
διαδικασία μεταφοράς επιδομάτων ή/και ωφελημάτων των 
υπαλλήλων της ΑΗΚ που μεταφέρονται στον ΔΣΜΚ σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 86 και τη διασφάλιση και 
κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των κεκτημένων που 
απολαμβάνει έκαστος στη βάση των όρων εργοδότησής του 
στην ΑΗΚ κατά την ημερομηνία μεταφοράς του στον ΔΣΜΚ….                                                          

Με βάση το λεκτικό προκύπτει ότι ο ΔΣΜΚ θα αποφασίσει 
από μόνος του μέσω Κανονισμών που θα ετοιμάσει και θα 
καταθέσει στη Βουλή αποφασίζοντας τη διαδικασία 
μεταφοράς επιδομάτων ή/και ωφελημάτων των υπαλλήλων 
της ΑΗΚ που μεταφέρονται στον ΔΣΜΚ.Να διαγραφεί η 
παράγραφος 62(3 ε).Το θέμα της μεταφοράς επιδομάτων και 
ωφελημάτων των υπαλλήλων της ΑΗΚ που θα μεταφερθούν 
στον ανεξάρτητο ΔΣΜΚ προνοείται στο Κεφάλαιο 4

Δεν Υιοθετείται.Σύμφωνα με το Έγγραφο Αρχών το οποίο 
ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 
Ε85.257, με ημερομηνία 4/7/2018, ο ΔΣΜΚ αναλαμβάνει να 
ετοιμάσει προσχέδιο προνοιών της δευτερογενούς 
νομοθεσίας (Κανονισμούς) σε συνεργασία με την ΑΗΚ εντός 
χρονικού διαστήματος τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία 
έγκρισης του Εγγράφου Αρχών, δηλαδή μέχρι τις 4/11/2018. 
Σε κάθε περίπτωση, οι Κανονισμοί δεν κατατίθενται 
απευθείας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά προηγείται η 
κατάθεσή τους από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο 
για έγκριση. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

14 62 62(2) 46 Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (2) του άρθρου 62 της 
φράσης: «Οι Κανονισμοί τροποποιούνται κατόπιν 
διαβούλευσης του ΔΣΜΚ με τις συντεχνίες, ακολουθώντας 
την πιο πάνω διαδικασία.»

Να καθοριστεί στον Νόμο ότι όσον αφορά την αναθεώρηση 
των Κανονισμών αυτή θα γίνεται κατόπιν διαβούλευσης με 
τις Συντεχνίες. Όσον αφορά την ετοιμασία να παραμείνει ως 
έχει.

Δεν Υιοθετείται.Τα δικαιώματα των εργαζομένων 
διασφαλίζονται μέσω της εκπροσώπησής τους η οποία 
διέπεται από τον περί Συντεχνιών Νόμο Ν.71/1965, όπως 
εκάστοτε τροποποιήθηκε, και τον περί της Σύβασης περί των 
Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικό) Νόμο του 1995 
(Ν. 30(III)/1995), όπως εκάστοτε τροποποιήθηκε. 
Επιπρόσθετα, τόσο οι εκπρόσωποι όσο και οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους επί 
των προτεινόμενων Κανονισμών στο πλαίσιο της Δημόσιας 
Διαβούλευσης που θα διενεργείται. 
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Φυσικό Πρόσωπο 1 9 62 62(4) 46 Για το προσωπικό που θα επιστρέψει πίσω στην ΑΗΚ 
αναφέρεται ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι τροποποιημένοι 
Κανονισμοί Προσωπικού της ΑΗΚ. Το πρόβλημα είναι ότι και 
τώρα ισχύουν οι Κανονισμοί αυτοί αλλά δεν τυγχάνουν 
σεβασμού και δημιουργούνται σωρεία προβλημάτων.

Για να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον, 
όπως έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν, γίνεται εισήγηση 
όπως συμπεριληφθεί λεκτικό ότι «ανεξαρτήτως άλλης 
πρόνοιας, το προσωπικό αυτό, μέχρι να επιστρέψει πίσω στην 
ΑΗΚ, ελέγχεται και διοικείται μεταβατικά από τον ειδικά 
εξουσιοδοτημένο λειτουργό της ΑΗΚ (π.χ. τον Διευθυντή 
Λειτουργίας και Προσωπικού ΔΣΜ αν επιλέξει να παραμείνει 
στον ΔΣΜΚ) χωρίς να δύναται να παρέμβει άλλος στα 
καθήκοντά του».Αυτό είναι απαραίτητο αφού ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΝ 
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΑΗΚ 
(π.χ. αξιολόγηση, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων-
μισθός, άδειες ασθένειας, πεοσωπικά στοιχεία,κλπ). 

Δεν Υιοθετείται.Το Κεφάλαιο 4 προβλέπει για τις μεταβατικές 
ρυθμίσεις, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η 
μετάβαση από το υφιστάμενο καθεστώς του ΔΣΜΚ σε 
καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας από την καθετοποιημένη 
ΑΗΚ. Το εδάφιο (4) του προτεινόμενου άρθρου 62 
αναφέρεται στους Κανονισμούς Προσωπικού που 
εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους της ΑΗΚ που επιλέγουν 
να επιστρέψουν πίσω στην ΑΗΚ, για όσο χρονικό διάστημα θα 
παραμείνουν στον ΔΣΜΚ μέχρι την επιστροφή τους. Επί της 
ουσίας, πρόκειται για πρόνοια που βρίσκεται ήδη σε ισχύ, βλ. 
παρ. (α), εδάφιο (1) του άρθρου 60 των περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018. Βλ. νέα 
διατύπωση ως ακολούθως: "(4) Για το προσωπικό της ΑΗΚ 
που είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και θα επιστρέψει πίσω 
στην ΑΗΚ, για την περίοδο που περιγράφεται στο άρθρο 86, 
συνεχίζουν να ισχύουν οι  Κανονισμοί και τα Σχέδια 
Υπηρεσίας που διέπουν το Προσωπικό της ΑΗΚ, όπως αυτά 
εφαρμόζονται για το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι 
τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ. Οι Κανονισμοί του Προσωπικού 
της ΑΗΚ και τα Σχέδια Υπηρεσίας του Προσωπικού της ΑΗΚ 
τροποποιούνται από την ΑΗΚ για το προσωπικό της ΑΗΚ που 
είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και, αφού εξασφαλισθεί η 
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού 
Νόμου (ΚΕΦ.171)."

Φυσικό Πρόσωπο 2 11 62 62(4) 46  (4) Για το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι τοποθετημένο στον 
ΔΣΜΚ και θα επιστρέψει πίσω στην ΑΗΚ, για την περίοδο που 
περιγράφεται στο άρθρο 86, συνεχίζουν να ισχύουν οι 
τροποποιημένοι Κανονισμοί του Προσωπικού της ΑΗΚ, οι 
οποίοι εφαρμόζονται για το προσωπικό του. Οι Κανονισμοί 
αυτοί τροποποιούνται από την ΑΗΚ και αφού εξασφαλισθεί η 
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού 
Νόμου (ΚΕΦ.171).Για το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι 
τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και παραμείνει ή θα επιστρέψει 
πίσω στην ΑΗΚ ισχύουν οι πρόνοιες του Κεφαλαίου 4 - 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣΜΚ

Να αντικατασταθεί η παράγραφος 62(4) με το λεκτικό «Για το 
προσωπικό της ΑΗΚ που είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και 
παραμείνει ή θα επιστρέψει πίσω στην ΑΗΚ ισχύουν οι 
πρόνοιες του Κεφαλαίου 4 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣΜΚ»

Δεν Υιοθετείται.Το Κεφάλαιο 4 προβλέπει για τις μεταβατικές 
ρυθμίσεις, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η 
μετάβαση από το υφιστάμενο καθεστώς του ΔΣΜΚ σε 
καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας από την καθετοποιημένη 
ΑΗΚ. Το εδάφιο (4) του προτεινόμενου άρθρου 62 
αναφέρεται στους Κανονισμούς Προσωπικού που 
εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους της ΑΗΚ που επιλέγουν 
να επιστρέψουν πίσω στην ΑΗΚ, για όσο χρονικό διάστημα θα 
παραμείνουν στον ΔΣΜΚ μέχρι την επιστροφή τους. Επί της 
ουσίας, πρόκειται για πρόνοια που βρίσκεται ήδη σε ισχύ, βλ. 
παρ. (α), εδάφιο (1) του άρθρου 60 των περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018. Βλ. νέα 
διατύπωση ως ακολούθως: "(4) Για το προσωπικό της ΑΗΚ 
που είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και θα επιστρέψει πίσω 
στην ΑΗΚ, για την περίοδο που περιγράφεται στο άρθρο 86, 
συνεχίζουν να ισχύουν οι  Κανονισμοί και τα Σχέδια 
Υπηρεσίας που διέπουν το Προσωπικό της ΑΗΚ, όπως αυτά 
εφαρμόζονται για το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι 
τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ. Οι Κανονισμοί του Προσωπικού 
της ΑΗΚ και τα Σχέδια Υπηρεσίας του Προσωπικού της ΑΗΚ 
τροποποιούνται από την ΑΗΚ για το προσωπικό της ΑΗΚ που 
είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και, αφού εξασφαλισθεί η 
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού 
Νόμου (ΚΕΦ.171)."
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

32 62 62(4) 46 Εισήγηση τροποποίησης:(4) Για το προσωπικό της ΑΗΚ που 
είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και θα επιστρέψει πίσω στην 
ΑΗΚ, για την περίοδο που περιγράφεται στο άρθρο 86, 
συνεχίζουν να ισχύουν οι τροποποιημένοι Κανονισμοί του 
Προσωπικού της ΑΗΚ, οι οποίοι εφαρμόζονται για το 
προσωπικό του. Οι Κανονισμοί αυτοί τροποποιούνται από την 
ΑΗΚ και αφού εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη του Γενικού 
Διευθυντή ΔΣΜΚ, εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 44 του 
περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου (ΚΕΦ.171).

Το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι τοποθετημένο στο ΔΣΜΚ, 
έχει προσληφθεί από την ΑΗΚ και εργάζεται με βάση τους 
Κανονισμούς Προσωπικού της ΑΗΚ (Όροι Υπηρεσίας) του 
1986, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Μέχρι 
τη μεταφορά του προσωπικού  στον ΔΣΜΚ, είτε την 
επιστροφή στην ΑΗΚ, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι 
Κανονισμοί  Προσωπικού της ΑΗΚ και οι Μεταβατικές 
Διατάξεις του Κεφαλαίου 4 του παρόντος Νομοσχεδίου.

Δεν Υιοθετείται.Το Κεφάλαιο 4 προβλέπει για τις μεταβατικές 
ρυθμίσεις, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η 
μετάβαση από το υφιστάμενο καθεστώς του ΔΣΜΚ σε 
καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας από την καθετοποιημένη 
ΑΗΚ. Το εδάφιο (4) του προτεινόμενου άρθρου 62 
αναφέρεται στους Κανονισμούς Προσωπικού που 
εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους της ΑΗΚ που επιλέγουν 
να επιστρέψουν πίσω στην ΑΗΚ, για όσο χρονικό διάστημα θα 
παραμείνουν στον ΔΣΜΚ μέχρι την επιστροφή τους. Επί της 
ουσίας, πρόκειται για πρόνοια που βρίσκεται ήδη σε ισχύ, βλ. 
παρ. (α), εδάφιο (1) του άρθρου 60 των περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018. Βλ. νέα 
διατύπωση ως ακολούθως: "(4) Για το προσωπικό της ΑΗΚ 
που είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και θα επιστρέψει πίσω 
στην ΑΗΚ, για την περίοδο που περιγράφεται στο άρθρο 86, 
συνεχίζουν να ισχύουν οι  Κανονισμοί και τα Σχέδια 
Υπηρεσίας που διέπουν το Προσωπικό της ΑΗΚ, όπως αυτά 
εφαρμόζονται για το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι 
τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ. Οι Κανονισμοί του Προσωπικού 
της ΑΗΚ και τα Σχέδια Υπηρεσίας του Προσωπικού της ΑΗΚ 
τροποποιούνται από την ΑΗΚ για το προσωπικό της ΑΗΚ που 
είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και, αφού εξασφαλισθεί η 
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού 
Νόμου (ΚΕΦ.171)."

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 38 62 62(4)  (4) Για το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι τοποθετημένο στον 
ΔΣΜΚ και θα επιστρέψει πίσω στην ΑΗΚ, για την περίοδο που 
περιγράφεται στο άρθρο 86, συνεχίζουν να ισχύουν οι 
τροποποιημένοι Κανονισμοί του Προσωπικού της ΑΗΚ, οι 
οποίοι εφαρμόζονται για το προσωπικό του. Οι Κανονισμοί 
αυτοί τροποποιούνται από την ΑΗΚ και αφού εξασφαλισθεί η 
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού 
Νόμου (ΚΕΦ.171).Για το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι 
τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και παραμείνει ή θα επιστρέψει 
πίσω στην ΑΗΚ ισχύουν οι πρόνοιες του Κεφαλαίου 4 - 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣΜΚ

Να αντικατασταθεί η παράγραφος 62(4) με το λεκτικό «Για το 
προσωπικό της ΑΗΚ που είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και 
παραμείνει ή θα επιστρέψει πίσω στην ΑΗΚ ισχύουν οι 
πρόνοιες του Κεφαλαίου 4 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣΜΚ»

Δεν Υιοθετείται.Το Κεφάλαιο 4 προβλέπει για τις μεταβατικές 
ρυθμίσεις, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η 
μετάβαση από το υφιστάμενο καθεστώς του ΔΣΜΚ σε 
καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας από την καθετοποιημένη 
ΑΗΚ. Το εδάφιο (4) του προτεινόμενου άρθρου 62 
αναφέρεται στους Κανονισμούς Προσωπικού που 
εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους της ΑΗΚ που επιλέγουν 
να επιστρέψουν πίσω στην ΑΗΚ, για όσο χρονικό διάστημα θα 
παραμείνουν στον ΔΣΜΚ μέχρι την επιστροφή τους. Επί της 
ουσίας, πρόκειται για πρόνοια που βρίσκεται ήδη σε ισχύ, βλ. 
παρ. (α), εδάφιο (1) του άρθρου 60 των περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018. Βλ. νέα 
διατύπωση ως ακολούθως: "(4) Για το προσωπικό της ΑΗΚ 
που είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και θα επιστρέψει πίσω 
στην ΑΗΚ, για την περίοδο που περιγράφεται στο άρθρο 86, 
συνεχίζουν να ισχύουν οι  Κανονισμοί και τα Σχέδια 
Υπηρεσίας που διέπουν το Προσωπικό της ΑΗΚ, όπως αυτά 
εφαρμόζονται για το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι 
τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ. Οι Κανονισμοί του Προσωπικού 
της ΑΗΚ και τα Σχέδια Υπηρεσίας του Προσωπικού της ΑΗΚ 
τροποποιούνται από την ΑΗΚ για το προσωπικό της ΑΗΚ που 
είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και, αφού εξασφαλισθεί η 
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού 
Νόμου (ΚΕΦ.171)."
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Φυσικό Πρόσωπο 2 9 62 62(3)(β) 46 (β) τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης οποιασδήποτε 
προβλεπόμενης στην οργανική διάρθρωση του ΔΣΜΚ μόνιμης 
και με σύμβαση τακτής ή αορίστου θέσης·

Όλες οι οργανικές θέσεις πρέπει να πληρούνται από μόνιμο 
προσωπικό με τις ανάλογες διαδικασίες πρόσληψης. 
Έκτακτες συμβάσεις πρέπει να καλύπτουν προσωρινές 
ανάγκες για να δοθεί χρόνος να λειτουργήσουν οι διαδικασίες 
πρόσληψης μόνιμού προσωπικού στις οργανικές θέσεις.

Δεν Υιοθετείται.Το λεκτικό δεν απαγορεύει στον ΔΣΜΚ να 
πληρώσει τις οργανικές θέσεις του ΔΣΜΚ με μόνιμο 
προσωπικό. Η πρόνοια αυτή αφορά, όπως αναφέρετε, την 
κάλυψη προσωρινών αναγκών. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 36 62 62(3)(δ) 46 (δ) τη διαδικασία διερεύνησης και εκδίκασης πειθαρχικών 
αδικημάτων και τον πειθαρχικό κώδικα και τα αδικήματα που 
είναι δυνατό να εκδικάζονται συνοπτικά από την Διευθυντική 
Ομάδα ΔΣΜΚ (τον Γενικό Διευθυντή ΔΣΜΚ, Διευθυντή 
Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ και Διευθυντή Λειτουργίας 
Συστήματος ΔΣΜΚ).

Δεν είναι ορθό ένα άτομο να είναι ταυτόχρονα νομοθέτης του 
πειθαρχικού κώδικα, κατήγορος και δικαστής.

Υιοθείται. Βλ. τροποποιήσεις. Για το υπόλοιπο προσωπικό του 
ΔΣΜΚ συστήνεται Πειθαρχική Επιτροπή ΔΣΜΚ, αποτελούμενη 
από τον Γενικό Διευθυντή ΔΣΜΚ και τους δύο Διευθυντές 
ΔΣΜΚ. 

ΕΤΕΚ 10 62 62(3)(δ) 46 (δ) τη διαδικασία διερεύνησης και εκδίκασης πειθαρχικών 
αδικημάτων και τον πειθαρχικό κώδικα και τα αδικήματα που 
είναι δυνατό να εκδικάζονται συνοπτικά από την Διευθυντική 
Ομάδα ΔΣΜΚ(τον Γενικό Διευθυντή ΔΣΜΚ, Διευθυντή 
Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ και Διευθυντή Λειτουργίας 
Συστήματος ΔΣΜΚ).

Δεν είναι ορθό ένα άτομο να είναι ταυτόχρονα νομοθέτης του 
πειθαρχικού κώδικα, κατήγορος και δικαστής.

Υιοθετείται. Βλ. τροποποιήσεις. Για το υπόλοιπο προσωπικό 
του ΔΣΜΚ συστήνεται Πειθαρχική Επιτροπή ΔΣΜΚ, 
αποτελούμενη από τον Γενικό Διευθυντή ΔΣΜΚ και τους δύο 
Διευθυντές ΔΣΜΚ. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 34 62 62(3)(α) 46 (α) τη διαδικασία πρόσληψης, αξιολόγησης, προαγωγής και 
τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού του ΔΣΜΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Διευθυντή 
Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ και Διευθυντή Λειτουργίας 
Συστήματος ΔΣΜΚ·

Δεν υπάρχει θέση προαγωγής για τον Διευθυντή Λειτουργίας 
Αγοράς ΔΣΜΚ και τον Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος 
ΔΣΜΚ οπόταν χρειάζεται σχετική λεκτική διόρθωση.

Υιοθετείται. Βλ. τροποποίηση. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 35 62 62(3)(β) 46 (β) τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης οποιασδήποτε 
προβλεπόμενης στην οργανική διάρθρωση του ΔΣΜΚ μόνιμης 
και με σύμβαση τακτής ή αορίστου θέσης ·

Όλες οι οργανικές θέσεις πρέπει να πληρούνται από μόνιμο 
προσωπικό με τις ανάλογες διαδικασίες πρόσληψης. 
Έκτακτες συμβάσεις πρέπει να καλύπτουν προσωρινές 
ανάγκες για να δοθεί χρόνος να λειτουργήσουν οι διαδικασίες 
πρόσληψης μόνιμού προσωπικού στις οργανικές θέσεις.

Δεν Υιοθετείται.Έγινε διαγραφή της λέξης ῾και῾ με το 
διαζευκτικό "ή". 

Υπουργείο Οικονομικών/ΤΔΔΠρ 6 63 63 47 Προϋπολογισμός ΔΣΜΚΣχόλιο: Να γίνει παραπομπή στο 
άρθρο 99 των περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμους του 2014 έως 2017, όπως 
αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Άρθρο 99 των περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμους του 2014 έως 2017, όπως 
αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Υιοθετείται.

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

33 65 65 48 Διαγραφή της τελευταίας φράσης «σύμφωνα με το άρθρο 64» Σύμφωνα με τους προτεινόμενους ορισμούς, το άρθρο 64 
καλύπτει τα έσοδα του ΔΣΜΚ ως νομικού προσώπου.Τίθεται 
ο ερώτημα κατά πόσον τα έσοδα του ΔΣΜΚ από περιουσιακά 
στοιχεία και χορηγίες κατατίθενται στο ταμείο που αφορά 
την ιδιότητα του ΔΣΜ ή του Λειτουργού της Αγοράς. 

Δεν Υιοθετείται.Στο ταμείο ΔΣΜΚ κατατίθενται όσα δεν 
αναφέρονται ρητώς στο προτεινόμενο άρθρο 65. 

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

34 66 66(2) 48 Εισήγηση τροποποίησης:(2) Τα επιτρεπόμενα έσοδα του 
ΔΣΜΚ  διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, την ανάκτηση του 
εύλογου κόστους λειτουργίας του ΔΣΜΚ, του κεφαλαιουχικού 
κόστους ενδεχόμενων πρόσθετων νέων επενδύσεών του και  
απόσβεσης του πάγιου ενεργητικού του και εύλογης 
απόδοσης επί του απασχολούμενου κεφαλαίου. 

Η εισήγηση αφορά αναδιατύπωση για καλύτερη ερμηνεία 
του άρθρου.

Δεν Υιοθετείται.Αποτελεί εισήγηση του ΥπΟικ η οποία 
εισήχθηκε με το νομοσχέδιο με τίτλο "ο περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019". 
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

35 66 66, 67 48 Διαγραφή του άρθρου 67. Εναλλακτικά στο άρθρο 66 να 
διαγραφεί το εδάφιο (2) ή το άρθρο να τροποποιηθεί ούτως 
ώστε να αντικατοπτρίζει ότι τα έσοδα που περιγράφονται 
διασφαλίζουν την ανάκτηση του κόστους για τις 
δραστηριότητες του ΔΣΜΚ εκτός της λειτουργίας της αγοράς 

Διαφαίνεται από τα άρθρα 66 και 67 ότι η νομική φύση και οι 
ιδιότητες του ΔΣΜΚ, σύμφωνα με τον προτεινόμενο Νόμο, 
είναι συγκεχυμένες.Παρατηρείται επίσης το εξής ζήτημα: 
Σύμφωνα με το άρθρο 66, τα έσοδα από τα τέλη για τον ΔΣΜΚ 
καλύπτουν τη λειτουργία του ως νομικό πρόσωπο το οποίο 
περιλαμβάνει και τη δραστηριότητα της λειτουργίας της 
αγοράς. Όμως στο άρθρο 67, καθορίζονται επιπρόσθετα τέλη 
που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς.Σημειώνεται ότι, 
σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού επιβάλλεται 
στους συμμετέχοντες ενιαίο τέλος που αφορά όλες τις 
ιδιότητες του νομικού προσώπου.Η εισήγηση για διαγραφή 
του άρθρου 67 είναι πιο απλή από πλευράς, ρύθμισης, 
λογιστικής διαχείρισης και Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού από 
την εναλλακτική εισήγηση.

Δεν Υιοθετείται.Τα έσοδα του ΔΣΜΚ υπό την ιδιότητά του ως 
Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρισμού διαχωρίζονται από αυτά 
που αφορούν τη Λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς. Τα 
έσοδα που αφορούν τη Λειτουργία της Αγοράς αναφέρονται 
ρητώς στο προτεινόμενο άρθρο 65 και κατατίθενται σε 
ξεχωριστό ταμείο. Οι δαπάνες του ΔΣΜΚ, τόσο για τη 
Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού όσο και για τη 
Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού, θα περιλαμβάνονται 
στον ενιαίο Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ, όμως θα 
διαχωρίζονται ως προς τις δύο αυτές δραστηριότητες. Το 
τέλος για την ανάκτηση των εξόδων του ως Λειτουργός της 
Αγοράς θα είναι διαφορετικό από το τέλος ΔΣΜΚ, και θα 
αφορά μόνο τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 65. 

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

36 73 73(1)
73(2)
73(3)
73(4)
73(5)
73(6)

49-51 Α. Στην πρώτη γραμμή, να προστεθεί η φράση «, υπό την 
ιδιότητα του ως Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς,» 
μεταξύ των λέξεων «ΔΣΜΚ και «έχει».
Β. Στο υπόλοιπο του κειμένου του άρθρου 51, όπου 
αναφέρεται η λέξη «ΔΣΜΚ» να αντικατασταθεί με τη λέξη 
«ΔΣΜ» ή τη φράση «ΔΣΜΚ, υπό την ιδιότητα του ως ΔΣΜ,»

Οι αρμοδιότητες που περιγράφονται στα εδάφια 73(1)-(6) 
αφορούν αποκλειστικά την ιδιότητα του ΔΣΜΚ ως 
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς.

Δεν Υιοθετείται.Οποιεσδήποτε αρμοδιότητες του ΔΣΜΚ δεν 
καθορίζονται ρητά στο άρθρο 75 (Αρμοδιότητες του 
Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρισμού), αφορούν τη Διαχείριση 
του Συστήματος Μεταφοράς. 

ΣΣΑΗΗ 15 73 73 49-51 Προσθήκη σημείου (8) που να αναφέρει: 
(8) «Ο ΔΣΜΚ υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις ισχύουσες 
αναλυτικές κοστολογήσεις εξοπλισμού 
περιλαμβάνοντας τις τρέχουσες μοναδιαίες τιμές. Οφείλει 
επίσης να προσφέρει στους Αιτητές 
Σύνδεσης Ανεξάρτητων Παραγωγών στο δίκτυο τη βέλτιστή 
από απόψης κόστους λύση στη βάση τεχνικών κριτηρίων που 
αποδεδειγμένα 
ανταποκρίνονται σε εύλογη ικανοποίηση της ποιότητας 
παροχής στο δίκτυο. 

Για σκοπούς διαφάνειας, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να 
γνωρίζουν το πραγματικό κόστος. 

Δεν Υιοθετείται.Το πραγματικό κόστος αντικατοπτρίζεται στα 
τέλη που αφορούν το σύστημα διανομής, τα οποία 
υπολογίζονται στη βάση μεθοδολογίας που εγκρίνει η ΡΑΕΚ. 
Βλ. προτεινόμενα άρθρα 93 και 22, ειδικότερα τα εδάφια (3), 
(4), (8), (10), (12), (13) και το προτεινόμενο άρθρο 23, εδάφιο 
(1), ειδικότερα την παρ. (α). 

ΟΕΒ 15 73 73 49-51 Προσθήκη σημείου (8) που να αναφέρει: 
(8) «Ο ΔΣΜΚ υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις ισχύουσες 
αναλυτικές κοστολογήσεις εξοπλισμού περιλαμβάνοντας τις 
τρέχουσες μοναδιαίες τιμές. Οφείλει επίσης να προσφέρει 
στους Αιτητές Σύνδεσης Ανεξάρτητων Παραγωγών στο δίκτυο 
τη βέλτιστή από απόψης κόστους λύση στη βάση τεχνικών 
κριτηρίων που αποδεδειγμένα ανταποκρίνονται σε εύλογη 
ικανοποίηση της ποιότητας παροχής στο δίκτυο. 

Για σκοπούς διαφάνειας, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να 
γνωρίζουν το πραγματικό κόστος. 

Δεν Υιοθετείται.Το πραγματικό κόστος αντικατοπτρίζεται στα 
τέλη που αφορούν το σύστημα διανομής, τα οποία 
υπολογίζονται στη βάση μεθοδολογίας που εγκρίνει η ΡΑΕΚ. 
Βλ. προτεινόμενα άρθρα 93 και 22, ειδικότερα τα εδάφια (3), 
(4), (8), (10), (12), (13) και το προτεινόμενο άρθρο 23, εδάφιο 
(1), ειδικότερα την παρ. (α). 

ΡΑΕΚ 24 73 73 50 Προσθήκη της ακόλουθης νέας αρμοδιότητας:«τη σύναψη σε 
συνεργασία με τους Διαχειριστές Γραμμών Διασύνδεσης 
κατάλληλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και συνεργασίας».

