
Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021

Πρόσωπο Α/Α Αρ. Άρθρου  Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου
Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

1      3 3 2 Ο όρος «ανεξάρτητη» δημιουργεί προηγούμενο για άλλες 
νομοθεσίες οργανισμών και πρέπει να διαγραφεί. 

Οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται σε ένα Νόμο καθορίζουν αν ένας κρατικός 
οργανισμός είναι ανεξάρτητος ή όχι. 

Δεν Υιοθετείται. Ισχύει και για άλλες εποπτικές αρχές. Βλ. τον 
περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Οργανισμών Nόμο, 
άρθρο 3. 

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

2      4 4 2 Ο όρος «ανεξάρτητη» δημιουργεί προηγούμενο για άλλες 
νομοθεσίες οργανισμών και πρέπει να διαγραφεί. 

Στον Νόμο περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο (Νόμος 
Πλαίσιο) δεν υπάρχει αναφορά σε «ανεξάρτητη αρχή», αλλά σε ρυθμιστική εποπτική αρχή.

Δεν Υιοθετείται. Ισχύει και για άλλες εποπτικές αρχές. Βλ. τον 
περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Οργανισμών Nόμο, 
άρθρο 3. 

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2      4 4 2 Εισήγηση όπως τροποποιηθεί το ακόλουθο άρθρο ως εξής: 
«Η Συστήνεται ανεξάρτητη αρχή, καλούμενη «Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας Κύπρου», η οποία ιδρύθηκε με το άρθρο 3 
του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003  
και στο εξής θα αναφέρεται ως «ΡΑΕΚ», συνεχίζει τη 
λειτουργία της με αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που 
καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο, τον περί της Ρύθμισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2020, τον περί της 
Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο και των δυνάμει 
αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών.»

Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί χρειάζεται να καταργηθεί η ΡΑΕΚ που συστάθηκε με το άρθρο 3 
του Ν.122(Ι)/2003 και να συσταθεί νέα ΡΑΕΚ. Η ΑΗΚ ως Κάτοχος Αδειών (Προμήθειας, 
Παραγωγής), επιθυμεί όπως εξασφαλιστεί η συνέχεια στην κατοχή των εν λόγω αδειών 
όπως εκδόθηκαν από την υφιστάμενη ΡΑΕΚ. Γίνεται εισήγηση όπως παραμείνει η 
υφιστάμενη ΡΑΕΚ και να συνεχιστεί η λειτουργία της με βάση τον προτεινόμενο Νόμο, τον 
περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2020, τον περί της Ρύθμισης της 
Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο.Η εισήγηση αυτή είναι σε εναρμόνιση με το άρθρο 57(1) της 
Οδηγίας 2019/944.

Δεν Υιοθετείται. Η πρόνοια αυτή δεν επηρεάζει τη  την ισχύ 
των αδειών που εκδόθηκαν από τη ΡΑΕΚ δυνάμει των περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 
2018. Δείτε το Μέρος V του παρόντος νομοσχεδίου. 

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

3      5 5(1) 2 Υφιστάμενο λεκτικό στο νομοσχέδιο:
«Η ΡΑΕΚ είναι νομικά διακριτή και λειτουργικά ανεξάρτητη 
από κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα»
Σχόλιο: Δεν καθορίζεται η νομική μορφή του οργανισμού. 
Αντικατάσταση λεκτικού με: «Η ΡΑΕΚ είναι Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)»

Παραπομπή στον Νόμο Πλαίσιο (Άρθρο 2). Δεν. Υιοθετείται. Στους αντίστοιχους ιδρυτικούς Νόμους, ο 
ΓΕΡΗΕΤ αναφέρεται ως "Γραφείο" με "δική του χωριστή 
νομική προσωπικότητα", ενώ για την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 
Κύπρου δεν καθορίζεται. Για σκοπούς καλύτερης 
διατύπωσης, προστίθεται η φράση "νομική προσωπικότητα". 

ΡΑΕΚ 1 5 5(3) 3 Διαγραφή της φράσης «κατά την άσκηση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος 
Νόμου, του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμου και του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 
Αερίου Νόμου»

Το λεκτικό αυτό δεν συνάδει με το λεκτικό της Οδηγίας 2019/944, άρθρο 57(5)(α), σύμφωνα 
με το οποίο «η ρυθμιστική αρχή μπορεί να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, ανεξάρτητα 
από κάθε πολιτικό οργανισμό». Περιορίζει την αυτονομία και ανεξαρτησία των αποφάσεων 
της ΡΑΕΚ στα ρυθμιστικά της μόνο καθήκοντα, ενώ αφήνει περιθώριο για πολιτικές 
παρεμβάσεις σε αποφάσεις εσωτερικής διοίκησης, όπως διορισμό προσωπικού.