Βλ. αιτιολόγηση σημείου 4 Υιοθετείται. Βλ. παράγραφο (κβ) στο εδάφιο (1) του άρθρου 
73. 
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Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 21 73 73(1)(στ) 50 Διαγραφή της φράσης « δίνοντας προτεραιότητα κατά την 
κατανομή του φορτίου στις εγκαταστάσεις παραγωγής που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις 
εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης», εισαγωγή των 
ακόλουθων παραγράφων (ζ) και (η) και αναρίθμηση των 
παραγράφων (ζ)-(κα)(ζ) Με την επιφύλαξη των άρθρων 107, 108 και 
109 ΣΛΕΕ, ο ΔΣΜ κατά την κατανομή εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής, δίνει προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στο βαθμό που το επιτρέπει η ασφαλής λειτουργία του 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει διαφανών και 
αμερόληπτων κριτηρίων, και όταν οι εν λόγω εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγής είναι:i) εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουν 
εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 
400 kW· ήii) έργα επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες, υπό την 
επιφύλαξη έγκρισης από τη ΡΑΕΚ, εφόσον η προτεραιότητα αυτή 
περιορίζεται στο χρονικό διάστημα και την έκταση που απαιτούνται 
για την επίτευξη των σκοπών της επίδειξης.(η) Με την επιφύλαξη 
των συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 4η Ιουλίου 2019, οι 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
και έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την 4η Ιουλίου 2019 και, 
εφόσον έχουν τεθεί σε λειτουργία, έχουν κατανεμηθεί κατά 
προτεραιότητα δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 5 της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ ή του άρθρου 16 παράγραφος 2 της Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(20) εξακολουθούν να κατανέμονται κατά προτεραιότητα. Η 
κατανομή κατά προτεραιότητα παύει να εφαρμόζεται στις εν λόγω 
εγκαταστάσεις  ηλεκτροπαραγωγής από την ημερομηνία κατά την 
οποία η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής υφίσταται σημαντικές 

Δες σχόλιο αρ. 19. Υιοθετείται. Έγινε παραπομπή σε Νέο Άρθρο με τίτλο 
«κατανομή του φορτίου ηλεκτροπαραγωγής στις 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και απόκρισης της 
ζήτησης». 

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 24 75 75 52 Εισαγωγή νέων παραγράφων 52(γ)-(δ), αναρίθμηση ων 
παραγράφων (γ)-(στ), και εισαγωγή νέας παραγράφου (θ)(γ) 
Καταρτίζει τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και 
διαβουλεύεται με το Υπουργείο και άλλες αρμόδιες αρχές, με 
τους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρισμού και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την τροποποίηση των Κανόνων 
Αγοράς. Υποβάλλει τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και τις 
τροποποιήσεις αυτών για έγκριση προς τη ΡΑΕΚ και τους 
δημοσιεύει, σύμφωνα με το Άρθρο 92.(δ) Καθορίζει και 
επιβάλλει τις καλύψεις εγγύησης στους Συμμετέχοντες της 
αγοράς ηλεκτρισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους 
Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού. Νοείται ότι ο Λειτουργός της 
Αγοράς μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση του πιστωτικού 
κινδύνου σε φορέα κάλυψης …(θ) Εφαρμόζει τις πρόνοιες των 
Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο καταρτισμός, τροποποίηση, έγκριση και δημοσίευση των 
Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού είναι μια από τις βασικές 
αρμοδιότητες του Λειτουργού της Αγοράς.Οι καλύψεις 
εγγύησης αποτελούν επίσης βασική αρμοδιότητα του 
Λειτουργού της ΑγοράςΗ εισαγωγή της παραγράφου (θ) 
καλύπτει όλες τις άλλες πρόνοιες των Κανόνων Αγοράς 
Ηλεκτρισμού που δεν αναφέρονται ονομαστικά.

Δεν Υιοθετείται.Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού διέπονται 
από τα προτεινόμενα άρθρα 92 και 93. Σχετικός είναι και ο 
όρος και ορισμός "Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού" στο 
προτεινόμενο άρθρο 2. Βλ. νέα παράγραφο (γ) στο 
προτεινόμενο άρθρο 75 Σε σχέση με τη διευθέτηση των 
καλύψεων εγγύησης που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες 
στην αγορά ηλεκτρισμού. 

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 22 75 75(α)(i) Διαγραφή της παραγράφου Ο προγραμματισμός των εγχύσεων και των απορροφήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας ανήκει στις αρμοδιότητες του ΔΣΜ, όχι 
του Λειτουργού της Αγοράς. Αυτό καθορίζει και η 
παράγραφος 73(1)(στ) του προτεινόμενου Νόμου.

Δεν Υιοθετείται.Προγραμματίζει δεν σημαίνει ότι εκδίδει 
εντολές κατανομής. Οι εντολές κατανομής φορτίου σε 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής εκδίδονται από τον ΔΣΜΚ ή τον 
ΔΣΔ, αναλόγως της περίπτωσης. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

16 75 75(α)(v), 
75(β) 

52 Ο όρος «Αγορά Εξισορρόπησης Φορτίου» να γίνει «Αγορά 
Εξισορρόπησης»

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2019/943, Άρθρο 6. Υιοθετείται. 

57/93



«Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο ‘Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021»

1

B C D E F G H K
Όνομα Α/Α Αρ. 

Άρθρου
Άρθρο-
Εδάφιο-
Παρ.

Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου

210

211

212

213

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 23 75  75(β) 52 Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:(β) Διενεργεί τη διευθέτηση 
της εκκαθάρισης και των χρηματικών συναλλαγών στο 
πλαίσιο της Προημερήσιας Αγοράς Ηλεκτρισμού, της Αγοράς 
Εξισορρόπησης Φορτίου και της Αγοράς Επικουρικών 
Υπηρεσιών σε συνεργασία με τον ΔΣΔ και τον ΔΣΜ και 
επιβάλλει χρεώσεις με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Η Αγορά Εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου ανήκει στην 
αρμοδιότητα του ΔΣΜ. Ο Λειτουργός της Αγοράς λαμβάνει 
δεδομένα από τον ΔΣΜ για να προβεί στις εκκαθαρίσεις.Να 
περιληφθούν και  διάφορες χρεώσεις, όπως οι χρεώσεις 
δικτύου και οι χρεώσεις μη συμμόρφωσης στις χρηματικές 
συναλλαγές που εκκαθαρίζει ο Λειτουργός της Αγοράς.

Υιοθετείται. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

15 76 76(3)(α) 52 Η φράση «(α) περιέχει αποτελεσματικά μέτρα με στόχο να 
διασφαλίζεται η επάρκεια του συστήματος και η ασφάλεια 
του εφοδιασμού», να αντικατασταθεί με την ακόλουθη: «(α) 
περιέχει αποτελεσματικά μέτρα με στόχο τη διασφάλιση 
επαρκούς δυναμικότητας μεταφοράς και αξιοπιστίας του 
συστήματος».

Παρόλο που η προτεινόμενη διατύπωση είναι σύμφωνη με 
την Οδηγία 2019/944 σημειώνονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το Άρθρο 4(2) του προσχεδίου του Νόμου, η 
ΡΑΕΚ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ασφάλειας 
εφοδιασμού και τη λήψη σχετικών μέτρων. 
Επιπρόσθετα σύμφωνα με το Άρθρο 73(1) ο ΔΣΜΚ συμβάλλει 
στην ασφάλεια εφοδιασμού μέσω επαρκούς δυναμικότητας 
μεταφοράς και αξιοπιστίας του συστήματος.Οπότε για να 
καταστεί σαφής ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων στο 
συγκεκριμένο θέμα προτείνεται να υιοθετηθεί η διατύπωση 
που καταγράφεται στην εισήγηση.

Δεν υιοθετείται. Η διασφάλιση της επάρκειας του 
συστήματος και της ασφάλειας του εφοδιασμού γίνεται, 
μεταξύ άλλων, μέσω της διασφάλισης επαρκούς 
δυναμικότητας και κατάλληλου βαθμού αξιοπιστίας του 
συστήματος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

17 76 76(4) 53 Στη φράση «ο ΔΣΜΚ λαμβάνει πλήρως υπόψη το δυναμικό 
της χρήσης της απόκρισης ζήτησης…» η λέξη δυναμικό πρέπει 
να αντικατασταθεί από τη λέξη δυνατότητα. Η κακή 
μετάφραση της Οδηγίας στα ελληνικά αλλάζει το νόημα του 
Άρθρου.

Δεν Υιοθετείται.Ο όρος "δυναμικό" χρησιμοποιείται ορθά 
καθότι η υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης μεταφράζονται, 
αναλόγως της περίπτωσης, σε  απορρόφιση ή έγχυση 
ενέργειας συγκεκριμένου μεγέθους. 

ΕΤΕΚ 11 76 76(9)(α) 53 (9) Στην περίπτωση που ο ΔΣΜΚ, εκτός αν πρόκειται για 
επιτακτικούς λόγους πέρα από τον έλεγχό του, δεν εκτελέσει 
μια επένδυση η οποία, σύμφωνα με το δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς, ήταν 
προγραμματισμένη να εκτελεσθεί κατά τα επόμενα τρία έτη, 
τότε η ΡΑΕΚ έχει την υποχρέωση να λάβει τουλάχιστον ένα 
από τα ακόλουθα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την 
πραγματοποίηση της επένδυσης, εφόσον αυτή εξακολουθεί 
να έχει λόγο ύπαρξης βάσει του πλέον πρόσφατου δεκαετούς 
προγράμματος ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς: (α)  
ζητεί από τον ΔΣΜΚ και ΙΣΜ να εκτελέσει την εν λόγω 
επένδυση Να παραμείνει και να προστεθεί και ο ΙΣΜ της ΑΗΚ

Συστήματος Μεταφοράς». Η εκτέλεση των επενδύσεων 
ανάπτυξης δικτύου είναι ευθύνη του ΙΣΜ ως ορίζει το Άρθρο 
38 και σε συμφωνία με τις πρόνοιες του Άρθρου 77. Ο ΔΣΜΚ 
δεν εκτελεί επενδύσεις. Ο ρόλος του είναι εποπτικός. 

Υιοθετείται. Βλ. τροποποιήσεις στο Άρθρο "Ανάπτυξη 
συστήματος μεταφοράς και εξουσία λήψης αποφάσεων για 
επενδύσεις."

58/93



«Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο ‘Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021»

1

B C D E F G H K
Όνομα Α/Α Αρ. 

Άρθρου
Άρθρο-
Εδάφιο-
Παρ.

Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου

214

215

216

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

37 76 76(9), 
76(10)

Αντικατάσταση της λέξης ΔΣΜΚ με τη φράση «Ιδιοκτήτης 
Συστήματος Μεταφοράς» στην κατάλληλη κλίση – πέντε 
περιπτώσεις

Σύμφωνα με το άρθρα 37 και 38 του προτεινόμενου Νόμου, 
οι αρμοδιότητες για εκτέλεση έργων σύμφωνα με το 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς 
ανατίθενται στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς. Το 
εδάφιο 77(6) του Νόμου επίσης αναφέρει ότι ο ΙΣΜ διεξάγει 
κατασκευαστικές εργασίες σύμφωνα με το δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς. Τα 
εδάφια (9)-(10) του άρθρου 76 δεν είναι συμβατά με τα 
άρθρα 37, 38 και 77 του Νόμου. Οι πρόνοιες των εδαφίων (9)-
(10) είναι προσαρμοσμένες από το εδάφιο 51(7)-(8) της 
Οδηγίας 2019/944. Στην Κύπρο, ο διαχειριστής του 
συστήματος μεταφοράς δεν είναι και ιδιοκτήτης.Το εδάφιο 
44(1) της Οδηγίας αναφέρει:«Εάν το σύστημα μεταφοράς 
ανήκει σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση στις 3 
Σεπτεμβρίου 2009, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
τη μη εφαρμογή του άρθρου 43 παράγραφος 1 και να 
ορίσουν ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος ύστερα από 
πρόταση του ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς. Ο 
διορισμός υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής.»Η πρόνοια 
αυτή εφαρμόστηκε στην Κύπρο και ο ΔΣΜΚ είναι ουσιαστικά 
ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος.Στο εδάφιο 44(5) της 
Οδηγίας αναφέρει:« Εάν έχει οριστεί ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος, ο ιδιοκτήτης του συστήματος 
μεταφοράς:.....γ) μεριμνά για την κάλυψη της ευθύνης που 
αφορά τα πάγια στοιχεία του δικτύου, με εξαίρεση το μέρος 
της ευθύνης που αφορά τα καθήκοντα του ανεξάρτητου 
διαχειριστή συστήματος·»Σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες, 
η αρμοδιότητα για τα εδάφια 51(7)-(8) της Οδηγίας που έχουν 

Υιοθετείται. Βλ. τροποποιήσεις στο Άρθρο "Ανάπτυξη 
συστήματος μεταφοράς και εξουσία λήψης αποφάσεων για 
επενδύσεις."

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 39 76 76(9)(α) 53 (9) Στην περίπτωση που ο ΔΣΜΚ, εκτός αν πρόκειται για 
επιτακτικούς λόγους πέρα από τον έλεγχό του, δεν εκτελέσει 
μια επένδυση η οποία, σύμφωνα με το δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς, ήταν 
προγραμματισμένη να εκτελεσθεί κατά τα επόμενα τρία έτη, 
τότε η ΡΑΕΚ έχει την υποχρέωση να λάβει τουλάχιστον ένα 
από τα ακόλουθα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την 
πραγματοποίηση της επένδυσης, εφόσον αυτή εξακολουθεί 
να έχει λόγο ύπαρξης βάσει του πλέον πρόσφατου δεκαετούς 
προγράμματος ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς: (α) 
ζητεί από τον ΔΣΜΚ να εκτελέσει την εν λόγω επένδυση

Συστήματος Μεταφοράς». Η εκτέλεση των επενδύσεων 
ανάπτυξης δικτύου είναι ευθύνη του ΙΣΜ ως ορίζει το Άρθρο 
38 και σε συμφωνία με τις πρόνοιες του Άρθρου 77. Ο ΔΣΜΚ 
δεν εκτελεί επενδύσεις. Ο ρόλος του είναι εποπτικός. Όλο το 
άρθρο πρέπει να διαμορφωθεί ανάλογα για να υπάρχουν 
διακριτές οι ευθύνες του ΔΣΜΚ και ΙΣΜ.Ενδεχομένως ο όρος 
«Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου» πρέπει 
να αντικατασταθεί με τον όρο «Ιδιοκτήτης  

Υιοθετείται. Βλ. τροποποιήσεις στο Άρθρο "Ανάπτυξη 
συστήματος μεταφοράς και εξουσία λήψης αποφάσεων για 
επενδύσεις."

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 40 76 76(9)(γ) 53 Η εκτέλεση των επενδύσεων ανάπτυξης δικτύου είναι ευθύνη 
του ΙΣΜ.
Όλο το άρθρο πρέπει να διαμορφωθεί ανάλογα για να 
υπάρχουν διακριτές οι ευθύνες του ΔΣΜΚ και ΙΣΜ.
Ο όρος «Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου» 
πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο «Ιδιοκτήτης  
Συστήματος Μεταφοράς»

Ο ΔΣΜΚ δεν εκτελεί επενδύσεις. Ο ρόλος του είναι εποπτικός. Υιοθετείται. Βλ. τροποποιήσεις στο Άρθρο "Ανάπτυξη 
συστήματος μεταφοράς και εξουσία λήψης αποφάσεων για 
επενδύσεις."
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ΟΕΒ 20 77 77 (υφ.)  Να μην διαγραφεί το άρθρο 77 του βασικού. Εισήγηση όπως 
το 77(2) του βασικού νόμου τροποποιηθεί ως ακολούθως 
αναφορικά με τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής (α) 
ΙΣΜ (β) ΙΣΔ (γ) ΔΣΔ (δ) παραγωγή ΑΗΚ (ε) ιδιώτης παραγωγός 
από ΣΣΑΑΗ (στ) προμηθευτής ΑΗΚ (ζ) ιδιώτης προμηθευτής 
από ΣΣΑΑΗ (η) παραγωγοί ΑΠΕ εκπρόσωποι επαγγελματικών 
συνδέσμων (αιολική, ηλιακή, βιομάζα) (θ) υπουργείο (ι) ΡΑΕΚ 
(κ) ΗΜΥ  Η Επιτροπή θα μπορεί να συγκαλείται αν το ζητήσει 
το 50% των μονίμων μελών της. Στην Επιτροπή να μπορούν να 
συμμετέχουν και παρατηρητές, αν απαιτείται.  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και 
Διανομής, έχει ρόλο να διαδραματίσει και λαμβάνοντας 
υπόψη τον συμβουλευτικό χαρακτήρα της επιτροπής, 
πιστεύουμε πως πρέπει να παραμείνει. Μπορεί να έχει 
ουσιαστική συνεισφορά στη διαμόρφωση των Κανόνων. 

Δεν Υιοθετείται.Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος θα 
μπορεί να εκφράζει θέσεις/ απόψεις επί των τροποποιήσεων 
στους ΚΑΗ και στους ΚΜΔ μέσω δημόσιας διαβούλευσης. Η 
λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής στο πλαίσιο της 
Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού καθίσταται 
προβληματική, καθότι ο αριθμός συμμετεχόντων σε αυτήν θα 
πρέπει να διευρυνθεί κατά πολύ, ούτως ώστε να δίδεται η 
ευκαιρεία σε κάθε συμμετέχοντα  να εκφράζει απόψεις και 
θέσεις.

ΣΣΑΗΗ 20 77 77(υφ.)  Να μην διαγραφεί το άρθρο 77 του βασικού. Εισήγηση όπως 
το 77(2) του βασικού νόμου τροποποιηθεί ως ακολούθως 
αναφορικά με τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής (α) 
ΙΣΜ (β) ΙΣΔ (γ) ΔΣΔ (δ) παραγωγή ΑΗΚ (ε) ιδιώτης παραγωγός 
από ΣΣΑΑΗ (στ) προμηθευτής ΑΗΚ (ζ) ιδιώτης προμηθευτής 
από ΣΣΑΑΗ (η) παραγωγοί ΑΠΕ εκπρόσωποι επαγγελματικών 
συνδέσμων (αιολική, ηλιακή, βιομάζα) (θ) υπουργείο (ι) ΡΑΕΚ 
(κ) ΗΜΥ  Η Επιτροπή θα μπορεί να συγκαλείται αν το ζητήσει 
το 50% των μονίμων μελών της. Στην Επιτροπή να μπορούν να 
συμμετέχουν και παρατηρητές, αν απαιτείται.  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και 
Διανομής, έχει ρόλο να διαδραματίσει και λαμβάνοντας 
υπόψη τον συμβουλευτικό χαρακτήρα της επιτροπής, 
πιστεύουμε πως πρέπει να παραμείνει. Μπορεί να έχει 
ουσιαστική συνεισφορά στη διαμόρφωση των Κανόνων. 

Δεν Υιοθετείται.Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος θα 
μπορεί να εκφράζει θέσεις/ απόψεις επί των τροποποιήσεων 
στους ΚΑΗ και στους ΚΜΔ μέσω δημόσιας διαβούλευσης. Η 
λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής στο πλαίσιο της 
Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού καθίσταται 
προβληματική, καθότι ο αριθμός συμμετεχόντων σε αυτήν θα 
πρέπει να διευρυνθεί κατά πολύ, ούτως ώστε να δίδεται η 
ευκαιρεία σε κάθε συμμετέχοντα  να εκφράζει απόψεις και 
θέσεις. 

ΟΕΒ 21 79 79 (υφ.)  Να μην διαγραφεί του άρθρο 79 του Βασικού που αναφέρει 
τις αρμοδιότητες και εξουσίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής.  

Είναι σημαντικό να εισακούονται οι απόψεις όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών. 

Δεν Υιοθετείται.Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος θα 
μπορεί να εκφράζει θέσεις/ απόψεις επί των τροποποιήσεων 
στους ΚΑΗ και στους ΚΜΔ μέσω δημόσιας διαβούλευσης. Η 
λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής στο πλαίσιο της 
Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού καθίσταται 
προβληματική, καθότι ο αριθμός συμμετεχόντων σε αυτήν θα 
πρέπει να διευρυνθεί κατά πολύ, ούτως ώστε να δίδεται η 
ευκαιρεία σε κάθε συμμετέχοντα  να εκφράζει απόψεις και 
θέσεις.

ΣΣΑΗΗ 21 79 79(υφ.)  Να μην διαγραφεί του άρθρο 79 του Βασικού που αναφέρει 
τις αρμοδιότητες και εξουσίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής.  

Είναι σημαντικό να εισακούονται οι απόψεις όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών. 

Δεν Υιοθετείται.Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος θα 
μπορεί να εκφράζει θέσεις/ απόψεις επί των τροποποιήσεων 
στους ΚΑΗ και στους ΚΜΔ μέσω δημόσιας διαβούλευσης. Η 
λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής στο πλαίσιο της 
Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού καθίσταται 
προβληματική, καθότι ο αριθμός συμμετεχόντων σε αυτήν θα 
πρέπει να διευρυνθεί κατά πολύ, ούτως ώστε να δίδεται η 
ευκαιρεία σε κάθε συμμετέχοντα  να εκφράζει απόψεις και 
θέσεις. 
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

39 81 81(10) 57 Εισήγηση τροποποίησης:(10) Υπό την επιφύλαξη των 
προνοιών του άρθρου 68, το προσωπικό και οποιοδήποτε 
περιουσιακό στοιχείο του ΔΣΜΚ στεγάζονται σε ακίνητη 
περιουσία, ενοικιαζόμενη ή υπό την ιδιοκτησία του ΔΣΜΚ,  η 
οποία είναι φυσικά διαχωρισμένη από τις εγκαταστάσεις 
οποιουδήποτε προσώπου ασκεί τις δραστηριότητες της 
παραγωγής ή της προμήθειας.Νοείται ότι η πιο πάνω πρόνοια 
ισχύει από την ημερομηνία που είναι πρακτικά/τεχνικά 
εφικτό να μετακινηθεί σε εγκαταστάσεις φυσικά 
διαχωρισμένες από δραστηριότητες της παραγωγής ή της 
προμήθειας.

Το υφιστάμενο Εθνικό Κέντρο Ελέγχουν Ενέργειας στεγάζεται 
σε όροφο κτηρίου της ΑΗΚ στο οποίο διενεργείται 
δραστηριότητα Προμήθειας.

Δεν υιοθετείται.ο ΔΣΜΚ θα πρέπει μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα να διευθετήσει για τον φυσικό διαχωρισμό του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεών του  όπως προνοείται 
στο εν λόγω άρθρο. 

Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς 6 81 81(5)(γ) 56 (5) Ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς: (γ) υποχρεούται να 
χρηματοδοτεί τις επενδύσεις που προβλέπονται στο δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς ή 
συμφωνεί στη χρηματοδότηση τους από οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του ΔΣΜΚ. Οι 
σχετικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης υπόκεινται στην 
έγκριση της ΡΑΕΚ. Πριν από την έγκριση αυτή, η ΡΑΕΚ 
διαβουλεύεται με τον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς 
και μαζί με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·Γίνεται εισήγηση 
αλλαγής της παραγράφου αυτής όπως πιο κάτω:(γ) 
υποχρεούται να διενεργεί τις επενδύσεις που προβλέπονται 
στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος 
μεταφοράς ή συμφωνεί στη διενέργεια επενδύσεων από 
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο, συμπεριλαμβανομένου 
του ΔΣΜΚ. Οι σχετικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης 
υπόκεινται στην έγκριση της ΡΑΕΚ. Πριν από την έγκριση 
αυτή, η ΡΑΕΚ διαβουλεύεται με τον Ιδιοκτήτη του 
Συστήματος Μεταφοράς και μαζί με τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Το άρθρο 81 (5)(γ) θα πρέπει να αναφέρεται σε «διενέργεια 
επένδυσης», όχι χρηματοδότηση, σύμφωνα με το λεκτικό του 
άρθρου 51(7) της Οδηγίας 944/2019

Υιοθετείται. Βλ. τροποποιήσεις στο Άρθρο "Ανάπτυξη 
συστήματος μεταφοράς και εξουσία λήψης αποφάσεων για 
επενδύσεις."
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

38 81 81(5)(γ) 56 (5) Ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς…(γ) υποχρεούται να 
διενεργεί χρηματοδοτεί τις επενδύσεις που προβλέπονται στο 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς 
ή συμφωνεί στη διενέργεια επενδύσεων χρηματοδότηση τους  
από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου του ΔΣΜΚ. Οι σχετικοί διακανονισμοί 
διενέργειας επενδύσεων χρηματοδότησης υπόκεινται στην 
έγκριση της ΡΑΕΚ. Πριν από την έγκριση αυτή, η ΡΑΕΚ 
διαβουλεύεται με τον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς 
και μαζί με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

Το άρθρο 81 (5)(γ) θα πρέπει να αναφέρεται σε «διενέργεια 
επένδυσης», όχι χρηματοδότηση, σύμφωνα με το λεκτικό του 
άρθρου 51(7) της Οδηγίας 944/2019:7. Αν ο διαχειριστής 
συστήματος μεταφοράς, εκτός αν πρόκειται για επιτακτικούς 
λόγους πέρα από τον έλεγχό του, δεν εκτελέσει μια επένδυση 
η οποία, σύμφωνα με το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του 
δικτύου, ήταν προγραμματισμένη να εκτελεσθεί κατά τα 
επόμενα τρία έτη, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
ρυθμιστική αρχή να έχει την υποχρέωση να λάβει 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει την πραγματοποίηση της επένδυσης, εφόσον 
αυτή εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης βάσει του πλέον 
πρόσφατου δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του 
δικτύου: α)  ζητεί από τον διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς να εκτελέσει την εν λόγω επένδυση, β)  
διοργανώνει διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή 
προσφορών ανοικτή σε κάθε επενδυτή για την εν λόγω 
επένδυση, είτε γ)  υποχρεώνει τον διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς να δεχθεί αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να 
χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις και να 
επιτραπεί σε ανεξάρτητους επενδυτές να συμμετάσχουν στο 
κεφάλαιο.

Υιοθετείται. Βλ. τροποποιήσεις στο Άρθρο "Ανάπτυξη 
συστήματος μεταφοράς και εξουσία λήψης αποφάσεων για 
επενδύσεις."

ΟΕΒ 22 82 82 (υφ.)  Να μην διαγραφεί το άρθρο 82 του βασικού. Εισήγηση όπως 
το 82(3) του βασικού νόμου τροποποιηθεί ως ακολούθως 
αναφορικά με τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής (α) 
ΙΣΜ (β) ΙΣΔ (γ) ΔΣΔ (δ) παραγωγή ΑΗΚ (ε) ιδιώτης παραγωγός 
από ΣΣΑΑΗ (στ) προμηθευτής ΑΗΚ (ζ) ιδιώτης προμηθευτής 
από ΣΣΑΑΗ (η) παραγωγοί ΑΠΕ (αιολική, ηλιακή, βιομάζα) (θ) 
υπουργείο (ι) ΡΑΕΚ (κ) Λειτουργός αγοράς (λ) μεγάλοι 
καταναλωτές (σύνδεσμος)   Η Επιτροπή θα μπορεί να 
συγκαλείται αν το ζητήσει το 50% των μονίμων μελών της. 
Στην Επιτροπή να μπορούν να συμμετέχουν και παρατηρητές, 
αν απαιτείται.  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, 
έχει ρόλο να διαδραματίσει και λαμβάνοντας υπόψη τον 
συμβουλευτικό χαρακτήρα της επιτροπής, πιστεύουμε πως 
πρέπει να παραμείνει. Μπορεί να έχει ουσιαστική 
συνεισφορά στην διαμόρφωση των Κανόνων. 

Δεν Υιοθετείται.Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος θα 
μπορεί να εκφράζει θέσεις/ απόψεις επί των τροποποιήσεων 
στους ΚΑΗ και στους ΚΜΔ μέσω δημόσιας διαβούλευσης. Η 
λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής στο πλαίσιο της 
Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού καθίσταται 
προβληματική, καθότι ο αριθμός συμμετεχόντων σε αυτήν θα 
πρέπει να διευρυνθεί κατά πολύ, ούτως ώστε να δίδεται η 
ευκαιρεία σε κάθε συμμετέχοντα  να εκφράζει απόψεις και 
θέσεις.

ΣΣΑΗΗ 22 82 82(υφ.)  Να μην διαγραφεί το άρθρο 82 του Βασικού. Εισήγηση όπως 
το 82(3) του βασικού νόμου τροποποιηθεί ως ακολούθως 
αναφορικά με τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής (α) 
ΙΣΜ (β) ΙΣΔ (γ) ΔΣΔ (δ) παραγωγή ΑΗΚ (ε) ιδιώτης παραγωγός 
από ΣΣΑΑΗ (στ) προμηθευτής ΑΗΚ (ζ) ιδιώτης προμηθευτής 
από ΣΣΑΑΗ (η) παραγωγοί ΑΠΕ (αιολική, ηλιακή, βιομάζα) (θ) 
υπουργείο (ι) ΡΑΕΚ (κ) Λειτουργός αγοράς (λ) μεγάλοι 
καταναλωτές (σύνδεσμος)   Η Επιτροπή θα μπορεί να 
συγκαλείται αν το ζητήσει το 50% των μονίμων μελών της. 
Στην Επιτροπή να μπορούν να συμμετέχουν και παρατηρητές, 
αν απαιτείται.  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, 
έχει ρόλο να διαδραματίσει και λαμβάνοντας υπόψη τον 
συμβουλευτικό χαρακτήρα της επιτροπής, πιστεύουμε πως 
πρέπει να παραμείνει. Μπορεί να έχει ουσιαστική 
συνεισφορά στην διαμόρφωση των Κανόνων. 

Δεν Υιοθετείται.Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος θα 
μπορεί να εκφράζει θέσεις/ απόψεις επί των τροποποιήσεων 
στους ΚΑΗ και στους ΚΜΔ μέσω δημόσιας διαβούλευσης. Η 
λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής στο πλαίσιο της 
Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού καθίσταται 
προβληματική, καθότι ο αριθμός συμμετεχόντων σε αυτήν θα 
πρέπει να διευρυνθεί κατά πολύ, ούτως ώστε να δίδεται η 
ευκαιρεία σε κάθε συμμετέχοντα  να εκφράζει απόψεις και 
θέσεις. 
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Φυσικό Πρόσωπο 1 11(β) 86 86(3)(β) 59 Το νομοσχέδιο προνοεί ότι «Τα μέλη του προσωπικού της 
ΑΗΚ ... μέχρι την επιστροφή τους στην ΑΗΚ εφαρμόζουν τις 
οδηγίες και εντολές του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, 
απολαμβάνοντας τους όρους εργοδότησης, ωφελήματα, 
δικαιώματα προαγωγής και ωφελήματα αφυπηρέτησης που 
ισχύουν για το προσωπικό της ΑΗΚ».Παραλείπονται 
σημαντικά θέματα/ωφελήματα όπως τα σχέδια 
υπηρεσίας/καθήκοντα που κατέχουν, Κανονισμοί 
Προσωπικού της ΑΗΚ, υπαγωγή σε διευθυντή της ΑΗΚ, 
Κανονισμούς αξιολόγησης και αξιολόγηση από προσωπικό 
της ΑΗΚ, κλπ, και αυτό αποτελεί μέγιστο θέμα, αφού το 
παρελθόν απέδειξε ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα 
από μη σεβασμό των Κανονισμών Υπηρεσίας και των σχεδίων 
υπηρεσίας της ΑΗΚ. 

Για να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα, γίνεται εισήγηση 
όπως συμπεριληφθεί λεκτικό για να απαλειφθεί αυτή η 
ασάφεια όπως:«...Σχέδια Υπηρεσίας/καθήκοντα που 
κατέχουν, Κανονισμοί Προσωπικού της ΑΗΚ, υπαγωγή σε 
διευθυντή της ΑΗΚ, Κανονισμοί αξιολόγησης και αξιολόγηση 
από προσωπικό της ΑΗΚ.»

Δεν Υιοθετείται.Το εδάφιο (4) του προτεινόμενου άρθρου 62 
αναφέρεται στους Κανονισμούς Προσωπικού που 
εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους της ΑΗΚ που επιλέγουν 
να επιστρέψουν πίσω στην ΑΗΚ, για όσο χρονικό διάστημα θα 
παραμείνουν στον ΔΣΜΚ μέχρι την επιστροφή τους. Επί της 
ουσίας, πρόκειται για πρόνοια που βρίσκεται ήδη σε ισχύ, βλ. 
παρ. (α), εδάφιο (1) του άρθρου 60 των περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018. Βλ. νέα 
διατύπωση ως ακολούθως: "(4) Για το προσωπικό της ΑΗΚ 
που είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και θα επιστρέψει πίσω 
στην ΑΗΚ, για την περίοδο που περιγράφεται στο άρθρο 86, 
συνεχίζουν να ισχύουν οι  Κανονισμοί και τα Σχέδια 
Υπηρεσίας που διέπουν το Προσωπικό της ΑΗΚ, όπως αυτά 
εφαρμόζονται για το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι 
τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ. Οι Κανονισμοί του Προσωπικού 
της ΑΗΚ και τα Σχέδια Υπηρεσίας του Προσωπικού της ΑΗΚ 
τροποποιούνται από την ΑΗΚ για το προσωπικό της ΑΗΚ που 
είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και, αφού εξασφαλισθεί η 
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού 
Νόμου (ΚΕΦ.171)."

Φυσικό Πρόσωπο 2 14 86 86(3)(α), 
86(3)(β)

58&59 Νοείται περαιτέρω ότι η ΑΗΚ δεν δύναται να τοποθετήσει 
μέλος του προσωπικού της στον ΔΣΜΚ που κατά την 
ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο παρών Νόμος, ήταν 
τοποθετημένο στην ΑΗΚ.(β) Τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ 
που περιλαμβάνονται στον ονομαστικό κατάλογο της 
παραγράφου (α), μέχρι την επιστροφή τους στην ΑΗΚ 
υπόκεινται και εφαρμόζουν τις οδηγίες και εντολές του 
Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, απολαμβάνοντας τους όρους 
εργοδότησης, ωφελήματα, δικαιώματα προαγωγής και 
ωφελήματα αφυπηρέτησης που ισχύουν για το προσωπικό 
της ΑΗΚ. Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται τα 
δικαιώματα, τα ωφελήματα και η ανέλιξη του προσωπικού 
αυτού στην ΑΗΚ λόγω του προηγούμενου καθεστώτος 
του·Νοείται ότι στην περίπτωση που προσωπικό της ΑΗΚ που 
υπηρετεί στον ΔΣΜΚ λάβει προαγωγή κατά τη μεταβατική 
περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο (α), αναλαμβάνει 
καθήκοντα στην ΑΗΚ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.  
, εκτός αν η ΑΗΚ αντικαταστήσει τον συγκεκριμένο υπάλληλο 
με άλλον της αποδοχής του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ.                                                           

Η πρόνοια «Νοείται περαιτέρω ότι η ΑΗΚ δεν δύναται να 
τοποθετήσει μέλος του προσωπικού της στον ΔΣΜΚ που κατά 
την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο παρών Νόμος, ήταν 
τοποθετημένο στην ΑΗΚ.» είναι ακριβώς αντίθετη με την 
πρόνοια «εκτός αν η ΑΗΚ αντικαταστήσει τον συγκεκριμένο 
υπάλληλο με άλλον της αποδοχής του Γενικού Διευθυντή 
ΔΣΜΚ.»                                                        Να γίνει η διαγραφή 
στα εδάφια (α&β) ως η εισήγηση.

Δεν Υιοθετείται.Το εδάφιο (4) του προτεινόμενου άρθρου 62 
αναφέρεται στους Κανονισμούς Προσωπικού που 
εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους της ΑΗΚ που επιλέγουν 
να επιστρέψουν πίσω στην ΑΗΚ, για όσο χρονικό διάστημα θα 
παραμείνουν στον ΔΣΜΚ μέχρι την επιστροφή τους. Επί της 
ουσίας, πρόκειται για πρόνοια που βρίσκεται ήδη σε ισχύ, βλ. 
παρ. (α), εδάφιο (1) του άρθρου 60 των περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018. Βλ. νέα 
διατύπωση ως ακολούθως: "(4) Για το προσωπικό της ΑΗΚ 
που είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και θα επιστρέψει πίσω 
στην ΑΗΚ, για την περίοδο που περιγράφεται στο άρθρο 86, 
συνεχίζουν να ισχύουν οι  Κανονισμοί και τα Σχέδια 
Υπηρεσίας που διέπουν το Προσωπικό της ΑΗΚ, όπως αυτά 
εφαρμόζονται για το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι 
τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ. Οι Κανονισμοί του Προσωπικού 
της ΑΗΚ και τα Σχέδια Υπηρεσίας του Προσωπικού της ΑΗΚ 
τροποποιούνται από την ΑΗΚ για το προσωπικό της ΑΗΚ που 
είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και, αφού εξασφαλισθεί η 
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού 
Νόμου (ΚΕΦ.171)."
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

40 86 86(3)(β) 59 Εισήγηση τροποποίησης:(β) Τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ 
που περιλαμβάνονται στον ονομαστικό κατάλογο της 
παραγράφου (α), μέχρι την επιστροφή τους στην ΑΗΚ 
υπόκεινται και εφαρμόζουν τα Σχέδια Υπηρεσίας και τους 
Κανονισμούς της ΑΗΚ, τις οδηγίες και εντολές του Γενικού 
Διευθυντή ΔΣΜΚ, απολαμβάνοντας τους όρους εργοδότησης, 
ωφελήματα, δικαιώματα προαγωγής και ωφελήματα 
αφυπηρέτησης που ισχύουν για το προσωπικό της ΑΗΚ. Σε 
καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα, τα 
ωφελήματα και η ανέλιξη του προσωπικού αυτού στην ΑΗΚ 
λόγω του προηγούμενου καθεστώτος του·

Για να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα, γίνεται εισήγηση 
όπως συμπεριληφθεί λεκτικό για να απαλειφθεί αυτή η 
ασάφεια όπως:«...Σχέδια Υπηρεσίας, Κανονισμοί 
Προσωπικού της ΑΗΚ.»

Δεν Υιοθετείται.Το εδάφιο (4) του προτεινόμενου άρθρου 62 
αναφέρεται στους Κανονισμούς Προσωπικού που 
εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους της ΑΗΚ που επιλέγουν 
να επιστρέψουν πίσω στην ΑΗΚ, για όσο χρονικό διάστημα θα 
παραμείνουν στον ΔΣΜΚ μέχρι την επιστροφή τους. Επί της 
ουσίας, πρόκειται για πρόνοια που βρίσκεται ήδη σε ισχύ, βλ. 
παρ. (α), εδάφιο (1) του άρθρου 60 των περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018. Βλ. νέα 
διατύπωση ως ακολούθως: "(4) Για το προσωπικό της ΑΗΚ 
που είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και θα επιστρέψει πίσω 
στην ΑΗΚ, για την περίοδο που περιγράφεται στο άρθρο 86, 
συνεχίζουν να ισχύουν οι  Κανονισμοί και τα Σχέδια 
Υπηρεσίας που διέπουν το Προσωπικό της ΑΗΚ, όπως αυτά 
εφαρμόζονται για το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι 
τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ. Οι Κανονισμοί του Προσωπικού 
της ΑΗΚ και τα Σχέδια Υπηρεσίας του Προσωπικού της ΑΗΚ 
τροποποιούνται από την ΑΗΚ για το προσωπικό της ΑΗΚ που 
είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ και, αφού εξασφαλισθεί η 
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού 
Νόμου (ΚΕΦ.171)."

ΟΕΒ 16 86 86(3)(β) 58-59 Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στο Νόμο, πως προσωπικό του 
ΔΣΜΚ ή ΛΑ που αποχωρεί, δεν θα μπορεί να απασχοληθεί σε 
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην προμήθεια, 
παραγωγή ηλεκτρισμού με δεσπόζουσα θέση αν δεν 
παρέλθει χρονική περίοδος 2 ετών. Να δίνεται όμως το 
δικαίωμα τοποθέτησής του σε άλλα τμήματα.  

Για να μην μεταφέρονται ευαίσθητες πληροφορίες. Δεν Υιοθετείται.Η ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 
από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και ορισμένους 
υπαλλήλους του Δημόσιου και του Ευρύτερου Τομέα διέπεται 
από τις πρόνοιες του Νόμου Ν. 114(Ι)/2007. 

ΣΣΑΗΗ 16 86 86 58-59 Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στο Νόμο, πως προσωπικό του 
ΔΣΜΚ ή ΛΑ που αποχωρεί, δεν θα μπορεί να απασχοληθεί σε 
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην προμήθεια, 
παραγωγή ηλεκτρισμού με δεσπόζουσα θέση αν δεν 
παρέλθει χρονική περίοδος 2 ετών. Να δίνεται όμως το 
δικαίωμα τοποθέτησής του σε άλλα τμήματα.  

Για να μην μεταφέρονται ευαίσθητες πληροφορίες. Δεν Υιοθετείται.Η ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 
από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και ορισμένους 
υπαλλήλους του Δημόσιου και του Ευρύτερου Τομέα διέπεται 
από τις πρόνοιες του Νόμου Ν. 114(Ι)/2007. 

Φυσικό Πρόσωπο 2 13 86 86(2) 58 Εντός ενός ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία 
πρόσκλησης δήλωσης ενδιαφέροντος ως αναφέρεται στο 
εδάφιο (1), τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ που είναι 
τοποθετημένα στον ΔΣΜΚ δηλώνουν ανέκκλητα και 
εγγράφως κατά πόσο επιθυμούν να συνεχίσουν την υπηρεσία 
τους στην ΑΗΚ ή να μεταφερθούν στον ΔΣΜΚ και να 
καταστούν μέλη του προσωπικού του ΔΣΜΚ, 
καταλαμβάνοντας την αντίστοιχη θέση με παράλληλες 
μισθολογικές προσαυξήσεις για την οποία υπηρετούν στο 
ΔΣΜΚ και προσκλήθηκαν να δηλώσουν ενδιαφέρον.

Με τον τρόπο που είναι γραμμένο το λεκτικό δίδει δικαίωμα 
στον Διευθυντή ΔΣΜΚ και ΑΗΚ να προσφέρουν όχι αντίστοιχη 
οργανική θέση αλλά οποιαδήποτε θέση  σε οποιοδήποτε 
μέλος του ΔΣΜΚ.Ως ακραίο παράδειγμα αναφέρεται προς 
προβληματισμό ότι το προσχέδιο Νόμου όπως είναι 
γραμμένο προνοεί ότι θα μπορεί να προσφερθεί π.χ. 
διευθυντική θέση σε άτομο πάνω από τον προϊστάμενο του, 
φτάνει να έχει τα προσόντα. Τέτοια πιθανή ενέργεια θα 
προκαλέσει τεράστια τριβή και εσωτερικά προβλήματα 
ανισότητας και στα άτομα τα οποία θα επιλέξουν να 
μεταβούν στον ΔΣΜΚ και σε αυτά που θα επιλέξουν να 
επιστρέψουν στην ΑΗΚ (κατά τη μεταβατική περίοδο)

Δεν Υιοθετείται.Η λέξη "αντίστοιχη" εισήχθηκε στο κείμενο 
για να διασφαλίσει ότι θα προσφερθεί αντίστοιχη θέση, με 
αυτήν που στην παρούσα φάση κατέχουν. Βλ. καλύτερη 
διατύπωση (῾καταλαμβάνοντας την αντίστοιχη θέση με αυτήν 
που κατείχαν στην ΑΗΚ κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος και για την οποία προσκλήθηκαν να 
δηλώσουν ενδιαφέρον.¨) 
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 42 86 86(2) 58 Εντός ενός ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία 
πρόσκλησης δήλωσης ενδιαφέροντος ως αναφέρεται στο 
εδάφιο (1), τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ που είναι 
τοποθετημένα στον ΔΣΜΚ δηλώνουν ανέκκλητα και 
εγγράφως κατά πόσο επιθυμούν να συνεχίσουν την υπηρεσία 
τους στην ΑΗΚ ή να μεταφερθούν στον ΔΣΜΚ και να 
καταστούν μέλη του προσωπικού του ΔΣΜΚ, 
καταλαμβάνοντας την αντίστοιχη θέση με παράλληλες 
μισθολογικές προσαυξήσεις για την οποία υπηρετούν στο 
ΔΣΜΚ και προσκλήθηκαν να δηλώσουν ενδιαφέρον.

Με τον τρόπο που είναι γραμμένο το λεκτικό δίδει δικαίωμα 
στον Διευθυντή ΔΣΜΚ και ΑΗΚ να προσφέρουν όχι αντίστοιχη 
οργανική θέση αλλά οποιαδήποτε θέση  σε οποιοδήποτε 
μέλος του ΔΣΜΚ.Ως ακραίο παράδειγμα αναφέρεται προς 
προβληματισμό ότι το προσχέδιο Νόμου όπως είναι 
γραμμένο προνοεί ότι θα μπορεί να προσφερθεί π.χ. 
διευθυντική θέση σε άτομο πάνω από τον προϊστάμενο του, 
φτάνει να έχει τα προσόντα. Τέτοια πιθανή ενέργεια θα 
προκαλέσει τεράστια τριβή και εσωτερικά προβλήματα 
ανισότητας και στα άτομα τα οποία θα επιλέξουν να 
μεταβούν στον ΔΣΜΚ και σε αυτά που θα επιλέξουν να 
επιστρέψουν στην ΑΗΚ (κατά τη μεταβατική περίοδο)

Δεν Υιοθετείται.Η λέξη "αντίστοιχη" εισήχθηκε στο κείμενο 
για να διασφαλίσει ότι θα προσφερθεί αντίστοιχη θέση, με 
αυτήν που στην παρούσα φάση κατέχουν. Βλ. καλύτερη 
διατύπωση (῾καταλαμβάνοντας την αντίστοιχη θέση με αυτήν 
που κατείχαν στην ΑΗΚ κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος και για την οποία προσκλήθηκαν να 
δηλώσουν ενδιαφέρον.¨) 

Φυσικό Πρόσωπο 1 10 86 86(1) 58-59 Στελέχωση κατά τη μεταβατική περίοδο. «Η ΑΗΚ σε 
συνεργασία με τον ΔΣΜΚ, καλεί εγγράφως έκαστο μέλος του 
προσωπικού της που υπηρετεί στον ΔΣΜΚ όπως δηλώσει 
ενδιαφέρον για μεταφορά του από την ΑΗΚ στον 
ΔΣΜΚ...».Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει πρόνοια που να 
καθορίζει τον τρόπο που θα επιλεγεί η θέση που θα 
προσφερθεί και αυτή η σημαντική παράλειψη/ασάφεια θα 
δημιουργήσει προβλήματα.

Για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις κατά το 
στάδιο της μετάβασης, γίνεται εισήγηση όπως 
συμπεριληφθεί λεκτικό για να απαλειφθεί αυτή η ασάφεια 
όπως π.χ. να προστεθεί η φράση «...στη θέση που κατέχει με 
σχέδιο υπηρεσίας της ΑΗΚ ή στη θέση, τα καθήκοντα της 
οποίας εκτελεί, νοουμένου ότι η μισθολογική κλίμακα είναι η 
ίδια.» Η διασαφήνιση αυτή είναι απαραίτητη για να 
αποφευχθούν αυθαιρεσίες και προβλήματα.

Δεν Υιοθετείται.Η λέξη "αντίστοιχη" εισήχθηκε στο κείμενο 
για να διασφαλίσει ότι θα προσφερθεί αντίστοιχη θέση, με 
αυτήν που στην παρούσα φάση κατέχουν. Βλ. καλύτερη 
διατύπωση: 
 "(1) Προς πλήρωση οποιασδήποτε προβλεπόμενης θέσης 
στην οργανική διάρθρωση του ΔΣΜΚ,  κατά την ημερομηνία 
που τίθενται σε ισχύ οι σχετικοί Κανονισμοί που εκδίδονται 
δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 62 , 
η ΑΗΚ σε συνεργασία με τον ΔΣΜΚ, καλεί εγγράφως έκαστο 
μέλος του προσωπικού της που υπηρετεί και υπάγεται στον 
ΔΣΜΚ όπως δηλώσει ενδιαφέρον για μεταφορά του από την 
ΑΗΚ στον ΔΣΜΚ για να καταστεί μέλος του προσωπικού του 
ΔΣΜΚ, στην προσφερόμενη από τον ΔΣΜΚ θέση.
(2) Εντός ενός ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία 
πρόσκλησης δήλωσης ενδιαφέροντος ως αναφέρεται στο 
εδάφιο (1), τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ που είναι 
τοποθετημένα στον ΔΣΜΚ δηλώνουν ανέκκλητα και 
εγγράφως κατά πόσο επιθυμούν να συνεχίσουν την υπηρεσία 
τους στην ΑΗΚ ή να μεταφερθούν στον ΔΣΜΚ και να 
καταστούν μέλη του προσωπικού του ΔΣΜΚ, 
καταλαμβάνοντας την αντίστοιχη θέση με αυτήν που 
κατείχαν στην ΑΗΚ κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος και για την οποία προσκλήθηκαν να 
δηλώσουν ενδιαφέρον:
Νοείται ότι στην περίπτωση που μέλος του προσωπικού της 
ΑΗΚ που είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ δεν απαντήσει εντός 
της προθεσμίας, τότε θεωρείται ότι επιλέγει να επιστρέψει 
στην ΑΗΚ."
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 43 86 86(3)(α)
86(3)(β)
86(4)(α)

58&59 Νοείται περαιτέρω ότι η ΑΗΚ δεν δύναται να τοποθετήσει 
μέλος του προσωπικού της στον ΔΣΜΚ που κατά την 
ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο παρών Νόμος, ήταν 
τοποθετημένο στην ΑΗΚ.(β) Τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ 
που περιλαμβάνονται στον ονομαστικό κατάλογο της 
παραγράφου (α), μέχρι την επιστροφή τους στην ΑΗΚ 
υπόκεινται και εφαρμόζουν τις οδηγίες και εντολές του 
Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, απολαμβάνοντας τους όρους 
εργοδότησης, ωφελήματα, δικαιώματα προαγωγής και 
ωφελήματα αφυπηρέτησης που ισχύουν για το προσωπικό 
της ΑΗΚ. Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται τα 
δικαιώματα, τα ωφελήματα και η ανέλιξη του προσωπικού 
αυτού στην ΑΗΚ λόγω του προηγούμενου καθεστώτος 
του·Νοείται ότι στην περίπτωση που προσωπικό της ΑΗΚ που 
υπηρετεί στον ΔΣΜΚ λάβει προαγωγή κατά τη μεταβατική 
περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο (α), αναλαμβάνει 
καθήκοντα στην ΑΗΚ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.  
, εκτός αν η ΑΗΚ αντικαταστήσει τον συγκεκριμένο υπάλληλο 
με άλλον της αποδοχής του Γενικού Διευθυντή ΔΣΜΚ.  
«Η μεταφορά των μελών του προσωπικού της ΑΗΚ...γίνεται 
με ειδικό, για τον σκοπό αυτό, Νόμο».                                                         

Η πρόνοια «Νοείται περαιτέρω ότι η ΑΗΚ δεν δύναται να 
τοποθετήσει μέλος του προσωπικού της στον ΔΣΜΚ που κατά 
την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο παρών Νόμος, ήταν 
τοποθετημένο στην ΑΗΚ.» είναι ακριβώς αντίθετη με την 
πρόνοια «εκτός αν η ΑΗΚ αντικαταστήσει τον συγκεκριμένο 
υπάλληλο με άλλον της αποδοχής του Γενικού Διευθυντή 
ΔΣΜΚ.»                                                           Εισηγούμαστε τη 
διαγραφή στα εδάφια (α&β) ως η εισήγηση.

Δεν Υιοθετείται.Με τη θέση σε ισχύ του Νόμου, σταματά 
κάθε μεταφορά προσωπικού από την ΑΗΚ προς τον ΔΣΜΚ, 
ούτως ώστε ο ΔΣΜΚ να μπορέσει να εφαρμόσει τις πρόνοιες 
που αφορούν τη μεταβατική περίοδο για ομαλή μετάβαση 
στο νέο καθεστώς. Δίδεται εξαίρεση στην περίπτωση που 
προσωπικό της ΑΗΚ που υπηρετεί στον ΔΣΜΚ λάβει 
προαγωγή κατά τη μεταβατική περίοδο και στο πλαίσιο 
αυτής της προαγωγής καλεστεί να αναλάβει καθήκοντα στην 
ΑΗΚ άμεσα, δηλαδή όχι μετά τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου.  Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εγγράφου Αρχών, 
προσχέδια Κανονισμών ανέλαβε να ετοιμάσει ο ΔΣΜΚ σε 
συνεργασία με την ΑΗΚ εντός 4 μηνών από την ημερομηνία 
έγκρισης του εγγράφου αρχών (δηλαδή μέχρι τις 4/11/2018) 
ώστε να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα και κεκτημένα που 
απολαμβάνει έκαστος υπάλληλος της ΑΗΚ που αποφασίζει να 
μεταφερθεί στον ΔΣΜΚ, στη βάση των όρων εργοδότησής του 
στην ΑΗΚ κατά τη ημερομηνία μεταφοράς του στον ΔΣΜΚ. Ο 
ειδικός Νόμος θα γίνει αφού θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος 
με τα άτομα που θα επιλέξουν να παραμείνουν στον ΔΣΜΚ, 
καθότι σε αυτόν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις 
συγκεκριμένες θέσεις και τους κατόχους αυτών που θα 
μεταφερθούν από την ΑΗΚ καθώς και στις αντίστοιχες θέσεις 
που θα καταβάλουν στη βάση του οργανογράμματος του 
ΔΣΜΚ. Βλ. παραδείγματα σε ισχύ νόμων λ.χ. Ν.105(Ι)/2019, 
Ν.33(Ι)/2015, Ν. 124(I)/2014, Ν.130(I)/2015

Φυσικό Πρόσωπο 1 11(α) 86 86(3)(α)(ii) 59 Το νομοσχέδιο προνοεί ότι «Σε περίπτωση που παραμείνουν 
κάτω των 7 σε σύνολο βοηθών βάρδιας και υπευθύνων 
βάρδιας, η μεταβατική περίοδος για τους υπευθύνους 
βάρδιας είναι μέχρι 4 έτη.» Με βάση τον Νόμο περί χρηστής 
διοίκησης δεν είναι νόμιμο να τιμωρείται ο διοικούμενος για 
παραλείψεις της διοίκησης. 

Γι’ αυτό θα πρέπει να απαλειφθεί αυτή η πρόνοια εφόσον η 
διοίκηση έχει την ευχέρεια να πληρώσει τις κενές θέσεις από 
τώρα και να μην δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται.Τις σκοπιμότητες για μη πλήρωση των κενών 
θέσεων (π.χ. Υπεύθυνων Μηχανικών Βάρδιας) δεν θα πρέπει 
να τις πληρώνουν οι διοικούμενοι. Τα 4 χρόνια που προνοεί 
το νομοσχέδιο είναι υπερβολικά.

Δεν Υιοθετείται.Πρόκειται  περί ασφαλιστικής δικλείδας ώστε 
να διασφαλίζεται η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία του 
συστήματος ηλεκτρισμού. 

66/93



«Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο ‘Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021»

1

B C D E F G H K
Όνομα Α/Α Αρ. 

Άρθρου
Άρθρο-
Εδάφιο-
Παρ.

Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου

236

237

Φυσικό Πρόσωπο 1 12 86 86(4)(α) 59 «Η μεταφορά των μελών του προσωπικού της ΑΗΚ...γίνεται 
με ειδικό, για τον σκοπό αυτό, Νόμο».Ο Νόμος αυτός πρέπει 
να είναι έτοιμος ταυτόχρονα με την εφαρμοφή του 
υφιστάμενου νομοσχεδίου. Το ίδιο ισχύει και για τους 
Κανονισμούς Προσωπικού, οι οποίοι θα πρέπει να δοθούν 
στο προσωπικό όταν θα τους ζητηθεί να επιλέξουν παραμονή 
στον ΔΣΜΚ ή επιστροφή στην ΑΗΚ.   

Δεν Υιοθετείται.Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εγγράφου 
Αρχών, προσχέδια Κανονισμών ανέλαβε να ετοιμάσει ο ΔΣΜΚ 
σε συνεργασία με την ΑΗΚ εντός 4 μηνών από την 
ημερομηνία έγκρισης του εγγράφου αρχών (δηλαδή μέχρι τις 
4/11/2018) ώστε να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα και 
κεκτημένα που απολαμβάνει έκαστος υπάλληλος της ΑΗΚ 
που αποφασίζει να μεταφερθεί στον ΔΣΜΚ, στη βάση των 
όρων εργοδότησής του στην ΑΗΚ κατά τη ημερομηνία 
μεταφοράς του στον ΔΣΜΚ.Οι Κανονισμοί θα περιέχουν τις 
λεπτομέρειες της διαδικασίας μεταφοράς των δικαιωμάτων 
και κεκτημένων των υπαλλήλων.  Ο ειδικός Νόμος θα 
διαμορφωθεί  αφού θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος με τα 
άτομα που θα επιλέξουν να παραμείνουν στον ΔΣΜΚ, καθότι 
σε αυτόν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες 
θέσεις και τους κατόχους αυτών που θα μεταφερθούν από 
την ΑΗΚ, στα δικαιώματα/ ωφελήματα που μεταφέρουν μαζί 
τους καθώς και  στις αντίστοιχες θέσεις που θα καταβάλουν 
στη βάση του οργανογράμματος του ΔΣΜΚ. Βλ. 
παραδείγματα σε ισχύ νόμων λ.χ. Ν.105(Ι)/2019, Ν.33(Ι)/2015, 
Ν. 124(I)/2014, Ν.130(I)/2015.