Δεν Υιοθετείται. Το νομοσχέδιο αναφέρει ξεκάθαρα ότι η 
ΡΑΕΚ διαθέτει όλους τους ανθρώπινους και οικονομικούς 
πόρους που χρειάζεται για να εκτελεί τα καθήκοντα και να 
ασκεί τις εξουσίες της κατά τρόπο αποτελεσματικό και 
αποδοτικό. Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες διοίκησης της ΡΑΕΚ 
(λ.χ. πρόσληψης προσωπικού, πειθαρχικού κώδικα κοκ) 
διέπονται από διαφανείς διαδικασίες μέσω Κανονισμών. 

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

4      5 5(4)(ii) 3 Χρήζει αναδιατύπωσης/ νομοτεχνικού ελέγχου για να 
καθιστά ξεκάθαρο ότι οι απαιτήσεις του Νόμου Πλαίσιο και 
κατ’επέκταση οι οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών 
εφαρμόζονται.

Δεν Υιοθετείται. Αποτελεί εναρμονιστική με το σημείο β)(ii), 
της παρ. 4, του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 
πρόνοια. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

1 5 5,6,7 "2-6" 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. 

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 
(ΕΕ) 2019/944. 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 να ακολουθήσει κανένα από τα 
τρία μοντέλα διαχωρισμού των ΔΣΜ.

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

5      6 6(1)(β) 3 Υφιστάμενο λεκτικό στο νομοσχέδιο:
«Οι θέσεις των μελών της Ανώτερης Διοίκησης»
Σχόλιο: Ο όρος «μέλη της Ανώτερης Διοίκησης» δεν 
απαντάται σε άλλες νομοθεσίες στη σφαίρα Οργανισμών του 
Δημοσίου. Ενδεχομένως χρήζει επαναδιατύπωσης.

Δεν Υιοθετείται. Ο όρος συνάδει με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 (μέλη συμβουλίου, ή 
ελλείψει συμβουλίου, της ανώτερης διοίκησης).   

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

6      6 6(9) 4 Υφιστάμενο λεκτικό: «Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει 
πληρωμή επιδομάτων ή φιλοδωρημάτων ή συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων προς ή σε σχέση με τα μέλη της Ανώτερης 
Διοίκησης» 
Αναδιατύπωση λεκτικού:
«Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει πληρωμή 
επιδομάτων ή φιλοδωρημάτων προς ή σε σχέση με τα μέλη 
της Ανώτερης Διοίκησης

Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα καθορίζονται στο πλαίσιο ενιαίας κυβερνητικής πολιτικής. Υιοθετείται. 
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Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021

Πρόσωπο Α/Α Αρ. Άρθρου  Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου
Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

7      7 7 Εδάφια: 
(3)(β)(γ), (4)(β), 
(5) και (7)

5.6 Ενδέχεται οι διατάξεις των εδαφίων αυτών να μη συνάδουν 
με το άρθρο 20 των περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού 
Δικαίου Νόμο

Δεν Υιοθετείται. Η Νομική Υπηρεσία θα εξετάσει τη 
συμβατότητα των προτεινόμενων προνοιών κατά τον 
νομοτεχνικό έλεγχο του νομοσχεδίου.

ΡΑΕΚ 2 7 7(1)(iv) 5 Διαγραφή της φράσης «στο εδάφιο (2) ή» Στο εδάφιο (2) περιγράφεται συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τη διατήρηση ή κατοχή του 
αξιώματος του μέλους, η οποία δεν θα συνιστούσε κώλυμα στο διορισμό αν συνέβαινε πριν 
από αυτόν.

Δεν Υιοθετείται. Η συγκεκριμένη πρόνοια δίδει την εξουσία 
στο ΥΣ να παύει πρόσωπο το οποίο ενώ είναι διορισμένο στο 
αξίωμα του μέλους της ΑΔ ΡΑΕΚ, συνεχίζει να διατηρεί 
οικονομικά ή άλλα συμφέροντα σε νομικό πρόσωπο που 
διεξάγει δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενέργεια, 
αποδέχεται ή διατηρεί απασχόληση σε άλλη εργασία, 
αποδέχεται αξίωμα ή εργασία της ΚΔ ή θέση στη δημόσια 
υπηρεσία ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή αποδέχεται 
αξίωμα σε πολιτικό κόμμα. 