Φυσικό Πρόσωπο 2 12 86 86(1) 58 Προς πλήρωση οποιασδήποτε προβλεπόμενης θέσης στην 
οργανική διάρθρωση του ΔΣΜΚ,  κατά την ημερομηνία που 
τίθενται σε ισχύ οι σχετικοί Κανονισμοί που εκδίδονται 
δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 62 , 
ο Νόμος που αναφέρεται στο άρθρο 86(4)  η ΑΗΚ σε 
συνεργασία με τον ΔΣΜΚ, καλεί εγγράφως έκαστο μέλος του 
προσωπικού της που υπηρετεί και υπάγεται στον ΔΣΜΚ όπως 
δηλώσει ενδιαφέρον για μεταφορά του από την ΑΗΚ στον 
ΔΣΜΚ για να καταστεί μέλος του προσωπικού του ΔΣΜΚ.                                                                    

Οι Κανονισμοί προσωπικού από μόνοι τους δεν 
συμπεριλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που με 
συλλογικότητα θα διαμορφωθούν και τα οποία θα πρέπει να 
έχει ο υπάλληλος για να αποφασίσει  την μεταφορά του ή όχι 
στο ΔΣΜΚ. Αυτό πρέπει να γίνει με την ψήφιση του ειδικού 
Νόμου που αναφέρεται στο άρθρο 86(4)  

Δεν Υιοθετείται.Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εγγράφου 
Αρχών, προσχέδια Κανονισμών ανέλαβε να ετοιμάσει ο ΔΣΜΚ 
σε συνεργασία με την ΑΗΚ εντός 4 μηνών από την 
ημερομηνία έγκρισης του εγγράφου αρχών (δηλαδή μέχρι τις 
4/11/2018) ώστε να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα και 
κεκτημένα που απολαμβάνει έκαστος υπάλληλος της ΑΗΚ 
που αποφασίζει να μεταφερθεί στον ΔΣΜΚ, στη βάση των 
όρων εργοδότησής του στην ΑΗΚ κατά τη ημερομηνία 
μεταφοράς του στον ΔΣΜΚ.Οι Κανονισμοί θα περιέχουν τις 
λεπτομέρειες της διαδικασίας μεταφοράς των δικαιωμάτων 
και κεκτημένων των υπαλλήλων.  Ο ειδικός Νόμος θα 
διαμορφωθεί  αφού θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος με τα 
άτομα που θα επιλέξουν να παραμείνουν στον ΔΣΜΚ, καθότι 
σε αυτόν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες 
θέσεις και τους κατόχους αυτών που θα μεταφερθούν από 
την ΑΗΚ, στα δικαιώματα/ ωφελήματα που μεταφέρουν μαζί 
τους καθώς και  στις αντίστοιχες θέσεις που θα καταβάλουν 
στη βάση του οργανογράμματος του ΔΣΜΚ. Βλ. 
παραδείγματα σε ισχύ νόμων λ.χ. Ν.105(Ι)/2019, Ν.33(Ι)/2015, 
Ν. 124(I)/2014, Ν.130(I)/2015.
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

41 86 86(4)(α) 59 «Η μεταφορά των μελών του προσωπικού της ΑΗΚ...γίνεται 
με ειδικό, για τον σκοπό αυτό, Νόμο».Ο Νόμος αυτός πρέπει 
να είναι έτοιμος ταυτόχρονα με την εφαρμογή του 
υφιστάμενου νομοσχεδίου. 

Το ίδιο ισχύει και για τους Κανονισμούς Προσωπικού, οι 
οποίοι θα πρέπει να δοθούν στο προσωπικό όταν θα τους 
ζητηθεί να επιλέξουν παραμονή στον ΔΣΜΚ ή επιστροφή στην 
ΑΗΚ.   

Δεν Υιοθετείται.Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εγγράφου 
Αρχών, προσχέδια Κανονισμών ανέλαβε να ετοιμάσει ο ΔΣΜΚ 
σε συνεργασία με την ΑΗΚ εντός 4 μηνών από την 
ημερομηνία έγκρισης του εγγράφου αρχών (δηλαδή μέχρι τις 
4/11/2018) ώστε να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα και 
κεκτημένα που απολαμβάνει έκαστος υπάλληλος της ΑΗΚ 
που αποφασίζει να μεταφερθεί στον ΔΣΜΚ, στη βάση των 
όρων εργοδότησής του στην ΑΗΚ κατά τη ημερομηνία 
μεταφοράς του στον ΔΣΜΚ.Οι Κανονισμοί θα περιέχουν τις 
λεπτομέρειες της διαδικασίας μεταφοράς των δικαιωμάτων 
και κεκτημένων των υπαλλήλων.  Ο ειδικός Νόμος θα 
διαμορφωθεί  αφού θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος με τα 
άτομα που θα επιλέξουν να παραμείνουν στον ΔΣΜΚ, καθότι 
σε αυτόν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες 
θέσεις και τους κατόχους αυτών που θα μεταφερθούν από 
την ΑΗΚ, στα δικαιώματα/ ωφελήματα που μεταφέρουν μαζί 
τους καθώς και  στις αντίστοιχες θέσεις που θα καταβάλουν 
στη βάση του οργανογράμματος του ΔΣΜΚ. Βλ. 
παραδείγματα σε ισχύ νόμων λ.χ. Ν.105(Ι)/2019, Ν.33(Ι)/2015, 
Ν. 124(I)/2014, Ν.130(I)/2015.

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 41 86 86(1) 58 Προς πλήρωση οποιασδήποτε προβλεπόμενης θέσης στην 
οργανική διάρθρωση του ΔΣΜΚ,  κατά την ημερομηνία που 
τίθενται σε ισχύ οι σχετικοί Κανονισμοί που εκδίδονται 
δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 62 , 
ο Νόμος που αναφέρεται στο άρθρο 86(4)  η ΑΗΚ σε 
συνεργασία με τον ΔΣΜΚ, καλεί εγγράφως έκαστο μέλος του 
προσωπικού της που υπηρετεί και υπάγεται στον ΔΣΜΚ όπως 
δηλώσει ενδιαφέρον για μεταφορά του από την ΑΗΚ στον 
ΔΣΜΚ για να καταστεί μέλος του προσωπικού του ΔΣΜΚ.                                                                    

Οι Κανονισμοί προσωπικού από μόνοι τους δεν 
συμπεριλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που με 
συλλογικότητα θα διαμορφωθούν και τα οποία θα πρέπει να 
έχει ο υπάλληλος για να αποφασίσει  την μεταφορά του ή όχι 
στο ΔΣΜΚ. Αυτό πρέπει να γίνει με την ψήφιση του ειδικού 
Νόμου που αναφέρεται στο άρθρο 86(4). Σύμφωνα με το 
έγγραφο Αρχών που είχε συμφωνηθεί θα έπρεπε να δοθούν 
όλες οι λεπτομέρειες στο Προσωπικό για να μπορέσει να 
αποφασίσει ανάλογα αν θα καταστεί μέλος του προσωπικού 
του ΔΣΜΚ.

Δεν Υιοθετείται.Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εγγράφου 
Αρχών, προσχέδια Κανονισμών ανέλαβε να ετοιμάσει ο ΔΣΜΚ 
σε συνεργασία με την ΑΗΚ εντός 4 μηνών από την 
ημερομηνία έγκρισης του εγγράφου αρχών (δηλαδή μέχρι τις 
4/11/2018) ώστε να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα και 
κεκτημένα που απολαμβάνει έκαστος υπάλληλος της ΑΗΚ 
που αποφασίζει να μεταφερθεί στον ΔΣΜΚ, στη βάση των 
όρων εργοδότησής του στην ΑΗΚ κατά τη ημερομηνία 
μεταφοράς του στον ΔΣΜΚ.Οι Κανονισμοί θα περιέχουν τις 
λεπτομέρειες της διαδικασίας μεταφοράς των δικαιωμάτων 
και κεκτημένων των υπαλλήλων.  Ο ειδικός Νόμος θα 
διαμορφωθεί  αφού θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος με τα 
άτομα που θα επιλέξουν να παραμείνουν στον ΔΣΜΚ, καθότι 
σε αυτόν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες 
θέσεις και τους κατόχους αυτών που θα μεταφερθούν από 
την ΑΗΚ, στα δικαιώματα/ ωφελήματα που μεταφέρουν μαζί 
τους καθώς και  στις αντίστοιχες θέσεις που θα καταβάλουν 
στη βάση του οργανογράμματος του ΔΣΜΚ. Βλ. 
παραδείγματα σε ισχύ νόμων λ.χ. Ν.105(Ι)/2019, Ν.33(Ι)/2015, 
Ν. 124(I)/2014, Ν.130(I)/2015.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

20 86 86(1) 58 - 59 Αντικατάσταση της παραγράφου με το πιο κάτω: «Προς 
πλήρωση οποιασδήποτε προβλεπόμενης θέσης στην 
οργανική διάρθρωση του ΔΣΜΚ, κατά την ημερομηνία που 
δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ο 
πρώτος προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ που θα 
συμπεριλαμβάνει τις θέσεις του προσωπικού, σύμφωνα με 
τους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται από τον δυνάμει 
της παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 62, η ΑΗΚ σε 
συνεργασία με τον ΔΣΜΚ, καλεί εγγράφως έκαστο μέλος του 
προσωπικού της που υπηρετεί και υπάγεται στον ΔΣΜΚ όπως 
δηλώσει ενδιαφέρον για μεταφορά του από την ΑΗΚ στον 
ΔΣΜΚ για να καταστεί μέλος του προσωπικού του ΔΣΜΚ».    

Ο αριθμός των θέσεων και οι μισθολογικές κλίμακες 
περιλαμβάνονται στο Προϋπολογισμό κάθε οργανισμού και 
όχι στους Κανονισμούς Προσωπικού ή στα Σχέδια Υπηρεσίας. 
Ελλείψει Συλλογικών Συμβάσεων στον ΔΣΜΚ χωρίς εγκριμένο 
Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ δεν υπάρχει τρόπος διαβεβαίωσης 
των υπαλλήλων που θα επιλέξουν να μεταφερθούν στον 
ΔΣΜΚ ότι θα διασφαλιστούν τα ωφελήματα τους

Δεν Υιοθετείται.Σύμφωνα με το προτεινόμενο άρθρο 86, τα 
μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ που είναι τοποθετημένα στον 
ΔΣΜΚ δηλώνουν ανέκκλητα και εγγράφως κατά πόσο 
επιθυμούν να συνεχίσουν την υπηρεσία τους στην ΑΗΚ ή να 
μεταφερθούν στον ΔΣΜΚ και να καταστούν μέλη του 
προσωπικού του ΔΣΜΚ, καταλαμβάνοντας την αντίστοιχη 
θέση για την οποία προσκλήθηκαν να δηλώσουν ενδιαφέρον. 
Συνεπώς, κάθε πληροφορία που αφορά την αντίστοιχη θέση 
που θα προσφέρεται,  θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην 
έγγραφη πρόσκληση για υποβολή ενδιαφέροντος. 
Παράλληλα, ο ΔΣΜΚ θα υποβάλει τον Προϋπολογισμό του 
ΔΣΜΚ για έγκριση, εντός του οποίου θα περιλαμβάνεται το 
νέο οργανόγραμμα με τις σχετικές λεπτομέρειες. Η μεταφορά 
του προσωπικού της ΑΗΚ, περιλαμβανομένων οποιονδήποτε 
δικαιωμάτων/ ωφεκημάτων, θα γίνει, όπως αναφέρει το 
νομοσχέδιο, με ξεχωριστό ειδικό Νόμο, ο οποίος μπορεί να 
συνταχθεί μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου με τα 
άτομα που θα επιλέξουν να παραμείνουν στον ΔΣΜΚ, καθότι 
σε αυτόν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες 
θέσεις και τους κατόχους αυτών που θα μεταφερθούν από 
την ΑΗΚ καθώς και στις αντίστοιχες θέσεις που θα 
καταβάλουν στη βάση του οργανογράμματος του ΔΣΜΚ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

21 86 86(1) 58-59 Προτείνεται όπως προστεθεί στο τέλος της (1) του άρθρου 86 
η φράση «στην προσφερόμενη από τον ΔΣΜΚ θέση» και να 
διαμορφωθεί το άρθρο ως εξής: (1)Προς πλήρωση 
οποιασδήποτε προβλεπόμενης θέσης στην οργανική 
διάρθρωση του ΔΣΜΚ, κατά την ημερομηνία που τίθενται σε 
ισχύ οι σχετικοί Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει της 
παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 62, ι η ΑΗΚ σε 
συνεργασία με τον ΔΣΜΚ, καλεί εγγράφως έκαστο μέλος του 
προσωπικού της που υπηρετεί και υπάγεται στον ΔΣΜΚ όπως 
δηλώσει ενδιαφέρον για μεταφορά του από την ΑΗΚ στον 
ΔΣΜΚ για να καταστεί μέλος του προσωπικού του ΔΣΜΚ, στην 
προσφερόμενη από τον ΔΣΜΚ θέση.

Θα πρέπει ο ΔΣΜΚ να ενημερώσει την ΑΗΚ για το 
περιεχόμενο της προσφερόμενης θέσης στην οργανική 
διάρθρωση του ΔΣΜΚ.

Υιοθετείται. 

Φυσικό Πρόσωπο 1 13 86 86(4)(β) 59 «Για τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ που μεταφέρονται 
στον ΔΣΜΚ και καθίστανται μέλη του προσωπικού του ΔΣΜΚ 
κατοχυρώνονται τα δικαιώματα και ωφελήματα που 
απολαμβάνει έκαστος στη βάση των όρων εργοδότησης του 
στην ΑΗΚ...»Για να καταστεί σαφέστερος ο Νόμος θα πρέπει 
να αναφερθούν και κάποια σημαντικά 
δικαιώματα/ωφελήματα όπως το Ταμείο Σύνταξης και το 
Ταμείο Ευημερίας.

Για σκοπούς διασαφήνισης, γίνεται εισήγηση να προστεθούν 
στο λεκτικό τα δύο αυτά σημαντικά ωφελήματα. 

Υιοθετείται. Βλ. τροποποιημένο κείμενο. Το δικαίωμα 
συμμετοχής στο Ταμείο Σύνταξης και το Ταμείο Προνοίας της 
ΑΗΚ διατηρούνται με πρόνοια που εισήχθηκε στον Νόμο. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

22 86 86 58-59 Γίνεται εισήγηση όπως προστεθεί η ακόλουθη νέα 
παράγραφος στο τέλος του Αρ.86 ως εξής:«(6)Υπάλληλοι της 
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, που θα επιλέξουν να συνεχίσουν 
την υπηρεσία τους στο ΔΣΜΚ και οι οποίοι είναι κατά τον 
χρόνο  εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών μέλη του 
Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΗΚ 
ή που θα είχαν δικαίωμα να ενταχθούν στο Σχέδιο Συντάξεων 
και Χορηγημάτων με τη μονιμοποίησή τους, θα έχουν το 
δικαίωμα να συνεχίσουν με τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις να είναι Μέλη του Σχεδίου, πλην όμως από της 
ημερομηνίας άσκησης της επιλογής τους, ο ΔΣΜΚ θα 
καταβάλλει προς το Σχέδιο τις απαιτούμενες εισφορές.»

Προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή της δυνατότητας σε 
υπαλλήλους της ΑΗΚ, που θα επιλέξουν να καταστούν 
υπάλληλοι του ΔΣΜΚ, να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο 
Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων της ΑΗΚ, θα πρέπει να 
περιληφθεί σχετική πρόνοια σε πρωτογενή νομοθεσία. Είναι 
η θέση του ΔΣΜΚ ότι η σχετική πρόνοια πρέπει να 
περιληφθεί στην πρωτογενή νομοθεσία, καθότι οι 
Κανονισμοί Προσωπικού του ΔΣΜΚ θα αφορούν τον ΔΣΜΚ 
και δεν θα δεσμεύουν ούτε θα εφαρμόζονται από την ΑΗΚ.  
Ως εκ τούτου για ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο 
ενδεχομένως να επηρεάσει τον ανεξαρτητοποιημένο ΔΣΚΜ, 
θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη ρύθμιση στην πρωτογενή 
νομοθεσία, ούτως ώστε να είναι νομικά δεσμευτική και για 
τους δύο οργανισμούς.  

Υιοθετείται. Βλ. τροποποιημένο κείμενο. Το δικαίωμα 
συμμετοχής στο Ταμείο Σύνταξης και το Ταμείο Προνοίας της 
ΑΗΚ διατηρούνται με πρόνοια που εισήχθηκε στον Νόμο. 

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

42 86 86(4)(β) 59 «Για τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ που μεταφέρονται 
στον ΔΣΜΚ και καθίστανται μέλη του προσωπικού του ΔΣΜΚ 
κατοχυρώνονται τα δικαιώματα και ωφελήματα που 
απολαμβάνει έκαστος στη βάση των όρων εργοδότησης του 
στην ΑΗΚ...».

Το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι τοποθετημένο στο ΔΣΜΚ, 
έχει προσληφθεί από την ΑΗΚ και εργάζεται με βάση τους 
Κανονισμούς Προσωπικού της ΑΗΚ (Όροι Υπηρεσίας) του 
1986, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Μέχρι 
τη μεταφορά του προσωπικού  στον ΔΣΜΚ, είτε την 
επιστροφή στην ΑΗΚ, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι 
Κανονισμοί  Προσωπικού της ΑΗΚ και οι Μεταβατικές 
Διατάξεις του Κεφαλαίου 4 του παρόντος Νομοσχεδίου.Μετά 
τη μεταφορά όσων επιλέξουν να παραμείνουν στο ΔΣΜΚ, θα 
πρέπει να δημιουργηθούν νέα Ταμεία.

Υιοθετείται. Βλ. τροποποιημένο κείμενο. Το δικαίωμα 
συμμετοχής στο Ταμείο Σύνταξης και το Ταμείο Προνοίας της 
ΑΗΚ διατηρούνται με πρόνοια που εισήχθηκε στον Νόμο. 

Φυσικό Πρόσωπο 2 15 86 86(4)(β) 59 Για τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ που μεταφέρονται στον 
ΔΣΜΚ και καθίστανται μέλη του προσωπικού του ΔΣΜΚ 
κατοχυρώνονται τα δικαιώματα και ωφελήματα που 
απολαμβάνει έκαστος στη βάση των όρων εργοδότησής του 
στην ΑΗΚ. Για το σκοπό αυτό εκδίδονται Κανονισμοί δυνάμει 
της παραγράφου  (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 62. Η 
ημερομηνία μεταφοράς του προσωπικού από την ΑΗΚ στον 
ΔΣΜΚ θεωρείται η ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ ο ειδικός 
νόμος που αναφέρεται στην παράγραφο (α).

Οι Κανονισμοί Προσωπικού του ανεξάρτητου ΔΣΜΚ θα 
καλύπτουν όλους τους μελλοντικούς υπαλλήλους του. Δεν 
πρέπει να είναι υβρίδιο των υπαλλήλων που προέρχονται 
από την ΑΗΚ και των νέων υπαλλήλων που θα προσληφθούν 
μετά την ανεξαρτητοποίηση. 

Δεν Υιοθετείται.Υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, 
που θα επιλέξουν να συνεχίσουν την υπηρεσία τους στο 
ΔΣΜΚ διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους υπαλλήλους 
του ΔΣΜΚ  ως προς τη συνέχιση των οποιονδήποτε 
δικαιωμάτων/ ωφελημάτων είχαν ή δικαιωματικά θα 
αποκτούσαν ως εάν  παρέμεναν στην ΑΗΚ. Ως εκ τούτου, δεν 
πρόκειται περί υβριδίου, αλλά κατ' αναλογία με το τι ισχύει 
στη δημόσια υπηρεσία (βλ. Άρθρο 13 του Ν.216(Ι)/2012 για 
μη ένταξη νεοεισερχομένων υπαλλήλων σε Κυβερνητικό 
Σχέδιο Συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό). 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 44 86 86(4)(β) 59 Για τα μέλη του προσωπικού της ΑΗΚ που μεταφέρονται στον 
ΔΣΜΚ και καθίστανται μέλη του προσωπικού του ΔΣΜΚ 
κατοχυρώνονται τα δικαιώματα και ωφελήματα που 
απολαμβάνει έκαστος στη βάση των όρων εργοδότησής του 
στην ΑΗΚ. Για το σκοπό αυτό εκδίδονται Κανονισμοί δυνάμει 
της παραγράφου  (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 62. Η 
ημερομηνία μεταφοράς του προσωπικού από την ΑΗΚ στον 
ΔΣΜΚ θεωρείται η ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ ο ειδικός 
νόμος που αναφέρεται στην παράγραφο (α).

Οι Κανονισμοί Προσωπικού του ανεξάρτητου ΔΣΜΚ θα 
καλύπτουν όλους τους μελλοντικούς υπαλλήλους του και δεν 
πρέπει να παρεκκλίνουν σε σχέση με το τι ισχύει στον 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Δεν πρέπει να είναι υβρίδιο των 
υπαλλήλων που προέρχονται από την ΑΗΚ και των νέων 
υπαλλήλων που θα προσληφθούν μετά την 
ανεξαρτητοποίηση. Ο Νόμος πρέπει να καλύπτει όλους τους 
υπαλλήλους υφιστάμενους και νέους.Για σκοπούς 
διασαφήνισης, γίνεται εισήγηση να προστεθούν στο λεκτικό 
κατ' ελάχιστον σημαντικά δικαιώματα/ωφελήματα όπως τα 
Ταμεία Συντάξεως, Προνοίας, Υγείας και Ευημερίας.

Δεν Υιοθετείται.Υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, 
που θα επιλέξουν να συνεχίσουν την υπηρεσία τους στο 
ΔΣΜΚ διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους υπαλλήλους 
του ΔΣΜΚ  ως προς τη συνέχιση των οποιονδήποτε 
δικαιωμάτων/ ωφελημάτων είχαν ή δικαιωματικά θα 
αποκτούσαν ως εάν  παρέμεναν στην ΑΗΚ. Ως εκ τούτου, δεν 
πρόκειται περί υβριδίου, αλλά κατ' αναλογία με το τι ισχύει 
στη δημόσια υπηρεσία (βλ. Άρθρο 13 του Ν.216(Ι)/2012 για 
μη ένταξη νεοεισερχομένων υπαλλήλων σε Κυβερνητικό 
Σχέδιο Συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό). 
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

43 87 87(3) 60 Εισήγηση:Να διαγραφούν οι λέξεις «που δεν έχουν 
αποσβεστεί» από την παράγραφο 3 του νέου άρθρου 87 
«Μεταβίβαση Εξοπλισμού προς ΔΣΜΚ» όπως πιο κάτω: 
(3) Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποσβεστεί θα 
εξαγοραστούν από τον ΔΣΜΚ στην καθαρή λογιστική τους 
αξία κατά την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο Νόμος του 
Προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ, αμέσως μετά που θα τεθεί σε 
ισχύ ο παρών νόμος.».

Ο νόμος προνοεί ότι θα εξαγοραστούν μόνο τα περιουσιακά 
στοιχεία που δεν έχουν αποσβεστεί. Δηλαδή τα περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν αποσβεστεί δεν θα εξαγοραστούν. Με την 
αλλαγή που προτείνεται θα εξαγοραστούν όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία που θα περιληφθούν στον κατάλογο 
ανεξάρτητα αν έχουν αποσβεστεί ή όχι. Τα περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν αποσβεστεί θα εξαγοραστούν στην 
καθαρή λογιστική αξία τους που είναι μηδέν. 

Δεν Υιοθετείται.Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν μηδενική 
αξία δεν θα εξαγοραστούν, αλλά θα μεταφερθούν. 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

29 88 88 60 (3) Η ΡΑΕΚ δύναται από καιρού εις καιρό να εκδίδει οδηγίες στον 
ΔΣΜΚ και στη ον ΒΡΔ Διανομής ΔΣΔ αναφορικά: (α) με θέματα που 
δύναται να καθορισθούν στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής· 
και(β) με την από καιρού εις καιρό ανασκόπηση και επανεξέταση από 
τον ΔΣΜΚ και τη ον ΒΡΔ Διανομής ΔΣΔ των Κανόνων Μεταφοράς 
και Διανομής. (4) Ο ΔΣΜΚ δεν δημοσιεύει τους Κανόνες Μεταφοράς 
και Διανομής μέχρις ότου: (α) η ΡΑΕΚ ολοκληρώσει τη διαβούλευση σε 
σχέση με τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής· μαζί με τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και 
(β) η ΡΑΕΚ εγκρίνει τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής.

Εισήγηση για συμπερίληψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής στην ομάδα 
διαβούλευσης των εν λόγω κανόνων, ως το καθ’ ύλην 
αρμόδιο όργανο, ως ήταν και στον Νόμο 122(Ι)/2003.

Δεν Υιοθετείται.Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος θα 
μπορεί να εκφράζει θέσεις/ απόψεις επί των τροποποιήσεων 
στους ΚΑΗ και στους ΚΜΔ μέσω δημόσιας διαβούλευσης. Η 
λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής στο πλαίσιο της 
Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού καθίσταται 
προβληματική, καθότι ο αριθμός συμμετεχόντων σε αυτήν θα 
πρέπει να διευρυνθεί κατά πολύ, ούτως ώστε να δίδεται η 
ευκαιρεία σε κάθε συμμετέχοντα  να εκφράζει απόψεις και 
θέσεις. 

ΕΤΕΚ 12 88 88 60 (3) Η ΡΑΕΚ δύναται από καιρού εις καιρό να εκδίδει οδηγίες 
στον ΔΣΜΚ και στη ον ΔΣΔαναφορικά:Να παραμείνει ο όρος 
ΔΣΔ διότι ο όρος ΒΡΔ Διανομής είναι της ΑΗΚ(α) με θέματα 
που δύναται να καθορισθούν στους Κανόνες Μεταφοράς και 
Διανομής· και(β) με την από καιρού εις καιρό ανασκόπηση 
και επανεξέταση από τον ΔΣΜΚ και ΔΣΔ των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανομής.(4) Ο ΔΣΜΚ δεν δημοσιεύει τους 
Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής μέχρις ότου:(α) η ΡΑΕΚ 
ολοκληρώσει τη διαβούλευση σε σχέση με τους Κανόνες 
Μεταφοράς και Διανομής· μαζί με τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και(β) η ΡΑΕΚ 
εγκρίνει τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής.

Εισηγούμαστε τη συμπερίληψη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής στην ομάδα 
διαβούλευσης των εν λόγω κανόνων, ως το καθ’ ύλην 
αρμόδιο όργανο, ως ήταν και στον Νόμο 122(Ι)/2003.

Δεν Υιοθετείται.Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος θα 
μπορεί να εκφράζει θέσεις/ απόψεις επί των τροποποιήσεων 
στους ΚΑΗ και στους ΚΜΔ μέσω δημόσιας διαβούλευσης. Η 
λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής στο πλαίσιο της 
Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού καθίσταται 
προβληματική, καθότι ο αριθμός συμμετεχόντων σε αυτήν θα 
πρέπει να διευρυνθεί κατά πολύ, ούτως ώστε να δίδεται η 
ευκαιρεία σε κάθε συμμετέχοντα  να εκφράζει απόψεις και 
θέσεις. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 45 88 88 60 (3) Η ΡΑΕΚ δύναται από καιρού εις καιρό να εκδίδει οδηγίες 
στον ΔΣΜΚ και στη ον ΒΡΔ Διανομής ΔΣΔ αναφορικά:(α) με 
θέματα που δύναται να καθορισθούν στους Κανόνες 
Μεταφοράς και Διανομής· και (β) με την από καιρού εις καιρό 
ανασκόπηση και επανεξέταση από τον ΔΣΜΚ και τη ον ΒΡΔ 
Διανομής ΔΣΔ των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής.(4) Ο 
ΔΣΜΚ δεν δημοσιεύει τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής 
μέχρις ότου:(α) η ΡΑΕΚ ολοκληρώσει τη διαβούλευση σε 
σχέση με τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής· μαζί με τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και 
Διανομής και (β) η ΡΑΕΚ εγκρίνει τους Κανόνες Μεταφοράς 
και Διανομής.

Εισηγούμαστε τη συμπερίληψη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής στην ομάδα 
διαβούλευσης των εν λόγω κανόνων, ως το καθ’ ύλην 
αρμόδιο όργανο, ως ήταν και στον Νόμο 122(Ι)/2003. 
Ο Νόμος αυτός πρέπει να είναι έτοιμος ταυτόχρονα με την 
εφαρμογή του υφιστάμενου νομοσχεδίου. Το ίδιο ισχύει και 
για τους Κανονισμούς Προσωπικού, οι οποίοι θα πρέπει να 
δοθούν στο προσωπικό όταν θα τους ζητηθεί να επιλέξουν 
παραμονή στον ΔΣΜΚ ή επιστροφή στην ΑΗΚ. 

Δεν Υιοθετείται.Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος θα 
μπορεί να εκφράζει θέσεις/ απόψεις επί των τροποποιήσεων 
στους ΚΑΗ και στους ΚΜΔ μέσω δημόσιας διαβούλευσης. Η 
λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής στο πλαίσιο της 
Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού καθίσταται 
προβληματική, καθότι ο αριθμός συμμετεχόντων σε αυτήν θα 
πρέπει να διευρυνθεί κατά πολύ, ούτως ώστε να δίδεται η 
ευκαιρεία σε κάθε συμμετέχοντα  να εκφράζει απόψεις και 
θέσεις. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

23 88 88(4)(α) 60 Η φράση «(α) η ΡΑΕΚ ολοκληρώσει τη διαβούλευση σε σχέση 
με τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής» να διαγραφεί.

Στο Άρθρο 90.-(2) προβλέπεται διεξαγωγή διαβούλευσης από 
τον ΔΣΜΚ, οπότε δεν κρίνεται σκόπιμη η διεξαγωγή 2ης 
Διαβούλευσης από την ΡΑΕΚ. 

Υιοθετείται. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

24 89 89(2) 61 Η φράση «(2) Οι πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και 
Διανομής τηρούνται από όλους τους κατόχους αδειών ή από 
πρόσωπα στα οποία έχουν παραχωρηθεί εξαιρέσεις, στην 
έκταση που το απαιτούν οι άδειες ή εξαιρέσεις αντίστοιχα» 
να αντικατασταθεί με την ακόλουθη: «(2) Οι πρόνοιες των 
Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τηρούνται από όλους τους 
κατόχους αδειών ή από πρόσωπα στα οποία έχουν 
παραχωρηθεί εξαιρέσεις, στην έκταση που το απαιτούν οι 
άδειες ή εξαιρέσεις αντίστοιχα, καθώς επίσης από τελικούς 
πελάτες». 

Στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής περιέχονται 
πρόνοιες που αφορούν τους τελικούς πελάτες, οπότε 
προτείνεται να συμπεριληφθεί σχετική αναφορά και στον 
Νόμο.

Υιοθετείται ως ακολούθως: "(2) Οι πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανομής τηρούνται από τους τελικούς 
πελάτες στην έκταση που το απαιτούν οι όροι σύνδεσής τους 
με το δίκτυο μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής καθώς και από 
όλους τους κατόχους αδειών ή από πρόσωπα στα οποία 
έχουν παραχωρηθεί εξαιρέσεις, στην έκταση που το απαιτούν 
οι άδειες ή εξαιρέσεις αντίστοιχα."

ΟΕΒ 17 90 90 61 Προσθήκη παραγράφων (ε) και (στ) που θα αναφέρουν (ε) 
όταν ο Υπουργός το ζητήσει (στ) όταν Οργανωμένα Σύνολα το 
ζητήσουν μετά από υποβολή πλήρως τεκμηριωμένων και 
αιτιολογημένων απόψεων.  

Είναι πολύ σημαντικό να εισακούονται όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Δεν Υιοθετείται.O όρος "Οργανωμένο Σύνολο" είναι  ευρύς. 
Νοείται ότι κάθε ενδιαφερόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να 
καταθέσει ανά πάσα στιγμή τις απόψεις του προς τα μέρη 
που αναφέρονται ως έχοντα την εξουσία να ζητούν 
επανεξέταση των ΚΜΔ . 

ΣΣΑΗΗ 17 90 90 61 Προσθήκη παραγράφων (ε) και (στ) που θα αναφέρουν (ε) 
όταν ο Υπουργός το ζητήσει (στ) όταν Οργανωμένα Σύνολα το 
ζητήσουν μετά από υποβολή πλήρως τεκμηριωμένων και 
αιτιολογημένων απόψεων.  

Είναι πολύ σημαντικό να εισακούονται όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Δεν Υιοθετείται.O όρος "Οργανωμένο Σύνολο" είναι  ευρύς. 
Νοείται ότι κάθε ενδιαφερόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να 
καταθέσει ανά πάσα στιγμή τις απόψεις του προς τα μέρη 
που αναφέρονται ως έχοντα την εξουσία να ζητούν 
επανεξέταση των ΚΜΔ . 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

25 92 92(2)(α) 61 Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ΡΑΕΚ δύναται 
να δώσει οδηγίες στον ΔΣΜΚ για τη σύνταξη και δημοσίευση 
των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. (2) Ο ΔΣΜΚ δεν δύναται 
να δημοσιεύσει τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού μέχρις 
ότου- (α) Η ΡΑΕΚ ολοκληρώσει τη διαβούλευση αναφορικά με 
τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού · (β) λάβει γραπτώς την 
έγκριση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού από τη ΡΑΕΚ και 
τον Υπουργό.

Σύμφωνα με το Άρθρο 93(4), η διεξαγωγή δημόσιας 
διαβούλευσης προβλέπεται όπως γίνεται από τον ΔΣΜΚ, 
οπότε δεν κρίνεται σκόπιμη η διεξαγωγή 2ης Διαβούλευσης 
από την ΡΑΕΚ. 

Δεν υιοθετείται. Η ΡΑΕΚ στο πλαίσιο των εξουσιών της έχει το 
δικαίωμα να διεξάγει διαβούλευση, μεταξύ άλλων και για 
τους προτεινόμενους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

27 93 93(2) 62 Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού τηρούνται από όλους τους 
κατόχους αδειών ή από πρόσωπα στα οποία έχουν 
παραχωρηθεί εξαιρέσεις, με βάση το άρθρο 29 στην έκταση 
που το απαιτούν οι άδειες ή οι εξαιρέσεις τους καθώς επίσης 
από τελικούς καταναλωτές.

Στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου περιέχονται πρόνοιες που αφορούν 
συμμετοχή των τελικών καταναλωτών στην αγορά 
ηλεκτρισμού, οπότε προτείνεται να συμπεριληφθεί σχετική 
αναφορά και στον Νόμο.

Υιοθετείται ως ακολούθως: "(3) Οι Κανόνες Αγοράς 
Ηλεκτρισμού τηρούνται από όλους τους τελικούς πελάτες που 
συμμετέχουν είτε απευθείας  είτε σωρευτικά στην αγορά 
ηλεκτρισμού, τους κατόχους αδειών ή από πρόσωπα στα 
οποία έχουν παραχωρηθεί εξαιρέσεις, με βάση το άρθρο 29 
στην έκταση που το απαιτούν οι άδειες ή οι εξαιρέσεις τους." 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

26 94 94(1)(α) 62 Η φράση «Ο ΔΣΜΚ καταρτίζει και δημοσιεύει διαφανείς και 
αποτελεσματικές διαδικασίες για τη χωρίς διακρίσεις 
σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και 
αποθήκευσης ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς» να 
αντικατασταθεί με την ακόλουθη: «Ο ΔΣΜΚ καταρτίζει και 
δημοσιεύει διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για 
τη χωρίς διακρίσεις σύνδεση νέων εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας καθώς και 
τελικών πελατών στο σύστημα μεταφοράς»

Οι διαδικασίες για σύνδεση αφορούν και τελικούς πελάτες, 
οπότε προτείνεται να συμπεριληφθεί σχετική αναφορά και 
στον Νόμο.

Υιοθετείται. 
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Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

31 96 96(5) 63 (5) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και σε ενεργειακές κοινότητες πολιτών που 
διαχειρίζονται δίκτυα διανομής.

Για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στο αιτιολογικό του 
σχολίου #4, το εδάφιο 96(5) πρέπει να διαγραφεί.

Δεν Υιοθετείται.Κρίνεται ορθό να υιοθετηθεί η δυνατότητα 
που δίδεται στα κράτη μέλη όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες 
Πολιτών να μπορούν να δραστηριοποιούνται στη διανομή. 
Σημειώνεται ότι μια τέτοια δυνατότητα, τουλάχιστον σε 
ρυθμιστικό επίπεδο, δυνατόν να συμβάλει στη  
μεγιστοποίηση των πιθανών οφελών που θα μπορούσαν να 
αποκομιστούν από τη λειτουργία των ΕΚΠ. Σε σχέση με την 
αναφορά ότι πιθανόν να προκύπτει κίνδυνος από την 
ανάληψη καθηκόντων που σχετίζονται με τη διανομή από 
τρίτους, βλ. την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του 
προτεινόμενου άρθρου 114, δηλαδή στην υποχρέωση των 
ΕΚΠ να τηρούν τις υποχρεώσεις που ισχύουν και για τον ΔΣΔ, 
ενώ παρέχεται η δυναότητα να συνάψουν συμφωνία με τον 
ΔΣΔ όσον αφορά τη λειτουργία του δικτύου τους. 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

32 97 97 63-64 Όπου υπάρχει αναφορά σε «ΔΣΔ» να αντικατασταθεί σε «ΒΡΔ 
Διανομής»

Αναγκαία προσαρμογή στη βάση του γενικού σχολίου #1 και 
σχολίου #1.

Δεν Υιοθετείται.Το άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 απαιτεί 
όπως τα κράτη μέλη ορίσουν ή να ζητήσουν από τις 
επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των συστημάτων 
διανομής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίσουν έναν ή 
περισσότερους διαχειριστές του συστήματος 
διανομής.Επιπρόσθετα, το άρθρο 35 (Διαχωρισμός των 
Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής) είναι ενδεικτικό της 
απαίτησης για ανεξαρτησία του ΔΣΔ, ως νομική μορφή καθώς 
σε επίπεδο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Σημειώνεται 
ότι η Κύπρος αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 
1,2 και 3 με την επίκληση του μικρού και απομονωμένου 
συστήματος. 

ΕΤΕΚ 13 97 97 63-64 Όπου υπάρχει αναφορά σε «ΔΣΔ»Καμία ένσταση και εάν 
γίνει να διορθωθεί σε όλο το κείμενο

Εισηγούμαστε την αντικατάσταση των σχετικών αναφορών 
από «ΔΣΔ» σε «ΒΡΔ Διανομής». Είναι απαραίτητη η 
προσαρμογή για να συνάδει το λεκτικό με:Τις «Λειτουργικός 
Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ Ρυθμιστικές 
Αποφάσεις 04/2014, 05/2019 και 01/2020»Το ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, έκδοση 2.0, 
Ιανουαρίου 2019Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΡΔ 
Διανομής Για τον Λειτουργικό Διαχωρισμό των 
Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, έκδοση 2.0, Οκτωβρίου 2019Τον 
ΚΑΝΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, 
έκδοση 5, Μαρτίου 2018

Δεν Υιοθετείται.Το άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 απαιτεί 
όπως τα κράτη μέλη ορίσουν ή να ζητήσουν από τις 
επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των συστημάτων 
διανομής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίσουν έναν ή 
περισσότερους διαχειριστές του συστήματος 
διανομής.Επιπρόσθετα, το άρθρο 35 (Διαχωρισμός των 
Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής) είναι ενδεικτικό της 
απαίτησης για ανεξαρτησία του ΔΣΔ, ως νομική μορφή καθώς 
σε επίπεδο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Σημειώνεται 
ότι η Κύπρος αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 
1,2 και 3 με την επίκληση του μικρού και απομονωμένου 
συστήματος. 
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 46 97 97 63-64 Όπου υπάρχει αναφορά σε «ΔΣΔ» Εισηγούμαστε την αντικατάσταση των σχετικών αναφορών 
από «ΔΣΔ» σε «ΒΡΔ Διανομής». Είναι απαραίτητη η 
προσαρμογή για να συνάδει το λεκτικό με:Τις «Λειτουργικός 
Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ Ρυθμιστικές 
Αποφάσεις 04/2014, 05/2019 και 01/2020»Το ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, έκδοση 2.0, 
Ιανουαρίου 2019Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΡΔ 
Διανομής Για τον Λειτουργικό Διαχωρισμό των 
Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, έκδοση 2.0, Οκτωβρίου 2019Τον 
ΚΑΝΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, 
έκδοση 5, Μαρτίου 2018

Δεν Υιοθετείται.Το άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 απαιτεί 
όπως τα κράτη μέλη ορίσουν ή να ζητήσουν από τις 
επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των συστημάτων 
διανομής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίσουν έναν ή 
περισσότερους διαχειριστές του συστήματος 
διανομής.Επιπρόσθετα, το άρθρο 35 (Διαχωρισμός των 
Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής) είναι ενδεικτικό της 
απαίτησης για ανεξαρτησία του ΔΣΔ, ως νομική μορφή καθώς 
σε επίπεδο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Σημειώνεται 
ότι η Κύπρος αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 
1,2 και 3 με την επίκληση του μικρού και απομονωμένου 
συστήματος. 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

33 99 2(1), 99 65 Διαγραφή του άρθρου«Απευθείας γραμμή: 
σημαίνει…..επιχειρήσεις και πελάτες».

Η Οδηγία 944/2019, άρθρο 66(1), παρέχει δυνατότητα παρέκκλισης 
από το άρθρο 7, την οποία η Κύπρος μπορεί να αιτηθεί δυνάμει του 
μικρού απομονωμένου συστήματος, νοουμένου ότι δικαιολογείται 
από την ύπαρξη προβλημάτων στη λειτουργία του συστήματος. Το 
σύστημα της Κύπρου είναι μικρό και απομονωμένο και 
αναπτύσσεται αποκλειστικά από την ΒΡΔ Διανομής και εξυπηρετεί 
χωρίς διακρίσεις, αμερόληπτα και με διαφάνεια όλους τους 
δυνητικούς χρήστες του δικτύου, εφαρμόζοντας τις σχετικές 
νομοθεσίες και διατηρώντας υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, όπως 
αυτά καταμετρούνται και στους Δείκτες Απόδοσης της ΡΑΕΚ. 
Συνεπώς, δεν τίθεται ανάγκη να παρέχονται άδειες κατασκευής 
απευθείας γραμμών σε τρίτους. Εκτιμάται ότι, ακόμη και σε 
περίπτωση που υπάρξει ανάγκη τέτοιας άδειας, τα κριτήρια 
παροχής της άδειας όπως προτείνονται στο άρθρο 99(4)(α έως ε), 
δεν καθορίζονται ικανοποιητικά αφού: (1) δεν διασφαλίζουν την 
ελάχιστη συνέπεια και συνέχεια σε θέματα σχεδιασμού, 
προδιαγραφών, διαλειτουργικότητας και ασφάλειας του δικτύου,(2) 
δεν διασφαλίζεται επαρκώς η διαβούλευση με τον ΙΣΜ ή την ΒΡΔ 
Διανομής, κατά περίπτωση, για τους πρότυπους όρους της 
συμφωνίας μεταβίβασης και τη μεθοδολογία υπολογισμού της 
αποζημίωσης του κατέχοντα άδειας για κατασκευή απευθείας 
γραμμής,(3) δεν καθορίζεται επαρκώς ο τρόπος επίλυσης διαφορών 
και λήψης τελεσίδικης απόφασης σε περίπτωση που αναφύεται 
οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του κατέχοντα άδειας για κατασκευή 
απευθείας γραμμής και του, κατά περίπτωση, ΔΣΜΚ ή της ΒΡΔ 
Διανομής ή του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς.

Δεν Υιοθετείται.Πρόκειται περί υφιστάμενου άρθρου (άρθρο 
87) στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους 
του 2003 μέχρι 2018. Δεν μπορεί να ζητηθεί παρέκκλιση για 
πρόνοια που ήδη είχε εισαχθεί στη σχετική εθνική νομοθεσία 
από το έτος 2003 (με τον Νόμο Ν. 122(Ι)/2003).  Όπως 
αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 99, τα κριτήρια 
χορήγησης άδειας, τα οποία θα πρέπει να είναι αντικειμενικά 
και αμερόληπτα, θα καθοριστούν, λεπτομερώς, σε Κανονισμό 
που θα ετοιμάσει η ΡΑΕΚ. Το προσχέδιο Κανονισμού θα τεθεί 
σε δημόσια διαβούλευση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
θα μπορούν να υποβάλουν σχόλια. 
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Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς 4 99 99(1) 65 99.— (1) Η ΡΑΕΚ, υπό τις προϋποθέσεις του εδαφίου (3) 
εκδίδει άδεια για την κατασκευή απευθείας γραμμής σε όλες 
τις εγκατεστημένες στη Δημοκρατία επιχειρήσεις παραγωγής 
και προμήθειας ηλεκτρισμού, κατόπιν σχετικής υποβολής 
αίτησης,  ώστε να μπορούν να εφοδιάζουν με απευθείας 
γραμμή τις εγκαταστάσεις τους, τις θυγατρικές τους 
επιχειρήσεις και τους πελάτες τους χωρίς να υπόκεινται σε 
δυσανάλογες διοικητικές διαδικασίες ή δαπάνες.Τίθεται η 
εισήγηση διαγραφής του πιο πάνω ορισμού και να ζητηθεί η 
παρέκκλιση με βάση το άρθρο 66 της Οδηγίας 944/2019. 

Η Οδηγία 944/2019, άρθρο 66(1), παρέχει δυνατότητα 
παρέκκλισης από το άρθρο 7, την οποία η Κύπρος μπορεί να 
αιτηθεί δυνάμει του μικρού απομονωμένου συστήματος, 
νοουμένου ότι δικαιολογείται από την ύπαρξη προβλημάτων 
στη λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα της Κύπρου 
είναι μικρό και απομονωμένο και εξυπηρετεί χωρίς 
διακρίσεις, αμερόληπτα και με διαφάνεια όλους τους 
δυνητικούς χρήστες του δικτύου, εφαρμόζοντας τις σχετικές 
νομοθεσίες και διατηρώντας υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, 
όπως αυτά καταμετρούνται και στους Δείκτες Απόδοσης της 
ΡΑΕΚ. Συνεπώς, δεν τίθεται ανάγκη να παρέχονται άδειες 
κατασκευής απευθείας γραμμών σε τρίτους. Εκτιμάται ότι, 
ακόμη και σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη τέτοιας άδειας, 
τα κριτήρια παροχής της άδειας όπως προτείνονται στο 
άρθρο 99(4)(α έως ε), δεν καθορίζονται ικανοποιητικά αφού: 
(1) δεν διασφαλίζουν την ελάχιστη συνέπεια και συνέχεια σε 
θέματα σχεδιασμού, προδιαγραφών, διαλειτουργικότητας 
και ασφάλειας του δικτύου,(2) δεν διασφαλίζεται επαρκώς η 
διαβούλευση με τον ΙΣΜ ή ΙΣΔ, κατά περίπτωση, για τους 
πρότυπους όρους της συμφωνίας μεταβίβασης και τη 
μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης τους κατέχοντα 
άδειας για κατασκευή απευθείας γραμμής,(3) δεν 
καθορίζεται επαρκώς ο τρόπος επίλυσης διαφορών και 
λήψης τελεσίδικης απόφασης σε περίπτωση που αναφύεται 
οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του κατέχοντα άδειας για 
κατασκευή απευθείας γραμμής και του, κατά περίπτωση, 
ΔΣΜΚ ή του ΔΣΔ ή του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς ή 
του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής.

Δεν Υιοθετείται.Πρόκειται περί υφιστάμενου άρθρου (άρθρο 
87) στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους 
του 2003 μέχρι 2018. Δεν μπορεί να ζητηθεί παρέκκλιση για 
πρόνοια που ήδη είχε εισαχθεί στη σχετική εθνική νομοθεσία 
από το έτος 2003 (με τον Νόμο Ν. 122(Ι)/2003).  Όπως 
αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 99, τα κριτήρια 
χορήγησης άδειας, τα οποία θα πρέπει να είναι αντικειμενικά 
και αμερόληπτα, θα καθοριστούν, λεπτομερώς, σε Κανονισμό 
που θα ετοιμάσει η ΡΑΕΚ. Το προσχέδιο Κανονισμού θα τεθεί 
σε δημόσια διαβούλευση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
θα μπορούν να υποβάλουν σχόλια. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 47 99 2(1), 99, το 
όλον

2,65 Διαγραφή του άρθρου«Απευθείας γραμμή: 
σημαίνει…..επιχειρήσεις και πελάτες».

Η Οδηγία 944/2019, άρθρο 66(1), παρέχει δυνατότητα 
παρέκκλισης από το άρθρο 7, την οποία η Κύπρος μπορεί να 
αιτηθεί δυνάμει του μικρού απομονωμένου συστήματος, 
νοουμένου ότι δικαιολογείται από την ύπαρξη προβλημάτων 
στη λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα της Κύπρου 
είναι μικρό και απομονωμένο και αναπτύσσεται 
αποκλειστικά από την ΒΡΔ Διανομής και εξυπηρετεί χωρίς 
διακρίσεις, αμερόληπτα και με διαφάνεια όλους τους 
δυνητικούς χρήστες του δικτύου, εφαρμόζοντας τις σχετικές 
νομοθεσίες και διατηρώντας υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, 
όπως αυτά καταμετρούνται και στους Δείκτες Απόδοσης της 
ΡΑΕΚ. Συνεπώς, δεν τίθεται ανάγκη να παρέχονται άδειες 
κατασκευής απευθείας γραμμών σε τρίτους. Εκτιμάται ότι, 
ακόμη και σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη τέτοιας άδειας, 
τα κριτήρια παροχής της άδειας όπως προτείνονται στο 
άρθρο 99(4)(α έως ε), δεν καθορίζονται ικανοποιητικά αφού: 
(1) δεν διασφαλίζουν την ελάχιστη συνέπεια και συνέχεια σε 
θέματα σχεδιασμού, προδιαγραφών, διαλειτουργικότητας 
και ασφάλειας του δικτύου,(2) δεν διασφαλίζεται επαρκώς η 
διαβούλευση με τον ΙΣΜ ή ΙΣΔ, κατά περίπτωση, για τους 
πρότυπους όρους της συμφωνίας μεταβίβασης και τη 
μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης τους κατέχοντα 
άδειας για κατασκευή απευθείας γραμμής,(3) δεν 
καθορίζεται επαρκώς ο τρόπος επίλυσης διαφορών και 
λήψης τελεσίδικης απόφασης σε περίπτωση που αναφύεται 
οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του κατέχοντα άδειας για 
κατασκευή απευθείας γραμμής και του, κατά περίπτωση, 
ΔΣΜΚ ή του ΔΣΔ ή του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς ή 

Δεν Υιοθετείται.Πρόκειται περί υφιστάμενου άρθρου (άρθρο 
87) στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους 
του 2003 μέχρι 2018. Δεν μπορεί να ζητηθεί παρέκκλιση για 
πρόνοια που ήδη είχε εισαχθεί στη σχετική εθνική νομοθεσία 
από το έτος 2003 (με τον Νόμο Ν. 122(Ι)/2003).  Όπως 
αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 99, τα κριτήρια 
χορήγησης άδειας, τα οποία θα πρέπει να είναι αντικειμενικά 
και αμερόληπτα, θα καθοριστούν, λεπτομερώς, σε Κανονισμό 
που θα ετοιμάσει η ΡΑΕΚ. Το προσχέδιο Κανονισμού θα τεθεί 
σε δημόσια διαβούλευση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
θα μπορούν να υποβάλουν σχόλια. 
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Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

34 103 103(1) 67 103.—(1) Όλοι οι οικιακοί πελάτες έχουν το δικαίωμα να 
απολαύουν της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή του 
δικαιώματος να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια 
συγκεκριμένης ποιότητας εντός του εδάφους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας τους σε, ανταγωνιστικές, εύκολα και άμεσα 
συγκρίσιμες και διαφανείς τιμές που δεν εισάγουν διακρίσεις: 

Αναγκαία προσαρμογή για ορθή απόδοση από το κείμενο 
τόσο της αγγλικής όσο και της ελληνικής Οδηγίας 944/2019

Υιοθετείται η φράση "στην επικράτεια της Δημοκρατίας". 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 48 103 103(1) 67 103.—(1) Όλοι οι οικιακοί πελάτες έχουν το δικαίωμα να 
απολαύουν της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή του 
δικαιώματος να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια 
συγκεκριμένης ποιότητας εντός του εδάφους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας τους σε, ανταγωνιστικές, εύκολα και άμεσα 
συγκρίσιμες και διαφανείς τιμές που δεν εισάγουν διακρίσεις: 

Αναγκαία προσαρμογή για ορθή απόδοση από το κείμενο 
τόσο της αγγλικής όσο και της ελληνικής Οδηγίας 944/2019

Υιοθετείται η φράση "στην επικράτεια της Δημοκρατίας". 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

35 103 103(5) 68 (5) Η ΒΡΔ Διανομής Ο ΔΣΔ έχει υποχρέωση σύνδεσης των 
πελατών, που απολαύουν της καθολικής υπηρεσίας, με το 
δίκτυο, υπό όρους, προϋποθέσεις και τιμολόγια που 
επιβάλλει η ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 
(γ α) του εδαφίου (6) του άρθρου 5. 

Αναγκαία προσαρμογή για να είναι ορθή η αναφορά. 
Εναλλακτικά μπορεί να μείνει η γενικότερη αναφορά στο 
εδάφιο (6)(γ) ως είναι η αντίστοιχη αναφορά στο άρθρο 
(59)(7) στην αγγλική και ελληνική έκδοση της Οδηγίας 
944/2019

Υιοθετείται. Βλ. σχετική διόρθωση. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 49 103 103(5) 68 (5) Ο ΔΣΔ έχει υποχρέωση σύνδεσης των πελατών, που 
απολαύουν της καθολικής υπηρεσίας, με το δίκτυο, υπό 
όρους, προϋποθέσεις και τιμολόγια που επιβάλλει η ΡΑΕΚ, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (γ α) του εδαφίου 
(6) του άρθρου 5. 

Αναγκαία προσαρμογή για να είναι ορθή η αναφορά. 
Εναλλακτικά μπορεί να μείνει η γενικότερη αναφορά στο 
εδάφιο (6)(γ) ως είναι η αντίστοιχη αναφορά στο άρθρο 
(59)(7) στην αγγλική και ελληνική έκδοση της Οδηγίας 
944/2019

Υιοθετείται. Βλ. σχετική διόρθωση. 

ΣΣΑΗΗ 18 107 107 68 Να μην ορίζεται η ΡΑΕΚ ως η αρμόδια αρχή για διασφάλιση 
των βασικών συμβατικών δικαιωμάτων των τελικών 
πελατών, αλλά να αξιοποιηθεί η Υπηρεσία Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας.  

Υπάρχει στελεχωμένη Υπηρεσία στο ΥΕΕ&Β η οποία μπορεί να 
διαδραματίσει αυτό το ρόλο και να μην δημιουργούνται νέες 
δομές και εξουσίες. 

Δεν Υιοθετείται.Η ΡΑΕΚ είναι από το 2003, μέσω του Ν. 
122(Ι)/2003,  επιφορτισμένη με το καθήκον της προαστασίας 
των συμφερόντων των καταναλωτών, σε ό,τι αφορά τα 
θέματα αγοράς ηλεκτρισμού. Με τον Νόμο Ν.211(Ι)/2012 
ανέλαβε το καθήκον να προστατεύει τους καταναλωτές (παρ. 
(κβ), εδ. (1), άρθρο 24 των περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018).

ΟΕΒ 18 107 107 68 Να μην ορίζεται η ΡΑΕΚ ως η αρμόδια αρχή για διασφάλιση 
των βασικών συμβατικών δικαιωμάτων των τελικών 
πελατών, αλλά να αξιοποιηθεί η Υπηρεσία Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας.  

Υπάρχει στελεχωμένη Υπηρεσία στο ΥΕΕ&Β η οποία μπορεί να 
διαδραματίσει αυτό το ρόλο και να μην δημιουργούνται νέες 
δομές και εξουσίες. 

Δεν Υιοθετείται.Η ΡΑΕΚ είναι από το 2003, μέσω του Ν. 
122(Ι)/2003,  επιφορτισμένη με το καθήκον της προαστασίας 
των συμφερόντων των καταναλωτών. Με τον Νόμο 
Ν.211(Ι)/2012 ανέλαβε το καθήκον να προστατεύει τους 
καταναλωτές (παρ. (κβ), εδ. (1), άρθρο 24 των περί Ρύθμισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018).
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

44 107 107(ε) 69 Εισήγηση τροποποίησης(ε) οι τελικοί πελάτες έχουν το 
δικαίωμα να ειδοποιούνται δεόντως σχετικά με οποιαδήποτε 
πρόθεση τροποποίησης των συμβατικών όρων και 
ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμα τερματισμού της 
σύμβασης όταν τους απευθύνεται η σχετική ειδοποίηση. Οι 
προμηθευτές ειδοποιούν τους τελικούς πελάτες τους με 
διαφανή και κατανοητό τρόπο απευθείας για οποιαδήποτε 
προσαρμογή της τιμής προμήθειας, και για τους λόγους και 
τις προϋποθέσεις της προσαρμογής, καθώς και το πεδίο 
εφαρμογής της προσαρμογής, την κατάλληλη χρονική στιγμή 
και το αργότερο δύο εβδομάδες, και όταν πρόκειται για 
οικιακούς καταναλωτές, έναν μήνα, πριν τη χρονική στιγμή 
κατά την οποία η προσαρμογή τίθεται σε ισχύ. Η ΡΑΕΚ 
διασφαλίζει ότι οι τελικοί πελάτες παραμένουν ελεύθεροι να 
τερματίσουν τις αντίστοιχες συμβάσεις, εάν δεν αποδέχονται 
τους νέους συμβατικούς όρους ή τις προσαρμογές της τιμής 
προμήθειας που τους έχουν κοινοποιηθεί από τον 
προμηθευτή·Νοείται ότι η πιο πάνω πρόνοια για τον χρονικό 
περιορισμό της ενημέρωσης οικιακών πελατών δεν ισχύει για 
την αναπροσαρμογή τιμής καυσίμου.

Δεν είναι πρακτικό να γίνεται ενημέρωση δύο βδομάδες πριν 
ή ένα μήνα πριν για την αναπροσαρμογή τιμής καυσίμου, 
διότι ανακοινώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα και ισχύει 
άμεσα.Τα πιο πάνω γίνονται με βάση την πρακτική που 
ελέγχει η ΡΑΕΚ.

Δεν Υιοθετείται.Οι όροι της σύμβασης θα πρέπει να 
αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο θα αναπροσαρμόζεται η 
βασική τιμή της διατίμησης για κάθε παρεχόμενη μονάδα 
αναλόγως της αναπροσαρμογής στην τιμή καυσίμου. 
Επιπρόσθετα, οι σχετικοί συντελεστές ρήτρας καυσίμου για 
προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ, η Διατίμηση Χονδρικής Δ-Χ 
και η Αγορά Ενέρειας από ΑΠΕ θα πρέπει να επικοινωνούνται 
έγκαιρα και με κατανοητό τρόπο στους τελικούς πελάτες.  
Νοουμένου ότι όλα τα πιο πάνω παραμένουν αμετάβλητα, η 
τροποποίηση στην τιμή ανά παρεχόμενη μονάδα που 
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο νέο μέσο σταθμικό 
κόστος των καυσίμων της ΑΗΚ, δεν θα πρέπει να θεωρείται 
ως προσαρμογή της τιμής προμήθειας. Πχ ο τελικός πελάτης 
θα πρέπει να γνωρίζει έγκαιρα τυχόν αναπροσαρμογή, λχ. σε 
σχέση με τη Διατίμηση της ΑΗΚ με Κώδια 01, στα στοιχεία 
που αναφέρονται ως κόστος ενέργειας, κόστος δικτύου και 
κόστος επικουρικών υπηρεσιών για κάθε παρεχόμενη 
μονάδα καθώς και του κόστους μέτρησης και του κόστους 
προμήθειας.

ΟΕΒ 19 111 111 71 Το εργαλείο σύγκρισης προσφορών προμηθευτών να το 
διαχειρίζεται το Υπουργείο και όχι η ΡΑΕΚ. 

 Δεν Υιοθετείται.Το Υπουργείο είναι αρμόδιο σε σχέση με τη 
διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της ενέργειας. Σε κάθε 
περίπτωση, η ΡΑΕΚ δύναται, μέσω του προτεινόμενου 
άρθρου 111, να αναθέσει, μέσα από διαφανή διαδικασία, τη 
διαχείριση του εργαλείου αυτού σε τρίτους.

ΣΣΑΗΗ 19 111 111 71 Το εργαλείο σύγκρισης προσφορών προμηθευτών να το 
διαχειρίζεται το Υπουργείο και όχι η ΡΑΕΚ. 

 Δεν Υιοθετείται.Το Υπουργείο είναι αρμόδιο σε σχέση με τη 
διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της ενέργειας. Σε κάθε 
περίπτωση, η ΡΑΕΚ δύναται, μέσω του προτεινόμενου 
άρθρου 111, να αναθέσει, μέσα από διαφανή διαδικασία, τη 
διαχείριση του εργαλείου αυτού σε τρίτους.

Bioland Group of Companies 3 113 113(2)(ε) 73 Να διαγραφεί η πρόταση ‘μέσω καθεστώτων στήριξης’ Η αυτοπαραγόμενη ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο 
καταγράφεται από το κύριο μετρητή (μετρητή αμφίδρομης 
καταγραφής) και στη περίπτωση που ο μετρητής αυτός 
εκπροσωπείται από ανεξάρτητο Προμηθευτή η ενέργεια αυτή  
 θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη σύμβαση προμήθειας του 
πελάτη με τον ανεξάρτητο  Προμηθευτή. Συνεπώς δεν μπορεί 
να υπάγεται σε Σχέδιο Στήριξης παρά μόνο εάν μέσω του 
Σχεδίου Στήριξης διασφαλίζονται ίση μεταχείριση και ίσοι 
όροι για όλους στην Αγορά Ηλεκτρισμού.    

Το άρθρο «Αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας» διαγράφεται και θα μεταφερθεί στο υπό 
επεξεργασία νομοσχέδιο για εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. 
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Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

36 114 114(2) 73 (2) Το κανονιστικό πλαίσιο του εδαφίου (1) δύναται να καθορίζει 
κατάλληλες διαδικασίες ώστε οι ενεργειακές κοινότητες πολιτών: (α) να 
είναι ανοικτές σε διασυνοριακή συμμετοχή · και (β) να έχουν δικαίωμα 
να κατέχουν, να συστήνουν, να αγοράζουν ή να μισθώνουν δίκτυα 
διανομής και να τα διαχειρίζονται αυτόνομα, υπό την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων που ισχύουν για τους διαχειριστές των συστημάτων 
διανομής, κατά τρόπο με τον οποίο να διασφαλίζεται ότι: (i) να  
μπορούν να συνάψουν συμφωνία όσον αφορά τη λειτουργία του 
δικτύου που βρίσκεται στην περιοχή δραστηριότητας τους με τον  
σχετικό διαχειριστή συστήματος διανομής ή διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς με το οποίο είναι συνδεδεμένο το δίκτυό που βρίσκεται 
στην περιοχή δραστηριότητας τους· (ii) να υπόκεινται σε κατάλληλα 
τέλη δικτύου στα σημεία σύνδεσης μεταξύ του δικτύου που βρίσκεται 
στην περιοχή δραστηριότητας τους και του δικτύου διανομής εκτός 
της ενεργειακής κοινότητας πολιτών και ότι τα εν λόγω τέλη δικτύου 
περιλαμβάνουν χωριστή πληροφόρηση για την ηλεκτρική ενέργεια με 
την οποία τροφοδοτείται το δίκτυο διανομής που βρίσκεται στην 
περιοχή δραστηριότητας τους και την ηλεκτρική ενέργεια που 
καταναλώνεται από το δίκτυο διανομής εκτός της ενεργειακής 
κοινότητας πολιτών, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 5· και (iii) 
οι ενεργειακές κοινότητες πολιτών δεν επιφέρουν διακρίσεις ή βλάβες 
στους πελάτες που παραμένουν συνδεδεμένοι με το σύστημα 
διανομής. 

Η ΒΡΔ Διανομής στηρίζει τον νέο θεσμό των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων Πολιτών. Ωστόσο, το εδάφιο 16(2) της Οδηγίας 
944/2019 είναι προαιρετικό, αφού όπως αναφέρεται «Τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στο ευνοϊκό ρυθμιστικό 
πλαίσιο ότι οι ενεργειακές κοινότητες πολιτών:…». 
Συγκεκριμένα, το «δικαίωμα να κατέχουν, να συστήνουν, να 
αγοράζουν ή να μισθώνουν δίκτυα διανομής και να τα 
διαχειρίζονται αυτόνομα»,  αποτελεί ριψοκίνδυνη εξέλιξη σε 
ένα πολύ μικρό σύστημα όπως της Κύπρου, αφού ο 
πολυτεμαχισμός θα δημιουργήσει μεγάλες δυσκολίες στην 
αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του. Παρά τους 
οιουσδήποτε όρους που δυνατό να τεθούν για την 
συμμόρφωση με τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και 
υποχρεώσεις των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών,  
αναμένεται πως θα τεθεί σε κίνδυνο η μέχρι σήμερα 
ασφαλής και αποδοτική ανάπτυξη, λειτουργία, και 
συντήρηση του δημόσιου δικτύου διανομής.

Δεν Υιοθετείται.Κρίνεται ορθό να υιοθετηθεί η δυνατότητα 
που δίδεται στα κράτη μέλη όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες 
Πολιτών να μπορούν να δραστηριοποιούνται στη διανομή. 
Σημειώνεται ότι μια τέτοια δυνατότητα, τουλάχιστον σε 
ρυθμιστικό επίπεδο, δυνατόν να συμβάλει στη  
μεγιστοποίηση των πιθανών οφελών που θα μπορούσαν να 
αποκομιστούν από τη λειτουργία των ΕΚΠ. Σε σχέση με την 
αναφορά ότι πιθανόν να προκύπτει κίνδυνος από την 
ανάληψη καθηκόντων που σχετίζονται με τη διανομή από 
τρίτους, βλ. την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του 
προτεινόμενου άρθρου 114, δηλαδή στην υποχρέωση των 
ΕΚΠ να τηρούν τις υποχρεώσεις που ισχύουν και για τον ΔΣΔ, 
ενώ παρέχεται η δυναότητα να συνάψουν συμφωνία με τον 
ΔΣΔ όσον αφορά τη λειτουργία του δικτύου τους. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 50 114 114(2) 73 (2) Το κανονιστικό πλαίσιο του εδαφίου (1) δύναται να καθορίζει 
κατάλληλες διαδικασίες ώστε οι ενεργειακές κοινότητες πολιτών: (α) να 
είναι ανοικτές σε διασυνοριακή συμμετοχή · και (β) να έχουν δικαίωμα να 
κατέχουν, να συστήνουν, να αγοράζουν ή να μισθώνουν δίκτυα διανομής 
και να τα διαχειρίζονται αυτόνομα, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
που ισχύουν για τους διαχειριστές των συστημάτων διανομής, κατά τρόπο 
με τον οποίο να διασφαλίζεται ότι: (i) να μπορούν να συνάψουν συμφωνία 
όσον αφορά τη λειτουργία του δικτύου τους με τον σχετικό διαχειριστή 
συστήματος διανομής ή διαχειριστή συστήματος μεταφοράς με το οποίο 
είναι συνδεδεμένο το δίκτυό τους· (ii) να υπόκεινται σε κατάλληλα τέλη 
δικτύου στα σημεία σύνδεσης μεταξύ του δικτύου τους και του δικτύου 
διανομής εκτός της ενεργειακής κοινότητας πολιτών και ότι τα εν λόγω τέλη 
δικτύου περιλαμβάνουν χωριστή πληροφόρηση για την ηλεκτρική ενέργεια 
με την οποία τροφοδοτείται το δίκτυο διανομής και την ηλεκτρική ενέργεια 
που καταναλώνεται από το δίκτυο διανομής εκτός της ενεργειακής 
κοινότητας πολιτών, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 5· και (iii) οι 
ενεργειακές κοινότητες πολιτών δεν επιφέρουν διακρίσεις ή βλάβες στους 
πελάτες που παραμένουν συνδεδεμένοι με το σύστημα διανομής. 

Το εδάφιο 16(2) της Οδηγίας 944/2019 είναι προαιρετικό, 
αφού όπως αναφέρεται «Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν στο ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο ότι οι 
ενεργειακές κοινότητες πολιτών:…». Συγκεκριμένα, η πρόνοια 
του νόμου: «δικαίωμα να κατέχουν, να συστήνουν, να 
αγοράζουν ή να μισθώνουν δίκτυα διανομής και να τα 
διαχειρίζονται αυτόνομα» αποτελεί πρώιμη και ριψοκίνδυνη 
εξέλιξη στη δραστηριότητα της διανομής, αφού ανοίγει άνευ 
γεωγραφικού περιορισμού το ενδεχόμενο αποξένωσης του 
δημόσιου δικτύου διανομής,. Παρά τους οιουσδήποτε όρους 
που δυνατό να τεθούν για την συμμόρφωση με τα 
καθήκοντα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων Πολιτών,  αναμένεται πως θα τεθεί σε κίνδυνο η 
μέχρι σήμερα ασφαλής και αποδοτική ανάπτυξη, λειτουργία, 
και συντήρηση του δημόσιου δικτύου διανομής. Η 
εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή Οδηγία υιοθετώντας την 
εισήγηση διαγραφής των εδαφίων 114(2)(α-β) είναι επαρκής 
για την ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων στην Κύπρο.

Δεν Υιοθετείται.Κρίνεται ορθό να υιοθετηθεί η δυνατότητα 
που δίδεται στα κράτη μέλη όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες 
Πολιτών να μπορούν να δραστηριοποιούνται στη διανομή. 
Σημειώνεται ότι μια τέτοια δυνατότητα, τουλάχιστον σε 
ρυθμιστικό επίπεδο, δυνατόν να συμβάλει στη  
μεγιστοποίηση των πιθανών οφελών που θα μπορούσαν να 
αποκομιστούν από τη λειτουργία των ΕΚΠ. Σε σχέση με την 
αναφορά ότι πιθανόν να προκύπτει κίνδυνος από την 
ανάληψη καθηκόντων που σχετίζονται με τη διανομή από 
τρίτους, βλ. την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του 
προτεινόμενου άρθρου 114, δηλαδή στην υποχρέωση των 
ΕΚΠ να τηρούν τις υποχρεώσεις που ισχύουν και για τον ΔΣΔ, 
ενώ παρέχεται η δυναότητα να συνάψουν συμφωνία με τον 
ΔΣΔ όσον αφορά τη λειτουργία του δικτύου τους. 

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 25 114 114(1)(θ) 73 Να αντικατασταθεί ο αριθμός 4 με τον αριθμό 5 στη φράση 
«του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943»

Το άρθρο του Κανονισμού σχετικό με την εξισορρόπηση είναι 
το άρθρο 5.

Υιοθετείται. 

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 26 115 115 74 Διαγραφή του άρθρου Δες σχόλιο αρ. 5. Το  άρθρο  «Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας» 
διαγράφεται και θα μεταφερθεί στο υπό επεξεργασία 
νομοσχέδιο που αφορά την εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. 
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Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

37 115 115(2)(ζ) 74 (2) Το κανονιστικό πλαίσιο του εδαφίου (1) ρυθμίζει τα 
ακόλουθα: (α) το δικαίωμα των κοινοτήτων ανανεώσιμης 
ενέργειας να παράγουν, να καταναλώνουν, να αποθηκεύουν 
και να πωλούν ανανεώσιμη ενέργεια, μεταξύ άλλων μέσω 
συμβάσεων αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· (β) το 
δικαίωμα των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας να 
επιμερίζουν ,εντός της κοινότητάς τους, την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές που παράγεται από τις μονάδες 
παραγωγής που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους ή μελών 
τους, με την επιφύλαξη των άλλων απαιτήσεων του παρόντος 
άρθρου και της διασφάλισης των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων των μελών της κοινότητας ανανεώσιμης 
ενέργειας ως τελικών καταναλωτών· (γ) το δικαίωμα των 
κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας να έχουν πρόσβαση σε 
όλες τις κατάλληλες αγορές ενέργειας τόσο απευθείας όσο 
και μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης κατά τρόπο που δεν 
εισάγονται διακρίσεις· (δ) την υποχρέωση των κοινοτήτων 
ανανεώσιμης ενέργειας που παρέχουν ενέργεια ή υπηρεσίες 
σωρευτικής εκπροσώπησης ή άλλες εμπορικές υπηρεσίες 
σχετικές με την ενέργεια να υπόκεινται στις ρυθμίσεις που 
αφορούν τις εν λόγω δραστηριότητες· (ε) την υποχρέωση της 
ΒΡΔ Διανομής του ΔΣΔ να συνεργάζεται με τις κοινότητες 
ανανεώσιμης ενέργειας για να διευκολύνει τις μεταβιβάσεις 
ενέργειας εντός των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας·  (στ) 
τη διασφάλιση ότι οι κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας 
υπόκεινται σε δίκαιες, αναλογικές και διαφανείς διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών καταχώρισης και 
αδειοδότησης· (ζ) τη διασφάλιση ότι οι κοινότητες 

Σύμφωνα με το εδάφιο (2)(α), οι Κοινότητες Ανανεώσιμης 
Ενέργειας, έχουν δικαίωμα να παράγουν, καταναλώνουν, 
αποθηκεύουν και να πωλούν ανανεώσιμη ενέργεια. Δεν 
αναφέρεται δικαίωμα διαχείρισης δικτύου διανομής. 
Συνεπώς, τίθεται εισήγηση διαγραφής της σχετικής 
αναφοράς, έστω και αν γίνεται αναφορά στο εδάφιο 22(4)(e) 
της Οδηγίας 944/2019.

Το  άρθρο  «Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας» 
διαγράφεται και θα μεταφερθεί στο υπό επεξεργασία 
νομοσχέδιο που αφορά την εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 51 115 115(2)(ζ) 74 (2) Το κανονιστικό πλαίσιο του εδαφίου (1) ρυθμίζει τα ακόλουθα: 
(α) το δικαίωμα των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας να 
παράγουν, να καταναλώνουν, να αποθηκεύουν και να πωλούν 
ανανεώσιμη ενέργεια, μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·(β) το δικαίωμα των κοινοτήτων 
ανανεώσιμης ενέργειας να επιμερίζουν ,εντός της κοινότητάς τους, 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται από τις 
μονάδες παραγωγής που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους ή μελών 
τους, με την επιφύλαξη των άλλων απαιτήσεων του παρόντος 
άρθρου και της διασφάλισης των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων των μελών της κοινότητας ανανεώσιμης ενέργειας ως 
τελικών καταναλωτών·(γ) το δικαίωμα των κοινοτήτων ανανεώσιμης 
ενέργειας να έχουν πρόσβαση σε όλες τις κατάλληλες αγορές 
ενέργειας τόσο απευθείας όσο και μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης 
κατά τρόπο που δεν εισάγονται διακρίσεις·(δ) την υποχρέωση των 
κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας που παρέχουν ενέργεια ή 
υπηρεσίες σωρευτικής εκπροσώπησης ή άλλες εμπορικές υπηρεσίες 
σχετικές με την ενέργεια να υπόκεινται στις ρυθμίσεις που αφορούν 
τις εν λόγω δραστηριότητες·(ε) την υποχρέωση του ΔΣΔ να 
συνεργάζεται με τις κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας για να 
διευκολύνει τις μεταβιβάσεις ενέργειας εντός των κοινοτήτων 
ανανεώσιμης ενέργειας·(στ) τη διασφάλιση ότι οι κοινότητες 
ανανεώσιμης ενέργειας υπόκεινται σε δίκαιες, αναλογικές και 
διαφανείς διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
καταχώρισης και αδειοδότησης·(ζ) τη διασφάλιση ότι οι κοινότητες 
ανανεώσιμης ενέργειας δεν υπόκεινται σε διακριτική μεταχείριση σε 
σχέση με τις δραστηριότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
τους ως τελικών πελατών, παραγωγών, προμηθευτών, διαχειριστών 
συστημάτων διανομής ή λοιπών συμμετεχόντων στην αγορά·(η) τη 
διευκόλυνση για εύκολη πρόσβαση σε αυτές από όλους τους 
καταναλωτές, περιλαμβανομένων των καταναλωτών από 

Σύμφωνα με το εδάφιο (2)(α), οι Κοινότητες Ανανεώσιμης 
Ενέργειας, έχουν δικαίωμα να παράγουν, καταναλώνουν, 
αποθηκεύουν και να πωλούν ανανεώσιμη ενέργεια. Δεν 
αναφέρεται πουθενά το δικαίωμα διαχείρισης δικτύου 
διανομής. Ως εκ τούτου εισηγούμαστε τη διαγραφή της 
σχετικής αναφοράς, σύμφωνα και με το εδάφιο 22(4)(e) της 
Οδηγίας 944/2019

Το  άρθρο  «Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας» 
διαγράφεται και θα μεταφερθεί στο υπό επεξεργασία 
νομοσχέδιο που αφορά την εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. 
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ΕΤΕΚ 16 117 117(9) 76 (9)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7), όταν η εγκατάσταση 
έξυπνων συστημάτων μέτρησης αξιολογείται αρνητικά, ως απόρροια της 
αξιολόγησης κόστους-οφέλους που περιγράφεται στο εδάφιο (2), και όταν η 
εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης δεν διεξάγεται συστηματικά, 
η ΡΑΕΚ μεριμνά ώστε κάθε τελικός πελάτης να δικαιούται, κατόπιν 
υποβολής σχετικού αιτήματος προς την ΒΡΔ Διανομής τον ΔΣΔ, την 
εγκατάσταση ή, κατά περίπτωση, την αναβάθμιση έξυπνου μετρητή, που 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: (i) διαθέτει, εφόσον είναι 
τεχνικά εφικτό, λειτουργικές δυνατότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) 
ή με ελάχιστο σύνολο λειτουργικών δυνατοτήτων που καθορίζεται και 
δημοσιεύεται από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3),(ii) 
είναι διαλειτουργικός και σε θέση να παρέχει την επιθυμητή συνδεσιμότητα 
των υποδομών μέτρησης με τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης των 
καταναλωτών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.(β) Στο πλαίσιο αιτήματος 
καταναλωτή για έξυπνο μετρητή δυνάμει της παραγράφου (α), η ΒΡΔ 
Διανομής ο ΔΣΔ:(i) διασφαλίζει ότι η προσφορά στον τελικό πελάτη που 
αιτείται την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή αναφέρει ρητά και περιγράφει 
σαφώς τις λειτουργίες και την υποστηριζόμενη διαλειτουργικότητα του 
έξυπνου μετρητή, τις εφικτές υπηρεσίες, καθώς επίσης και τα οφέλη που 
είναι αντικειμενικά δυνατό να επιτευχθούν με την κατοχή του εν λόγω 
έξυπνου μετρητή τη δεδομένη χρονική στιγμή και τυχόν συναφείς δαπάνες 
που βαρύνουν τον τελικό καταναλωτή·(ii) μεριμνά για την εγκατάσταση του 
μετρητή εντός εύλογης προθεσμίας, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος από τον πελάτη·(iii) 
αναθεωρεί τακτικά, τουλάχιστον ανά διετία, και καθιστά δημόσια 
διαθέσιμες τις συναφείς δαπάνες, και καταγράφει την εξέλιξη των δαπανών 
αυτών ως αποτέλεσμα τεχνολογικών εξελίξεων και πιθανών αναβαθμίσεων 
των συστημάτων μέτρησης.

Αρμόδια δραστηριότητα για τις αρμοδιότητες του εδαφίου 
9(β)(i) είναι η ΒΡΔ Διανομής.Εισηγούμαστε την ανάλογη 
προσαρμογή του λεκτικού σύμφωνα με τις εισηγήσεις μας 
προηγουμένωςΕπιπρόσθετα εισηγούμαστε τη διαγραφή της 
φράσης «,όταν η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης αξιολογείται αρνητικά, ως απόρροια της 
αξιολόγησης κόστους-οφέλους που περιγράφεται στο εδάφιο 
(2), και όταν η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης 
δεν διεξάγεται συστηματικά,».

Δεν Υιοθετείται.Βλ. σχετικά σχόλια αναφορικά με τη 
διατήρηση της αναφοράς σε ΔΣΔ. Σε σχέση με την εισήγηση 
για διαγραφή των αναφορών που σημειώνονται, αναφέρεται 
ότι σε τέτοια περίπτωση η Κύπρος θα θεωρείται ότι διεξήγαγε 
τη σχετική αξιολόγηση κόστους-οφέλους στη βάση της 
μεθοδολογίας της σύστασης 2012/148/ΕΕ της Επιτροπής 
καθώς και των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τη 
διασφάληση του υψηλότερου επίπεδου ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και της προτασίας των δεδομένων και ξεκίνησε 
τη συστηματική εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης πριν την 4η Ιουλίου 2019. Συνεπώς,, σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας, η 
εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών στο 80% των τελικών 
πελατών θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2024 και όχι εντός 
επτά ετών από την ημερομηνία θετικής αξιολόγησης. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 53 117 117(9) 76 (9)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7), όταν η 
εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης αξιολογείται 
αρνητικά, ως απόρροια της αξιολόγησης κόστους-οφέλους 
που περιγράφεται στο εδάφιο (2), και όταν η εγκατάσταση 
έξυπνων συστημάτων μέτρησης δεν διεξάγεται συστηματικά, 
η ΡΑΕΚ μεριμνά ώστε κάθε τελικός πελάτης να δικαιούται, 
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος προς την ΒΡΔ 
Διανομής τον ΔΣΔ, την εγκατάσταση ή, κατά περίπτωση, την 
αναβάθμιση έξυπνου μετρητή, που συμμορφώνεται με τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: (i) διαθέτει, εφόσον είναι τεχνικά 
εφικτό, λειτουργικές δυνατότητες που αναφέρονται στο 
εδάφιο (3) ή με ελάχιστο σύνολο λειτουργικών δυνατοτήτων 
που καθορίζεται και δημοσιεύεται από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του εδαφίου (3),(ii) είναι διαλειτουργικός και σε 
θέση να παρέχει την επιθυμητή συνδεσιμότητα των 
υποδομών μέτρησης με τα συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης των καταναλωτών σε σχεδόν πραγματικό 
χρόνο.(β) Στο πλαίσιο αιτήματος καταναλωτή για έξυπνο 
μετρητή δυνάμει της παραγράφου (α), η ΒΡΔ Διανομής ο 
ΔΣΔ:(i) διασφαλίζει ότι η προσφορά στον τελικό πελάτη που 
αιτείται την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή αναφέρει ρητά 
και περιγράφει σαφώς τις λειτουργίες και την 
υποστηριζόμενη διαλειτουργικότητα του έξυπνου μετρητή, 
τις εφικτές υπηρεσίες, καθώς επίσης και τα οφέλη που είναι 
αντικειμενικά δυνατό να επιτευχθούν με την κατοχή του εν 
λόγω έξυπνου μετρητή τη δεδομένη χρονική στιγμή και τυχόν 
συναφείς δαπάνες που βαρύνουν τον τελικό καταναλωτή·(ii) 
μεριμνά για την εγκατάσταση του μετρητή εντός εύλογης 

Αρμόδια δραστηριότητα για τις αρμοδιότητες του εδαφίου 
9(β)(i) είναι η ΒΡΔ Διανομής.Εισηγούμαστε την ανάλογη 
προσαρμογή του λεκτικού σύμφωνα με τις εισηγήσεις μας 
προηγουμένωςΕπιπρόσθετα εισηγούμαστε τη διαγραφή της 
φράσης «,όταν η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης αξιολογείται αρνητικά, ως απόρροια της 
αξιολόγησης κόστους-οφέλους που περιγράφεται στο εδάφιο 
(2), και όταν η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης 
δεν διεξάγεται συστηματικά,».

Δεν Υιοθετείται.Βλ. σχετικά σχόλια αναφορικά με τη 
διατήρηση της αναφοράς σε ΔΣΔ. Σε σχέση με την εισήγηση 
για διαγραφή των αναφορών που σημειώνονται, αναφέρεται 
ότι σε τέτοια περίπτωση η Κύπρος θα θεωρείται ότι διεξήγαγε 
τη σχετική αξιολόγηση κόστους-οφέλους στη βάση της 
μεθοδολογίας της σύστασης 2012/148/ΕΕ της Επιτροπής 
καθώς και των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τη 
διασφάληση του υψηλότερου επίπεδου ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και της προτασίας των δεδομένων και ξεκίνησε 
τη συστηματική εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης πριν την 4η Ιουλίου 2019. Συνεπώς,, σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας, η 
εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών στο 80% των τελικών 
πελατών θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2024 και όχι εντός 
επτά ετών από την ημερομηνία θετικής αξιολόγησης. 
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ΕΤΕΚ 15 117 117(3) 76 (3) Όταν η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης 
αξιολογείται θετικά, ως απόρροια της αξιολόγησης κόστους-
οφέλους του εδαφίου (2), η ΡΑΕΚ αποφασίζει και εκδίδει 
οδηγίες προς τον ΔΣΔ την ΒΡΔ Διανομής ως προς την 
ανάπτυξη των έξυπνων συστημάτων μέτρησης σύμφωνα με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις διατάξεις του εδαφίου (4) και 
εντός του χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται στην 
παράγραφο (γ) του εδαφίου (2). (δ) η ΒΡΔ Διανομήςο ΔΣΔ, 
που ενεργεί ως διαχειριστής των μετρητών, διασφαλίζει ότι οι 
μετρητές των ενεργών πελατών που τροφοδοτούν ηλεκτρική 
ενέργεια στο δίκτυο μπορούν να παρέχουν πληροφόρηση 
σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτείται στο 
δίκτυο από τους χώρους των ενεργών πελατών· 

Αρμόδια δραστηριότητα για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση 
έξυπνου μετρητή, ως επίσης και για τις αρμοδιότητες του 
εδαφίου 9(β)(i) είναι η ΒΡΔ Διανομής.Εισηγούμαστε την 
ανάλογη προσαρμογή του λεκτικού σύμφωνα με τις 
εισηγήσεις μας προηγουμένως.Ναι εφόσον αλλάξει το άρθρο 
97

Δεν Υιοθετείται.Το άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 απαιτεί 
όπως τα κράτη μέλη ορίσουν ή να ζητήσουν από τις 
επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των συστημάτων 
διανομής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίσουν έναν ή 
περισσότερους διαχειριστές του συστήματος 
διανομής.Επιπρόσθετα, το άρθρο 35 (Διαχωρισμός των 
Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής) είναι ενδεικτικό της 
απαίτησης για ανεξαρτησία του ΔΣΔ, ως νομική μορφή καθώς 
σε επίπεδο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Σημειώνεται 
ότι η Κύπρος αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 
1,2 και 3 με την επίκληση του μικρού και απομονωμένου 
συστήματος. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 52 117 117(3) 76 (3) Όταν η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης 
αξιολογείται θετικά, ως απόρροια της αξιολόγησης κόστους-
οφέλους του εδαφίου (2), η ΡΑΕΚ αποφασίζει και εκδίδει 
οδηγίες προς τον ΔΣΔ την ΒΡΔ Διανομής ως προς την 
ανάπτυξη των έξυπνων συστημάτων μέτρησης σύμφωνα με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις διατάξεις του εδαφίου (4) και 
εντός του χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται στην 
παράγραφο (γ) του εδαφίου (2). (δ) η ΒΡΔ Διανομής ο ΔΣΔ, 
που ενεργεί ως διαχειριστής των μετρητών, διασφαλίζει ότι οι 
μετρητές των ενεργών πελατών που τροφοδοτούν ηλεκτρική 
ενέργεια στο δίκτυο μπορούν να παρέχουν πληροφόρηση 
σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτείται στο 
δίκτυο από τους χώρους των ενεργών πελατών· 

Αρμόδια δραστηριότητα για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση 
έξυπνου μετρητή, ως επίσης και για τις αρμοδιότητες του 
εδαφίου 9(β)(i) είναι η ΒΡΔ Διανομής.Εισηγούμαστε την 
ανάλογη προσαρμογή του λεκτικού σύμφωνα με τις 
εισηγήσεις μας προηγουμένως.

Δεν Υιοθετείται.Το άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 απαιτεί 
όπως τα κράτη μέλη ορίσουν ή να ζητήσουν από τις 
επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των συστημάτων 
διανομής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίσουν έναν ή 
περισσότερους διαχειριστές του συστήματος 
διανομής.Επιπρόσθετα, το άρθρο 35 (Διαχωρισμός των 
Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής) είναι ενδεικτικό της 
απαίτησης για ανεξαρτησία του ΔΣΔ, ως νομική μορφή καθώς 
σε επίπεδο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Σημειώνεται 
ότι η Κύπρος αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 
1,2 και 3 με την επίκληση του μικρού και απομονωμένου 
συστήματος. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 54 118 118 77-78 Συμβατική Μέτρηση.118.—(1) Η ΒΡΔ Διανομής ο ΔΣΔ μεριμνά 
ώστε οι τελικοί πελάτες που δεν διαθέτουν έξυπνους 
μετρητές, διαθέτουν συμβατικούς μετρητές οι οποίοι μετρούν 
με ακρίβεια την πραγματική τους κατανάλωση(2) Η ΒΡΔ 
Διανομής ο ΔΣΔ  διασφαλίζει ότι οι τελικοί πελάτες είναι σε 
θέση να διαβάζουν εύκολα τις ενδείξεις των συμβατικών 
μετρητών τους είτε απευθείας είτε έμμεσα μέσω 
ηλεκτρονικής διεπαφής ή άλλης κατάλληλης διεπαφής

Αρμόδια δραστηριότητα για τις μετρήσεις ενέργειας είναι η 
ΒΡΔ Διανομής.Εισηγούμαστε την ανάλογη προσαρμογή του 
λεκτικού σύμφωνα με τις εισηγήσεις μας προηγουμένως

Δεν Υιοθετείται.Βλ. άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 το 
οποίο απαιτεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν ή να ζητήσουν 
από τις επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των συστημάτων 
διανομής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίσουν έναν ή 
περισσότερους διαχειριστές του συστήματος διανομής.

ΡΑΕΚ 25 120 120 79 Γενικό σχόλιο:Η ΡΑΕΚ δεν φέρει ένσταση στην προσθήκη 
αυτής της πρόνοιας, νοουμένου ότι δεν θα υπάρχουν 
προσκόμματα στην διαδικασία στελέχωσης του Γραφείου της 
με τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρου, ήτοι  άτομα με 
εξειδικευμένη γνώση στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Αποτελούσε προϋπόθεση στο στάδιο των διαβουλεύσεων 
μεταξύ ΥΕΕΒ και ΡΑΕΚ.

Η στελέχωση της ΡΑΕΚ γίνεται στη βάση του προσχεδίου 
νομοσχεδίου με τίτλο "ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος". 

ΡΑΕΚ 26 120 120 79 Προσθήκη στο εδάφιο (5) μετά τη φράση «με Κανονισμούς 
που εκδίδονται» της φράσης «από τη ΡΑΕΚ»

Αποτελούσε προϋπόθεση στο στάδιο των διαβουλεύσεων 
μεταξύ ΥΕΕΒ και ΡΑΕΚ ο καθορισμός της διαδικασίας από τη 
ΡΑΕΚ.  

Δεν Υιοθετείται. Η Νομική Υπηρεσία θα εξετάσει την εν λόγω 
πρόνοια στο πλαίσιο του νομοτεχνικού ελέγχου. 

Διεύθυνση Προμήθειας ΑΗΚ 27 124 124(1)(η) 81 Διαγραφή της παραγράφου Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 δεν 
αναφέρεται σε  ενιαία σημεία επαφής. Πουθενά αλλού στο 
κείμενο του νόμου δεν γίνεται αναφορά σε ενιαία σημεία 
επαφής

Δεν Υιοθετείται.Βλ. παράγραφο (λ) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 5. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

28 126 126(ι) 84 Η φράση «(ι) εκτελεί οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του 
Φορέα Συγκέντρωσης» να διαγραφεί. 

Ο Φορέας Συγκέντρωσης δεν ορίζεται στο προσχέδιο του 
Νόμου, ενώ παράλληλα δεν χρησιμοποιείται σε κανένα άλλο 
σημείο του κειμένου.

Υιοθετείται. Βλ. σχετική τροποποίηση. 

ΡΑΕΚ 27 130 130 85 Αντικατάσταση της φράσης «ετοιμάζει και υποβάλλει προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο Κανονισμούς, μέσω του αρμόδιου 
Υπουργού» με τη φράση «εκδίδει, με την έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, Κανονισμούς»

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο Νόμο η ΡΑΕΚ εκδίδει Κανονισμούς με την έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Η έκδοση Κανονισμών για θέματα που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΚ, από οποιοδήποτε άλλο όργανο, αντίκειται στο γράμμα και 
στο πνεύμα των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 72/2003, 73/2009 και 2019/944, οι οποίες 
προνοούν ότι «η ρυθμιστική αρχή μπορεί να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, 
ανεξάρτητα από κάθε πολιτικό οργανισμό».Το άρθρο 54 (ζ) του Συντάγματος, 
αναφέρει ρητά ότι «η παρά του Υπουργικού Συμβουλίου ασκουμένη εκτελεστική 
εξουσία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής θέματα …».Η απαρίθμηση, που 
ακολουθεί την πιο πάνω φράση, είναι, ως προκύπτει από την φράση «μεταξύ 
άλλων», ενδεικτική. Περαιτέρω οι εξουσίες, που απαριθμούνται, μετά την εν λόγω 
φράση, θεωρούνται, ανεξάρτητα από την πραγματική φύση τους, «εκτελεστικές», 
αφού αυτό προσδιορίζει ρητά το Σύνταγμα. Τούτο, όμως, δεν μπορεί να αλλάξει τη 
φύση της πράξεως. Στην πραγματικότητα πρόκειται για άσκηση νομοθετικής 
εξουσίας κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, πράγμα, που επιτρέπει ρητά το Σύνταγμα. Το 
Σύνταγμα δεν παρέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο γενική εξουσία να εκδίδει 
κανονιστικά διατάγματα προς καλύτερη εφαρμογή οποιουδήποτε νόμου. Αλλά 
παρέχει εξουσία εκδόσεως τέτοιων διαταγμάτων «ως οι νόμοι ορίζουσιν». Προκύπτει 
συναφώς ότι, αν ένας νόμος δεν προβλέπει ο ίδιος για τη δυνατότητα εκδόσεως 
κανονισμών, δεν μπορεί να εκδοθούν κανονισμοί για την καλύτερη εφαρμογή του. 
Σημαίνει, επίσης, ότι η εκ του Συντάγματος εξουσία αυτή του Υπουργικού 
Συμβουλίου υπόκειται στους νόμους, οι οποίοι μπορεί να την περιορίσουν, ή να την 
αναθέσουν σε άλλο όργανο, για παράδειγμα τη ΡΑΕΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου  Κύπρου, το Διοικητικό Συμβούλιο το Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου, ή Υπουργό, ή να καθορίσουν και ανάμειξη της Βουλής στην έκδοσή τους. 
Επομένως, η Βουλή έχει εξουσία, όταν το θέλει, να εκχωρήσει την εξουσία της 
εκδόσεως κανονισμών σε σχέση με συγκεκριμένο νόμο σε όργανο, άλλο από το 
Υπουργικό Συμβούλιο.Συνεπώς, δεν προκύπτει από πουθενά το συμπέρασμα ότι στη 
βάση του άρθρου 54(ζ) του Συντάγματος καθιδρύεται  αποκλειστική αρμοδιότητα του 
Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την έκδοση Κανονιστικών Διοικητικών 
Πράξεων, αφαιρώντας την εξουσία αυτή από οποιαδήποτε άλλη αρχή ή όργανο της 
δημόσιας διοίκησης που ασκεί εκτελεστική εξουσία.Υποστηρικτική της πιο πάνω 
διαπίστωσης είναι η απόφαση The police v. Theodoros Nicola Hondrou and Another 
3 R.S.C.C. 82 σύμφωνα με την οποία, καίτοι  η νομοθετική εξουσία ανήκει στην 
Βουλή, δεν υπάρχει τίποτα όμως στο Σύνταγμα που να εμποδίζει την Βουλή, μια και 
ένας Νόμος έχει θεσπιστεί, από το να εκχωρήσει τις εξουσίες της, σύμφωνα με τις 
αποδεκτές αρχές του Συνταγματικού Δικαίου και την αρχή της «δευτερογενούς 
νομοθεσίας», σε άλλα όργανα της Δημοκρατίας, για να θεσπίσουν νομοθεσία, που να 

Δεν Υιοθετείται. Η Νομική Υπηρεσία θα εξετάσει την εν λόγω 
πρόνοια στο πλαίσιο του νομοτεχνικού ελέγχου. 

ΔΕΦΑ 1 134 134 86 Θα πρέπει να προστεθεί σχετική πρόνοια η οποία θα προνοεί 
ότι -με την έναρξη ισχύος του περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμου του 2020- θα καταργηθεί ο Περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2003 
(122(I)/2003) ο οποίος είναι σε ισχύ. 

Δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόνοια εντός του προσχεδίου του 
νομοσχεδίου για  κατάργηση του Περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 (122(I)/2003) αν και το παρόν 
Νομοσχέδιο φέρει τον ίδιο τίτλο και έχει ίδιο αντικείμενο με 
τον εν λόγω Νόμο.

Υιοθετείται. 
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Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

3 2, 58 2(1), 58(2), 
58(4)

3 «Διαχειριστής Φορέας Εκμετάλλευσης Κλειστού Συστήματος 
Διανομής»: σημαίνει τον φορέα εκμετάλλευσης ενός 
κλειστού συστήματος διανομής, ο οποίος κατέχει άδεια 
δυνάμει του άρθρου 28 και έχει τα ίδια καθήκοντα, 
υποχρεώσεις και αρμοδιότητες με τον ΔΣΔ· «ΔΦΕΚΣΔ» 
σημαίνει τον Διαχειριστή Φορέα Εκμετάλλευσης Κλειστού 
Συστήματος Διανομής.  (2) Για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου, τα κλειστά συστήματα διανομής θεωρούνται ως 
συστήματα διανομής και ο φορέας εκμετάλλευσής τους 
υποχρεούται να εξασφαλίσει άδεια ΔΦΕΚΣΔ δυνάμει του 
άρθρου 28. Η ΡΑΕΚ δύναται να εξαιρεί τον φορέα 
εκμετάλλευσης ενός κλειστού συστήματος διανομής από: (4) 
Η περιστασιακή χρήση από μικρό αριθμό νοικοκυριών που 
έχουν εργασιακές ή παρόμοιες σχέσεις με τον ΔΚΣΔ ΦΕΚΣΔ 
ως ιδιοκτήτη του κλειστού συστήματος διανομής, και που 
βρίσκονται μέσα στην περιοχή την οποία εξυπηρετεί ένα 
κλειστό σύστημα διανομής, δεν αποκλείουν την αναγνώριση 
των εξαιρέσεων του εδαφίου (2).

 Το άρθρο 38(2) της Οδηγίας 944/2019  όπως έχει ορθά 
μεταφερθεί στον παρόντα νόμο με το άρθρο 58(2), προβλέπει 
τη δυνατότητα εξαίρεσης στον φορέα εκμετάλλευσης από 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις και απαιτήσεις των διαχειριστών 
συστήματος διανομής. Συνεπώς, οι φορείς εκμετάλλευσης 
Κλειστών Συστημάτων Διανομής δεν έχουν εξ ορισμού τα ίδια 
καθήκοντα, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες με την ΒΡΔ 
Διανομής. Για αυτό το λόγο, πρέπει να αποφευχθεί  και η 
συγκεκριμένη ονοματολογία, εφόσον δεν υπάρχει 
αντίστοιχος ορισμός στην Οδηγία 944/2019.Στο άρθρο 58(4) 
γίνεται εισήγηση για προσαρμογή ώστε να γίνει ορθά η 
εναρμόνιση. Συγκεκριμένα η αγγλική έκδοση της Οδηγίας 
944/2019, άρθρο 38, αναφέρει «owner of the distribution 
system» και η ελληνική έκδοση της Οδηγίας, άρθρο 38, 
αναφέρει «ΔΣΔ». 

Δεν Υιοθετείται.Σύμφνωνα με εισήγηση της ΡΑΕΚ, 
υιοθετήθηκε ο όρος "Διαχειριστής Κλειστού Συστήματος 
Διανομής". Περαιτέρω,  η πρακτική αυτή ακολουθείται και 
από άλλα Κράτη Μέλη, βλ.  Ελληνικό Δίκαιο, Νόμος Υπ.' Αριθ. 
4001, Άρθρο 17 "Διαχείριση Κλειστών Δικτύων Διανομής". 
Επιπρόσθετα, ο όρος συναντάται και στην Προοιμιακή 
Διάταξη (47) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2020 στο Αγγλικό Κείμενο 
(Operator), το Γερμανικό Κείμενο (Verteilernetzbetreiber) και 
το Γαλλικό Κείμενο (Gestionnaire). 

ΕΤΕΚ 2 2, 58 2(1)
58(2)
58(4)

3
43
44

«ΔιαχειριστήςΦορέας ΕκμετάλλευσηςΚλειστού Συστήματος 
Διανομής»:σημαίνει το φορέα εκμετάλλευσης ενός κλειστού 
συστήματος διανομής, ο οποίος κατέχει άδεια δυνάμει του 
άρθρου 28 και έχει τα ίδια καθήκοντα, υποχρεώσεις και 
αρμοδιότητες με τον ΔΣΔ· «ΔΦΕΚΣΔ» σημαίνει τον 
Διαχειριστή Φορέα Εκμετάλλευσης Κλειστού Συστήματος 
Διανομής. (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα 
κλειστά συστήματα διανομής θεωρούνται ως συστήματα 
διανομής και ο φορέας εκμετάλλευσής τους υποχρεούται να 
εξασφαλίσει άδεια ΔΦΕΚΣΔ δυνάμει του άρθρου 28. Η ΡΑΕΚ 
δύναται να εξαιρεί τον φορέα εκμετάλλευσης ενός κλειστού 
συστήματος διανομής από: (4) Η περιστασιακή χρήση από 
μικρό αριθμό νοικοκυριών που έχουν εργασιακές ή 
παρόμοιες σχέσεις με τον ΔΚΣΔΦΕΚΣΔ ως ιδιοκτήτη του 
κλειστού συστήματος διανομής, και που βρίσκονται μέσα 
στην περιοχή την οποία εξυπηρετεί ένα κλειστό σύστημα 
διανομής, δεν αποκλείουν την αναγνώριση των εξαιρέσεων 
του εδαφίου 

Οι φορείς εκμετάλλευσης Κλειστών Συστημάτων Διανομής 
δεν έχουν εξ ορισμού τα ίδια καθήκοντα, υποχρεώσεις και 
αρμοδιότητες με την ΑΗΚ(ΔΣΔ). Για αυτό το λόγο, πρέπει να 
αποφευχθεί  και η συγκεκριμένη ονοματολογία, εφόσον δεν 
υπάρχει αντίστοιχος ορισμός στην Οδηγία 944/2019.Στο 
άρθρο 58(4) γίνεται εισήγηση για προσαρμογή ώστε να γίνει 
ορθά η εναρμόνιση. Συγκεκριμένα η αγγλική έκδοση της 
Οδηγίας 944/2019, άρθρο 38, αναφέρει 
«ownerofthedistributionsystem» και η ελληνική έκδοση της 
Οδηγίας, άρθρο 38, αναφέρει «ΔΣΔ».

Δεν Υιοθετείται.Σύμφνωνα με εισήγηση της ΡΑΕΚ, 
υιοθετήθηκε ο όρος "Διαχειριστής Κλειστού Συστήματος 
Διανομής". Περαιτέρω,  η πρακτική αυτή ακολουθείται και 
από άλλα Κράτη Μέλη, βλ.  Ελληνικό Δίκαιο, Νόμος Υπ.' Αριθ. 
4001, Άρθρο 17 "Διαχείριση Κλειστών Δικτύων Διανομής". 
Επιπρόσθετα, ο όρος συναντάται και στην Προοιμιακή 
Διάταξη (47) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2020 στο Αγγλικό Κείμενο 
(Operator), το Γερμανικό Κείμενο (Verteilernetzbetreiber) και 
το Γαλλικό Κείμενο (Gestionnaire). 
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Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 8 2, 58 2(1), 58(2), 
58(4)

3 «Διαχειριστής Φορέας Εκμετάλλευσης Κλειστού Συστήματος 
Διανομής»: σημαίνει το φορέα εκμετάλλευσης ενός κλειστού 
συστήματος διανομής, ο οποίος κατέχει άδεια δυνάμει του 
άρθρου 28 και έχει τα ίδια καθήκοντα, υποχρεώσεις και 
αρμοδιότητες με τον ΔΣΔ· «ΔΦΕΚΣΔ» σημαίνει τον 
Διαχειριστή Φορέα Εκμετάλλευσης Κλειστού Συστήματος 
Διανομής. (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα 
κλειστά συστήματα διανομής θεωρούνται ως συστήματα 
διανομής και ο φορέας εκμετάλλευσής τους υποχρεούται να 
εξασφαλίσει άδεια ΔΦΕΚΣΔ δυνάμει του άρθρου 28. Η ΡΑΕΚ 
δύναται να εξαιρεί τον φορέα εκμετάλλευσης ενός κλειστού 
συστήματος διανομής από: (4) Η περιστασιακή χρήση από 
μικρό αριθμό νοικοκυριών που έχουν εργασιακές ή 
παρόμοιες σχέσεις με τον ΔΚΣΔ ΦΕΚΣΔ ως ιδιοκτήτη του 
κλειστού συστήματος διανομής, και που βρίσκονται μέσα 
στην περιοχή την οποία εξυπηρετεί ένα κλειστό σύστημα 
διανομής, δεν αποκλείουν την αναγνώριση των εξαιρέσεων 
του εδαφίου (2).

Οι φορείς εκμετάλλευσης Κλειστών Συστημάτων Διανομής 
δεν έχουν εξ ορισμού τα ίδια καθήκοντα, υποχρεώσεις και 
αρμοδιότητες με την ΑΗΚ(ΔΣΔ). Για αυτό το λόγο, πρέπει να 
αποφευχθεί  και η συγκεκριμένη ονοματολογία, εφόσον δεν 
υπάρχει αντίστοιχος ορισμός στην Οδηγία 944/2019.Στο 
άρθρο 58(4) γίνεται εισήγηση για προσαρμογή ώστε να γίνει 
ορθά η εναρμόνιση. Συγκεκριμένα η αγγλική έκδοση της 
Οδηγίας 944/2019, άρθρο 38, αναφέρει «owner of the 
distribution system» και η ελληνική έκδοση της Οδηγίας, 
άρθρο 38, αναφέρει «ΔΣΔ».

Δεν Υιοθετείται.Σύμφνωνα με εισήγηση της ΡΑΕΚ, 
υιοθετήθηκε ο όρος "Διαχειριστής Κλειστού Συστήματος 
Διανομής". Περαιτέρω,  η πρακτική αυτή ακολουθείται και 
από άλλα Κράτη Μέλη, βλ.  Ελληνικό Δίκαιο, Νόμος Υπ.' Αριθ. 
4001, Άρθρο 17 "Διαχείριση Κλειστών Δικτύων Διανομής". 
Επιπρόσθετα, ο όρος συναντάται και στην Προοιμιακή 
Διάταξη (47) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2020 στο Αγγλικό Κείμενο 
(Operator), το Γερμανικό Κείμενο (Verteilernetzbetreiber) και 
το Γαλλικό Κείμενο (Gestionnaire). 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

30 90,91 90, 91 61 90.—(1) Μετά την έγκριση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής 
σύμφωνα με το άρθρο 88, ο ΔΣΜΚ και η ΒΡΔ Διανομής, από καιρού 
εις καιρό, επανεξετάζει επανεξετάζουν και όταν το κρίνει κρίνουν  
αναγκαίο συστήνει συστήνουν τροποποιήσεις στα Κεφάλαια των 
Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής που αφορούν τη Μεταφορά ή 
την Διανομή, αντίστοιχα, στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής: 
(α) όταν η ΡΑΕΚ ζητήσει τέτοια επανεξέταση· ή(β) όταν ο ΔΣΜΚ κρίνει 
ότι μια τέτοια επανεξέταση είναι επιθυμητή· ή(γ) όταν η ΒΡΔ 
Διανομής ο ΔΣΔ κρίνει ότι μια τέτοια επανεξέταση είναι επιθυμητή· 
ή(δ) για εναρμόνισή τους με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/943, όπου εφαρμόζεται. (2) Οποιαδήποτε επανεξέταση των 
Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, θα διενεργείται από τον ΔΣΜΚ ή 
την ΒΡΔ Διανομής σε διαβούλευση με όλους τους σχετικούς 
κατόχους αδειών και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Η 
διαβούλευση αυτή θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες που 
περιλαμβάνονται στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και διέπουν 
τις διαδικασίες εξέτασης των τροποποιήσεών τους. (3) Σε περίπτωση 
που μετά την επανεξέταση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, ο 
ΔΣΜΚ ή η ΒΡΔ Διανομής κρίνει ότι είναι αναγκαίο να επέλθουν 
τροποποιήσεις στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, θα εκδίδει και 
θα υποβάλλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ τις λεπτομέρειες των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων. 91. Καμιά από τις προτεινόμενες από 
τον ΔΣΜΚ ή ΒΡΔ Διανομής τροποποιήσεις στους Κανόνες 
Μεταφοράς και Διανομής τίθεται σε ισχύ, μέχρις ότου εγκριθεί και 
δημοσιευτεί από τη ΡΑΕΚ.

Εισήγηση στη βάση του Γενικού Σχολίου #2. Δεν Υιοθετείται.Σύμφωνα με το προτεινόμενα άρθρα 90 και 
93, ο ΔΣΔ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ΔΣΜΚ να 
επανεξετάσει και να συστήσει τροποποιήσεις στους ΚΜΔ και 
ΚΑΗ αντίστοιχα, όταν θεωρεί ότι αυτές είναι επιθυμητές. 
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Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

1 Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

 1.Τίθεται εισήγηση προσθήκης πρόνοιας για κατάργηση  των 
υφιστάμενων περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 
του 2003 μέχρι 2018 και παράλληλα εισαγωγή πρόνοιας για 
μεταβατικές διατάξεις όπου χρειάζεται. 

 2.Τίθεται εισήγηση για ετοιμασία και ψήφιση ειδικού Νόμου 
για τη σύσταση και λειτουργία του Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)

 3.Γίνεται εισήγηση να μην καταργηθεί η Συμβουλευτική 
Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής.

 4.Γίνεται εισήγηση να μην καταργηθεί η Συμβουλευτική 
Επιτροπή Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

 5.Γίνεται εισήγηση να μην  διαγραφεί ο όρος «καθολική 
υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας» (Άρθρο 2 (ιη) 
υφιστάμενου Νόμου) και να προστεθεί σχετική πρόνοια για 
επεξήγηση του όρου.

1. Στο προτεινόμενο Νομοσχέδιο δεν φαίνεται να προνοείται η 
κατάργηση των υφιστάμενων περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018. Παράλληλα στο 
Νομοσχέδιο που προωθείται ταυτόχρονα και αφορά τη σύσταση 
της ΡΑΕΚ υπάρχει αναφορά σε τροποποίηση προνοιών του Νόμου 
του 2003. Με την προτεινόμενη τροποποίηση επιδιώκεται η 
νομοτεχνική σαφήνεια και η καλύτερη εφαρμογή όσων 
προνοούνται.
2. Η εισήγηση αποσκοπεί στην επίτευξη περισσότερης σαφήνειας 
και της πλήρους ανεξαρτητοποίησης του ΔΣΜΚ. Με βάση τη μέχρι 
σήμερα πρακτική ίδρυσης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
φαίνεται ότι η σύσταση και λειτουργία τους προνοείται σε ειδικό 
Νόμο.
3. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής 
έχει επιτελέσει και αναμένεται να συνεχίσει να επιτελεί σημαντικό 
ρόλο στην ανάδειξη και επίλυση σημαντικών προβλημάτων και έτσι 
δεν πρέπει να καταργηθεί.
4. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού έχει 
επιτελέσει και αναμένεται να επιτελέσει σημαντικό ρόλο στην 
ανάδειξη και επίλυση σημαντικών προβλημάτων πριν την έναρξη 
και στα πρώτα στάδια λειτουργίας της Αγοράς και έτσι δεν πρέπει 
να καταργηθεί.
5.Η παροχή καθολικής υπηρεσίας προνοείται στο άρθρο 27 της 
Οδηγίας 944/2019. Δεν φαίνεται να αντικατοπτρίζεται στον 
προτεινόμενο Νόμο.  Ο όρος αφορά τον Ύστατο Προμηθευτή και 
αναφέρεται όχι μόνο μέσα στην ίδια τη Νομοθεσία αλλά και στους 
Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες (Νοέμβριος 
2017). Η εισαγωγή του όρου στη Νομοθεσία θα προσδώσει 
συνέπεια στην εφαρμογή της. Θα πρέπει επίσης να συμφωνεί με τη 
Ρυθμιστική Απόφαση 02/2020 για τον καθορισμό του Ύστατου 
Προμηθευτή, Κ.Δ.Π. 93/2020. 

Δεν Υιοθετείται.1 & 2. Βλ. τροποποίηση. 
3 & 4. Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος θα μπορεί να 
εκφράζει θέσεις/ απόψεις επί των τροποποιήσεων στους ΚΑΗ 
και στους ΚΜΔ μέσω δημόσιας διαβούλευσης. Η λειτουργία 
της εν λόγω Επιτροπής στο πλαίσιο της Ανταγωνιστικής 
Αγοράς Ηλεκτρισμού καθίσταται προβληματική, καθότι ο 
αριθμός συμμετεχόντων σε αυτήν θα πρέπει να διευρυνθεί 
κατά πολύ, ούτως ώστε να δίδεται η ευκαιρεία σε κάθε 
συμμετέχοντα  να εκφράζει απόψεις και θέσεις.
5. Στην Οδηγία, όπως και στο νομοσχέδιο, δεν 
περιλαμβάνεται όρος και ορισμός της "καθολικής 
υπηρεσίας", αλλά τι αυτή σημαίνει (το δικαίωμα των 
οικιακών πελατών να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργειας 
συγκεκριμένης ποιότητας στην επικράτεια της Δημοκρατίας 
σε ανταγωνιστικές, εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες και 
διαφανείς τιμές που δεν εισάγουν διακρίσεις) καθώς και ο 
τρόπος (οι υποχρεώσεις) παροχής της καθορίζονται από το 
προτεινόμενο  άρθρο 103. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 55 Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

Εφόσον ο ΔΣΜΚ θα εξακολουθήσει να είναι νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), πρέπει να ισχύει η περί νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου νομοθεσία, ή έστω κάποιες 
βασικές αρχές, και για τον ΔΣΜΚ ως νομικό πρόσωπο, αλλά 
και για το προσωπικό του. Π.χ. για το θέμα του Γενικού 
Διευθυντή ΔΣΜΚ, θα πρέπει να ισχύουν οι πρόνοιες που 
ισχύουν στην περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
νομοθεσία (Διορισμός Γενικών Διευθυντών), π.χ. ο Γενικός 
Διευθυντής διορίζεται για περίοδο 5 και όχι 6 χρόνων, χωρίς 
ρητό δικαίωμα επαναδιορισμού (ούτε απαγορευτικό).

Δεν Υιοθετείται.Κατά πόσο ο Νόμος στον οποίο γίνεται η 
αναφορά εφαρμόζεται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση,αποτελεί θέμα το οποίο παραπέμφθηκε στη 
Νομική Υπηρεσία και  τυγχάνει  νομοτεχνικού ελέγχου στο 
πλαίσιο της εξέτασης του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο 
"Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικού) 
Νόμος του 2019" και οι ανάλογες τροποποιήσεις θα γίνουν 
στο παρόν νομοσχέδιο αναλόγως σύστασης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

1 Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

Το παρόν προσχέδιο νομοσχεδίου ετοιμάστηκε χωρίς τη 
συμβολή του ΔΣΜΚ. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις 
αφορούν στην πλειοψηφία τεχνικής φύσεως διατάξεις που 
αφορούν άμεσα τον ΔΣΜΚ και ο ΔΣΜΚ θα έπρεπε να μετέχει 
κατά την παραγωγική διαδικασία όχι απλά με την μορφή 
υποβολής σχολίων αλλά με την κατάρτιση του κειμένου του 
νομοσχεδίου.

Δεν Υιοθετείται.Ο ΔΣΜΚ συμμετείχε  στην Ομάδα Εργασίας 
της διαμόρφωσης των θέσεων της Κύπρου στο Συμβούλιο της 
Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης της  Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/944 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943. Οι τεχνικής 
φύσεως διατάξεις στις οποίες γίνεται αναφορά αποτελούν 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο υφιστάμενων προνοιών της 
Οδηγίας ή/και του Κανονισμού. 
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Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

0 Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

1. Τα άρθρα 77, 78, 79 του υφιστάμενου Νόμου 122(Ι)/2003, 
που αφορούν τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, καταβολή εξόδων και 
παραστάσεων στον Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής, και τις 
Αρμοδιότητες και Εξουσίες της Επιτροπής, δεν έχουν 
μεταφερθεί στον προτεινόμενο τροποποιητικό Νόμο. 
Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη έκδοση 5.3.0 των Κανόνων 
Μεταφοράς και Διανομής, Κεφάλαιο Τ0, περιέχει αναφορές 
στα εν λόγω άρθρα του υφιστάμενου Νόμου, οι οποίες δεν θα 
ισχύουν με την αντικατάσταση του υφιστάμενου Νόμου με 
τον τροποποιητικό Νόμο. Η ΒΡΔ Διανομής, ως η καθ’ ύλην 
αρμόδια υπηρεσία, για τη διαχείριση του δικτύου διανομής, 
στο οποίο συνδέονται πολλοί τελικοί χρήστες, πρέπει να είναι 
μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς 
και Διανομής.

Δεν Υιοθετείται.Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος θα 
μπορεί να εκφράζει θέσεις/ απόψεις επί των τροποποιήσεων 
στους ΚΑΗ και στους ΚΜΔ μέσω δημόσιας διαβούλευσης. Η 
λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής στο πλαίσιο της 
Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού καθίσταται 
προβληματική, καθότι ο αριθμός συμμετεχόντων σε αυτήν θα 
πρέπει να διευρυνθεί κατά πολύ, ούτως ώστε να δίδεται η 
ευκαιρεία σε κάθε συμμετέχοντα  να εκφράζει απόψεις και 
θέσεις. 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

0 Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

2. Τα άρθρα 82 και 83 του υφιστάμενου Νόμου 122(Ι)/2003, 
που αφορούν τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Κανόνων Αγοράς, τις Αρμοδιότητες και Εξουσίες της 
Επιτροπής, καταβολή εξόδων και παραστάσεων στον 
Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής, δεν έχουν μεταφερθεί στον 
προτεινόμενο τροποποιητικό Νόμο. Σημειώνεται ότι η 
προτεινόμενη έκδοση 2.2.0 των Κανόνων Αγοράς 
Ηλεκτρισμού, Κεφάλαιο 1, περιέχει αναφορές στα εν λόγω 
άρθρα του υφιστάμενου Νόμου, οι οποίες δεν θα ισχύουν με 
την αντικατάσταση του υφιστάμενου Νόμου με τον 
τροποποιητικό Νόμο. Η ΒΡΔ Διανομής, ως η καθ’ ύλην 
αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του δικτύου διανομής, 
στο οποίο συνδέονται πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά, 
πρέπει να είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Κανόνων Αγοράς.

Δεν Υιοθετείται.Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος θα 
μπορεί να εκφράζει θέσεις/ απόψεις επί των τροποποιήσεων 
στους ΚΑΗ και στους ΚΜΔ μέσω δημόσιας διαβούλευσης. Η 
λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής στο πλαίσιο της 
Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού καθίσταται 
προβληματική, καθότι ο αριθμός συμμετεχόντων σε αυτήν θα 
πρέπει να διευρυνθεί κατά πολύ, ούτως ώστε να δίδεται η 
ευκαιρεία σε κάθε συμμετέχοντα  να εκφράζει απόψεις και 
θέσεις. 
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Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

0 Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

 2.Η σημερινή διευθέτηση που προβλέπεται στο άρθρο 90 του 
παρόντος τροποποιητικού Νόμου, δηλαδή ο ΔΣΜΚ να μπορεί, 
στη βάση επανεξέτασης των Κανόνων Μεταφοράς και 
Διανομής (ΚΜΔ), να αποφασίζει για θέματα που αφορούν το 
Σύστημα Διανομής (ανεξάρτητα εάν ακολουθείται η 
διαδικασία διαβούλευσης και η έγκριση δίνεται από τη ΡΑΕΚ, 
οι τελικές εισηγήσεις προέρχονται από το ΔΣΜΚ), είναι 
αναποτελεσματική και δεν συνάδει με την κοινή διοικητική 
πρακτική ότι «όποιος έχει την ευθύνη πρέπει να έχει και την 
αρμοδιότητα». Επιπρόσθετα δεν συμβάλλει στους σκοπούς 
του Νόμου, αφού σε αυτούς περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, 
η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της αγοράς 
ηλεκτρισμού. Άρα πρέπει ο διαχωρισμός της ευθύνης και 
αρμοδιότητας να επεκταθεί και στη διαδικασία επανεξέτασης 
των ΚΜΔ, δίνοντας τη δυνατότητα στη ΒΡΔ Διανομής να τους 
επανεξετάζει επί ίσοις όροις με τον ΔΣΜΚ, όταν και εφόσον 
κρίνει αναγκαίο να συστήνει τροποποιήσεις στα κεφάλαια 
που αφορούν τη Διανομή. Η επέκταση της ευθύνης και 
αρμοδιότητας στη διαδικασία επανεξέτασης, από κοινού στον 
ΔΣΜΚ και στην ΒΡΔ Διανομής, θα συντείνει σε 
αποτελεσματικότερο μηχανισμό στη λειτουργία των ΚΜΔ και 
κατ’ επέκταση της αγοράς.  Οι προκλήσεις στο σύστημα 
διανομής αυξάνονται αδιαμφισβήτητα με ραγδαίους 
ρυθμούς, με έντονο το στοιχείο της ανάγκης ενσωμάτωσης 
στο σύστημα διανομής της αποκεντρωμένης παραγωγής από 
ΑΠΕ και της ενεργούς εμπλοκής του πελάτη στη λειτουργία 
του συστήματος και της αγοράς. Αυτές οι προκλήσεις 
δημιουργούν πολυπλοκότητα  στην αποτελεσματική 

Δεν Υιοθετείται.Σύμφωνα με το προτεινόμενα άρθρα 90 και 
93, ο ΔΣΔ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ΔΣΜΚ να 
επανεξετάσει και να συστήσει τροποποιήσεις στους ΚΜΔ και 
ΚΑΗ αντίστοιχα, όταν θεωρεί ότι αυτές είναι επιθυμητές. 

Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διανομής 

0 Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

 1.Τόσο o παρόν τροποποιητικός νόμος όσο και ο βασικός 
122(Ι)/2003, Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος, 
και οι τροποποιήσεις που ακολούθησαν, καθορίζουν έννοιες 
του ΔΣΔ και ΙΣΔ ωσάν να είναι νομικές οντότητες. Η Βασική 
Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Διανομής ασκείται από την 
ΑΗΚ, η οποία ως καθετοποιημένη επιχείρηση και υπό το 
καθεστώς λειτουργικού διαχωρισμού (Ρυθμιστικές 
Αποφάσεις 04/2014, 05/2019 και 01/2020 για τον Λειτουργικό 
Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ) έχει την 
ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων της διανομής και 
επίσης, διαχειρίζεται το σύστημα διανομής σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του άρθρου 31 της Οδηγίας 2019/944. Ως εκ 
τούτου πρέπει όλα τα σχετικά άρθρα με αναφορές σε «ΔΣΔ» 
ή/και «ΙΣΔ» να αντικατασταθούν με τη λέξη «ΒΡΔ Διανομής» 
και να εισαχθούν οι ακόλουθοι ορισμοί στο εδάφιο 2(1):
«ΒΡΔ Διανομής» σημαίνει τη Βασική Ρυθμιζόμενη 
Δραστηριότητας της ΑΗΚ που είναι υπεύθυνη για τη 
λειτουργία, τη συντήρηση και, αν είναι αναγκαίο, την 
ανάπτυξη του συστήματος διανομής σε όλη την επικράτεια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και, κατά περίπτωση, των 
διασυνδέσεών του με άλλα συστήματα, και για τη 
μακροπρόθεσμη ικανότητα του συστήματος να 
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας·
«Διαχειριστής Συστήματος Διανομής» σημαίνει την ΑΗΚ με 
την ιδιότητά της ως διαχειριστής του συστήματος διανομής. 
«Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής» σημαίνει την ΑΗΚ με την 
ιδιότητά της ως ιδιοκτήτης του συστήματος διανομής.

Δεν Υιοθετείται.Το άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 απαιτεί 
όπως τα κράτη μέλη ορίσουν ή να ζητήσουν από τις 
επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των συστημάτων 
διανομής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίσουν έναν ή 
περισσότερους διαχειριστές του συστήματος 
διανομής.Επιπρόσθετα, το άρθρο 35 (Διαχωρισμός των 
Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής) είναι ενδεικτικό της 
απαίτησης για ανεξαρτησία του ΔΣΔ, ως νομική μορφή καθώς 
σε επίπεδο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Σημειώνεται 
ότι η Κύπρος αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 
1,2 και 3 με την επίκληση του μικρού και απομονωμένου 
συστήματος. 
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1

B C D E F G H K
Όνομα Α/Α Αρ. 

Άρθρου
Άρθρο-
Εδάφιο-
Παρ.

Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

Υπουργείο Οικονομικών/ΤΔΔΠρ 1 Γενικά 
Σχόλια

Γενικά 
Σχόλια

Γενικό Σχόλιο: Το ΥΕΕΒ θα πρέπει να διευκρινίσει, εάν το 
προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι τροποποιητικό ή νέο 
νομοσχέδιο που καταργεί τους  περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμος του 2003 έως 2018.Περαιτέρω, το 
προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες που 
αφορούν την ΡΑΕΚ, για την οποία προτείνεται να θεσπιστεί 
άλλος Νόμος. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να υπάρχουν 
αντιφάσεις ανάμεσα στους δύο Νόμους.

Υιοθετείται. 

ΟΕΒ 8 Μέρος IV-
Κεφάλαιο 
1

Μέρος IV-
Κεφάλαιο 1

32 Συμπερίληψη ΑΠΕ > 1MW για απόφαση από Επιτροπή 
Γνωμοδότησης.  

Θα διευκολυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης έργων ΑΠΕ Δεν Υιοθετείται.Τα θέματα αδειοδότησης των ΑΠΕ 
αντιμετωπίζονται σε ειδικό προσχέδιο νομοσχεδίου για 
εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2018/2001.

ΣΣΑΗΗ 8 Μέρος IV-
Κεφάλαιο 
1

Μέρος IV-
Κεφάλαιο 1

32 Συμπερίληψη ΑΠΕ > 1MW για απόφαση από Επιτροπή 
Γνωμοδότησης.  

Θα διευκολυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης έργων ΑΠΕ. Δεν Υιοθετείται.Τα θέματα αδειοδότησης των ΑΠΕ 
αντιμετωπίζονται σε ειδικό προσχέδιο νομοσχεδίου για 
εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2018/2001.

ΡΑΕΚ 13 Μέρος V Μέρος V 37 Αντικατάσταση της φράσης «KAI TON ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» με τη φράση «, ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ»

Είναι σημαντικό να προστεθούν οι υποχρεώσεις και οι 
αρμοδιότητες του Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης ως ήταν 
και η εισήγηση της ΡΑΕΚ προς το ΥΕΕΒ με την επιστολή της με 
αρ. φακ. 03.01.01.01/184-2020, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 
2020, η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο τις πρόνοιες της Οδηγίας 
2019/944 όσο και τις πρόνοιες του Κανονισμού 2019/943

Υιοθετείται.

ΡΑΕΚ 18 Μέρος VII Μέρος VII 44 Αντικατάσταση της φράσης «KAI ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ» με τη φράση «,ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ»

Βλέπε αιτιολόγηση σημείου 4 πιο πάνω Υιοθετείται. 

Κοινές Υπηρεσίες και τις Μη 
Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες ΑΗΚ

30 Μέρος VII 
- Τίτλοι , 
Κεφάλαιο 
1 και 3

Μέρος VII - 
Τίτλοι , 
Κεφάλαιο 
1 και 3

44 και 49 Στο τίτλο του  Μέρους VII να διαγραφεί η φράση «ΚΑΙ ΤΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»Στο τίτλο των Κεφαλαίων 1 και 2 να 
διαγραφεί η φράση «ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ»Εναλλακτική εισήγηση τροποποίησης 
τίτλου:ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣΜΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Το Μέρος VII αναφέρεται στο νομικό πρόσωπο και στις δύο 
ιδιότητες του ΔΣΜΚ, σύμφωνα με τους προτεινόμενους 
ορισμούς.

Υιοθετείται. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 1 Μέρος 
VII-
Κεφάλαιο 
1

Μέρος VII-
Κεφάλαιο 1

43 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣΜΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΔΣΜΚ ενεργεί ως ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.                                                                                                                                                                          

Υιοθετείται. 

Φυσικό Πρόσωπο 2 1 Μέρος 
VII-
Κεφάλαιο 
1

Μέρος VII-
Κεφάλαιο 1

43 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣΜΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΔΣΜΚ ενεργεί ως ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.                                                                                                                                                                          

Υιοθετείται. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 2 Μέρος 
VII-
Κεφάλαιο 
2

Μέρος VII-
Κεφάλαιο 2

49 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΣΜΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΔΣΜΚ ενεργεί ως ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.                                                                                                                                                                          

Υιοθετείται. 

Φυσικό Πρόσωπο 2 2 Μέρος 
VII-
Κεφάλαιο 
2

Μέρος VII-
Κεφάλαιο 2

49 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΣΜΚ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΔΣΜΚ ενεργεί ως ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.                                                                                                                                                                          

Υιοθετείται. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 3 Μέρος 
VII-
Κεφάλαιο 
3

Μέρος VII-
Κεφάλαιο 3

54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΣΜΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ο ΔΣΜΚ ενεργεί ως ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.                                                                                                                                                                          

Υιοθετείται. 
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B C D E F G H K
Όνομα Α/Α Αρ. 

Άρθρου
Άρθρο-
Εδάφιο-
Παρ.

Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου

314

315

316

317

318

319

Φυσικό Πρόσωπο 2 3 Μέρος 
VII-
Κεφάλαιο 
3

Μέρος VII-
Κεφάλαιο 3

54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΣΜΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ

Ο ΔΣΜΚ ενεργεί ως ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.                                                                                                                                                                          

Υιοθετείται. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

18 Μέρος 
VII-
Κεφάλαιο 
3

Μέρος VII-
Κεφάλαιο 3

55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΣΜΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ο ΔΣΜΚ ενεργεί ως ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.                                                                                                                                                                          

Υιοθετείται. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 4 Μέρος 
VII-
Κεφάλαιο 
4

Μέρος VII-
Κεφάλαιο 4

58 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣΜΚ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο ΔΣΜΚ ενεργεί ως ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.                                                                                                                                                                          

Υιοθετείται. 

Φυσικό Πρόσωπο 2 4 Μέρος 
VII-
Κεφάλαιο 
4

Μέρος VII-
Κεφάλαιο 4

58 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣΜΚ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο ΔΣΜΚ ενεργεί ως ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.                                                                                                                                                                          

Υιοθετείται. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

19 Μέρος 
VII-
Κεφάλαιο 
4

Μέρος VII-
Κεφάλαιο 4

58 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣΜΚ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο ΔΣΜΚ ενεργεί ως ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.                                                                                                                                                                          

Υιοθετείται. 

ΡΑΕΚ 21 Νέο Νέο Τήρηση βιβλίων και ξεχωριστών λογαριασμών 
(πλαγιότιτλος)ΧΧΧ.-(1) Ο Διαχειριστής Γραμμής Διασύνδεσης 
τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις 
δραστηριότητές του, όπως ορίζουν οι σχετικές νομοθεσίες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. (2) Σχετικά με την οικονομική 
διαχείριση κάθε οικονομικού έτους, συντάσσεται 
απολογισμός κατά τρόπο που ορίζεται από τις σχετικές 
νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.(3) Σε περίπτωση 
που ο Διαχειριστής Γραμμής Διασύνδεσης είναι το ίδιο νομικό 
πρόσωπο με τον Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης θα πρέπει 
να τηρούνται χωριστοί λογαριασμοί για κάθε μια από τις 
άδειες του.

Βλέπε αιτιολόγηση σημείου 4 πιο πάνω Υιοθετείται.
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ΡΑΕΚ 22 Νέο Νέο Τύπος Πρωτοκόλλου Διασυνδεδεμένου Συστήματος 
(πλαγιότιτλος)ΧΧΧΧ. Τα Πρωτόκολλα Διασυνδεδεμένου 
Συστήµατος περιλαμβάνουν σε τέτοιο τύπο ή μορφή που 
εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ τα ακόλουθα: (α) Προδιαγραφές 
σύμφωνα µε τις οποίες τα περιουσιακά στοιχεία του 
Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης θα συνιστούν τη γραμμή 
διασύνδεσης του διασυνδεδεμένου συστήματος, 
συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών ορίων λειτουργίας των 
στοιχείων αυτών και τον τρόπο µε τον οποίο οι εν λόγω 
προδιαγραφές µπορούν να τροποποιούνται µελλοντικά· (β) 
πρόνοιες για τη συντήρηση και ανάπτυξη της γραμμής 
διασύνδεσης του διασυνδεδεμένου συστήματος· (γ) πρόνοιες 
σχετικά µε την κατασκευή, σύνδεση και χρήση της γραμμής 
διασύνδεσης του διασυνδεδεμένου συστήματος από τρίτους 
όπου εφαρμόζει · (δ) διευθετήσεις για την επικοινωνία και 
μεταφορά πληροφοριών, μεταξύ του Ιδιοκτήτη Γραμμής 
Διασύνδεσης και του Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 
Κύπρου, και μεταξύ του Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης  και 
του Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, και μεταξύ του 
Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης και του Διαχειριστή 
Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου, αναφορικά µε το 
πρόγραµµα ανάπτυξης, την εφαρμογή και τα έξοδα του· (ε) 
διευθετήσεις ώστε να διασφαλίζεται μεταξύ άλλων, η καλή, 
ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρικών 
γραμμών και γραμμών διασύνδεσης ευθύνης του Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και των Διαχειριστών 
Γραμμών Διασύνδεσης, η μακροπρόθεσμη ικανότητα, 
αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα του διασυνδεδεμένου 

Βλέπε αιτιολόγηση σημείου 4 πιο πάνω Υιοθετείται.

ΡΑΕΚ 23 Νέο Νέο Συμμόρφωση με το Πρωτόκολλο Διασυνδεδεμένου 
Συστήματος (πλαγιότιτλος)ΧΧΧΧΧ.-(1) Η ΡΑΕΚ παρακολουθεί 
την εφαρµογή των Πρωτοκόλλων Διασυνδεδεμένου 
Συστήματος, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών µέτρων που 
προβλέπονται στο άρθρο ΧΧ. (2) Όταν η ΡΑΕΚ είναι της 
γνώµης ότι είτε ο Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης, είτε 
Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, είτε ο Διαχειριστής 
Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου συστηµατικά παραλείπουν 
να συµµορφώνονται µε τους όρους των Πρωτοκόλλων 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος ή µε οποιαδήποτε πρόνοια του 
Μέρους VI του παρόντος Νόµου, ή µε οποιουσδήποτε όρους 
της άδειάς, κατά τρόπο που δύναται να επηρεαστεί 
ουσιωδώς το δηµόσιο συµφέρον, η ΡΑΕΚ δύναται να λάβει 
νέα απόφαση µετά από διαβουλεύσεις µε τον Υπουργό µε 
την οποία—(α) Να απαιτεί από το Διαχειριστή Συστήµατος 
Μεταφοράς Κύπρου ή τον Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης ή 
το Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης , ανάλογα µε την 
περίπτωση, να συµµορφωθεί µε τα Πρωτόκολλα  
Διασυνδεδεμένου Συστήματος ή µε τις πρόνοιες του του 
παρόντος Νόµου ή με τις πρόνοιες της άδειάς του· και (β) να 
καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο ο Διαχειριστής Συστήµατος 
Μεταφοράς Κύπρου ή ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης ή ο 
Διαχειριστής Γραμμής Διασύνδεσης , ανάλογα µε την 
περίπτωση, οφείλει να συµµορφωθεί µε την απόφαση που 
λήφθηκε. (3) Αν ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης 
παραβιάζει ουσιωδώς τις υποχρεώσεις του µε βάση το 
Πρωτόκολλο Διασυνδεδεμένου Συστήματος, ο Διαχειριστής 
Γραμμής Διασύνδεσης, µετά από έγκριση της ΡΑΕΚ, λαµβάνει 

Βλέπε αιτιολόγηση σημείου 4 πιο πάνω Υιοθετείται.
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ΡΑΕΚ 14 Νέο Νέο 39 Προσθήκη των ακόλουθων νέων άρθρων στο Μέρος V: Βλέπε αιτιολόγηση σημείων 4 και 13 πιο πάνω Υιοθετείται. 
ΡΑΕΚ 15 Νέο Νέο Γενικές υποχρεώσεις Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης 

(πλαγιότιτλος)Χ. Ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης 
υποχρεούται να κατασκευάζει και να διατηρεί μια αποδοτική, 
συντονισμένη, ασφαλή, ακίνδυνη και αξιόπιστη γραμμή 
διασύνδεσης σύμφωνα µε το πρόγραµµα ανάπτυξης και τα 
Πρωτόκολλα Διασυνδεδεμένου Συστήματος, επιδεικνύοντας 
την πρέπουσα προσοχή για τη φροντίδα και προστασία του 
περιβάλλοντος.

Βλέπε αιτιολόγηση σημείων 4 και 13 πιο πάνω Υιοθετείται. 

ΡΑΕΚ 16 Νέο Νέο Αρμοδιότητες του Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης 
(πλαγιότιτλος)ΧΧ. Ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης-(α) 
Εκτελεί εργασίες συντήρησης και κατασκευής σύμφωνα µε το 
πρόγραµµα ανάπτυξης και τους όρους των Πρωτοκόλλων 
Διασυνδεδεμένου Συστήµατος καθώς και εργασίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης όπως ανατίθενται στον Ιδιοκτήτη 
Γραμμής Διασύνδεσης από τα Πρωτόκολλα Διασυνδεδεμένου 
Συστήµατος,(β) ενημερώνει το ∆ιαχειριστή Συστήµατος 
Μεταφοράς Κύπρου, το Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης 
και τη ΡΑΕΚ, μέσα σε χρονική περίοδο που καθορίζεται µε 
απόφαση της ΡΑΕΚ, για τα µέτρα που προτίθεται να λάβει για 
την εφαρμογή του προγράµµατος ανάπτυξης σύμφωνα µε τα 
Πρωτόκολλα Διασυνδεδεμένου Συστήματος.».

Βλέπε αιτιολόγηση σημείων 4 και 13 πιο πάνω Υιοθετείται. 

ΡΑΕΚ 17 Νέο Νέο Τήρηση βιβλίων και ξεχωριστών λογαριασμών 
(πλαγιότιτλος)ΧΧΧ.-(1) Ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης 
τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις 
δραστηριότητές του, όπως ορίζουν οι σχετικές νομοθεσίες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. (2) Σχετικά με την οικονομική 
διαχείριση κάθε οικονομικού έτους, συντάσσεται 
απολογισμός κατά τρόπο που ορίζεται από τις σχετικές 
νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.(3) Σε περίπτωση 
που ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης είναι το ίδιο νομικό 
πρόσωπο με τον Διαχειριστής Γραμμής Διασύνδεσης θα 
πρέπει να τηρούνται χωριστοί λογαριασμοί για κάθε μια από 
τις άδειες του.

Βλέπε αιτιολόγηση σημείων 4 και 13 πιο πάνω Υιοθετείται. 

ΡΑΕΚ 19 Νέο Νέο Προσθήκη των ακόλουθων νέων άρθρων στο Μέρος VII. Βλέπε αιτιολόγηση σημείου 4 πιο πάνω Υιοθετείται. 
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ΡΑΕΚ 19 Νέο Νέο Αρμοδιότητες του Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης 
(πλαγιότιτλος)Χ. Οι Διαχειριστές Γραμμών Διασύνδεσης έχουν 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:(α) τη λειτουργία μιας 
αποδοτικής, συντονισμένης, ασφαλούς, αξιόπιστης και 
οικονομικά βιώσιμης γραμμής διασύνδεσης και τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας της γραμμής 
διασύνδεσης να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση για τη 
μεταφορά και τη διασυνοριακή ροή ηλεκτρικής ενέργειας, 
υπό οικονομικά αποδεκτές συνθήκες λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη το περιβάλλον,(β) τη διασφάλιση της ανάπτυξης και 
συντήρησης μιας αποδοτικής, συντονισμένης, ασφαλούς, 
αξιόπιστης και οικονομικά βιώσιμης γραμμής διασύνδεσης 
και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας της 
γραμμής διασύνδεσης να ανταποκρίνεται στην εύλογη 
ζήτηση για τη μεταφορά και τη διασυνοριακή ροή ηλεκτρικής 
ενέργειας, υπό οικονομικά αποδεκτές συνθήκες λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το περιβάλλον,(γ) τη σύναψη Πρωτοκόλλων 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος με τον Ιδιοκτήτη Γραμμής 
Διασύνδεσης,τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Κύπρου και τους γειτονικούς Διαχειριστές Συστημάτων 
Μεταφοράς προωθώντας και εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων 
τη διαλειτουργικότητα των διασυνδεδεμένων συστημάτων 
και την καλή, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία των 
ηλεκτρικών γραμμών και γραμμών διασύνδεσης, (δ) τη 
διαχείριση των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας 
του διασυνδεμένου συστήματος.

Βλέπε αιτιολόγηση σημείου 4 πιο πάνω Υιοθετείται. 

ΡΑΕΚ 20 Νέο Νέο Πρωτόκολλο Διασυνδεδεμένου Συστήματος (πλαγιότιτλος)ΧΧ. 
72Β.-(1) Ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης και Διαχειριστής 
Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου, και ο Ιδιοκτήτης Γραμμής 
Διασύνδεσης και ο Διαχειριστής Γραμμής Διασύνδεσης, και ο 
Διαχειριστής Γραμμής Διασύνδεσης και ο Διαχειριστής 
Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου, και ο Διαχειριστής Γραμμής 
Διασύνδεσης και οι γειτονικοί Διαχειριστές Συστημάτων 
Μεταφοράς, και ο  Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς 
Κύπρου και οι γειτονικοί Διαχειριστές Συστημάτων 
Μεταφοράς συνάπτουν Πρωτόκολλα Διασυνδεδεμένου 
Συστήματος προκειμένου ο Διαχειριστής Γραμμής 
Διασύνδεσης να καταστεί ικανός να ασκήσει τις αρμοδιότητές 
του, τα οποία Πρωτόκολλα εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ. Το 
Πρωτόκολλα Διασυνδεδεμένου Συστήματος αναθεωρούνται 
αναλόγως όποτε ο Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς 
Κύπρου, ο Διαχειριστής Γραμμής Διασύνδεσης, ο Ιδιοκτήτης 
Γραμμής Διασύνδεσης ή η ΡΑΕΚ κρίνουν αναγκαίο.2) 
Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η ΡΑΕΚ µε 
ρυθμιστική απόφαση της δύναται να απαιτήσει από το 
Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου, τον Ιδιοκτήτη 
Γραμμής Διασύνδεσης και τον Διαχειριστή Γραμμής 
Διασύνδεσης αναλόγως όπως περιλάβουν στο Πρωτόκολλο 
Συστήµατος Μεταφοράς όρους τους οποίους η ΡΑΕΚ κρίνει 
αναγκαίους. (3) Όταν κατά τη γνώμη της ΡΑΕΚ, χρήζουν 
τροποποίησης τα Πρωτόκολλα Διασυνδεδεμένου 
Συστήματος, η ΡΑΕΚ µε ρυθμιστική απόφαση της, απαιτεί 
αναλόγως από το Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 
Κύπρου, τον Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και τον 

Βλέπε αιτιολόγηση σημείου 4 πιο πάνω Υιοθετείται. 
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ΡΑΕΚ 1 Προοίμιο Προοίμιο 1 Προσθήκη νέων παραγράφων (δ) και (ε) ως εξής«(δ) Για 
σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον τίτλο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.  (ε) Για 
σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον τίτλο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
943/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και τη κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 714/2009.(στ) Για σκοπούς αποτελεσματικότερης 
εφαρμογής μέρους των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό 
τον τίτλο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1485 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Αυγούστου 2019, 
σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη 
λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργεια.» Αναρίθμηση της παραγράφου (δ) σε (ι). 

Έχει γίνει προσθήκη προνοιών που αφορούν στην εφαρμογή 
των Κανονισμών (ΕΕ) 943/2019, (ΕΕ) 2017/1485 και (ΕΕ) 
347/2013.

Υιοθετείται. Βλ. επίσης νέα παράγραφο (δ) στο εδάφιο (2) του 
άρθρου 3. 
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