ΡΑΕΚ,
Γραφείο ΡΑΕΚ και φυσικά 
πρόσωπα

4,
2

8 8 Προσθήκη της ακόλουθης πρόνοιας:«Ανεξάρτητα από τις 
διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σε 
περίπτωση κατάργησης της ΡΑΕΚ τα μέλη του Γραφείου της 
εντάσσονται στη δημοσία υπηρεσία, χωρίς οποιαδήποτε 
αλλαγή στους όρους υπηρεσίας τους, της αρχαιότητας, του 
διορισμού ή της προαγωγής τους ή των ωφελημάτων 
αφυπηρέτησής τους, νοουμένου ότι τα καθήκοντα τα οποία 
θα εκτελούν δυνατό να διαφοροποιηθούν.»

Η ΡΑΕΚ έχει συμφωνήσει με την κατάργηση του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ως χωριστό νομικό 
πρόσωπο από τη ΡΑΕΚ, και ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλιστεί το προσωπικό σε 
περίπτωση κατάργησης της ΡΑΕΚ.

Δεν Υιοθετείται.

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

8      8 8 6 έως 8 Οι υπάλληλοι του Γραφείου της ΡΑΕΚ θα έπρεπε να 
αναφέρονται ως «προσωπικό» και όχι ως μέλη ώστε να μην 
προκύπτει σύγχυση με τα μέλη της Ανώτερης Διοίκησης.

Υιοθετείται. 

ΡΑΕΚ,
Γραφείο ΡΑΕΚ και φυσικά 
πρόσωπα

3,
1

8 8(1)(β) 6 Διαγραφή της φράσης «Το Γραφείο της ΡΑΕΚ δεν υπάγεται 
στη δημόσια υπηρεσία» 

Δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια στην Οδηγία 2019/944. Σύμφωνα με το άρθρο 57(4)(β)(ii) της 
Οδηγίας 2019/944, το προσωπικό των ρυθμιστικών αρχών δεν ζητά ούτε λαμβάνει 
απευθείας οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα. Ήδη 
η εν λόγω πρόνοια έχει συμπεριληφθεί στο προτεινόμενο Νομοσχέδιο, επομένως οτιδήποτε 
επιπρόσθετο μόνο σύγχυση μπορεί να προκαλέσει, καθότι τέτοια αναφορά στη δημόσια 
υπηρεσία έρχεται σε σύγκρουση με τους Κανονισμούς Προσωπικού της ΡΑΕΚ (ΚΔΠ 
528/2004), σύμφωνα με τους οποίους «Σε σχέση με ζητήματα για τα οποία δε γίνεται ρητή 
αναφορά στους παρόντες Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται κατ' αναλογία και δεδομένου ότι 
υπάρχει συσχετισμός οι εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων 
του 1990 έως 2004»  ενώ πολλές πρόνοιες των Κανονισμών αυτών παραπέμπουν σε άλλες 
νομοθεσίες που εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους της δημόσιας υπηρεσίας. Περαιτέρω, 
το προσωπικό (μέλη του Γραφείου της ΡΑΕΚ) έχει διοριστεί με βάσει τους εν λόγω 
Κανονισμούς και/ή με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμο και/ή με τον Περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των 
Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας του περί 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα  Νόμο, ενώ παράλληλα οι όροι εργασίας του προσωπικού είναι 
αυτοί που διέπουν τους Κανονισμούς και τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο. Ως εκ των 
ανωτέρω και δεδομένου ότι η επιστολή προσφοράς για διορισμό στη ΡΑΕΚ όλων των 
υφιστάμενων μελών του Γραφείου της ΡΑΕΚ βασίζεται στις πιο πάνω νομοθεσίες, η 
προσθήκη μιας τέτοιας πρόνοιας δημιουργεί νομικά ζητήματα εργασιακής φύσεως. 
Τονίζεται, περαιτέρω, ότι τα δικαιώματα, οι κλίμακες («σημαίνει κλίμακα που εφαρμόζεται 
στη Δημόσια Υπηρεσία»), μισθολογική κλίμακα («σημαίνει την κλίμακα που εφαρμόζεται 
στη Δημόσια Υπηρεσία και τον μισθό που αντιστοιχεί σε αυτή») οι αποκοπές, οι άδειες 
ανάπαυσης, άδειες απουσίας, προσαύξηση, 13ος μισθός, τα Σχέδια Υπηρεσία, η προκήρυξη 
κενών θέσεων, οι διαδικασίες πρόσληψης, ο πειθαρχικός κώδικάς, η διαχείριση 
διαβαθμισμένων εγγράφων και πληροφοριών, η διαχείριση του αρχείου γίνονται σύμφωνα 
με τις νομοθεσίες που ισχύουν για τη Δημοσία Υπηρεσία. 

Δεν Υιοθετείται. Βλ. το ερμηνευτικό σημείωμα της Ε. 
Επιτροπής ημερ. 22/1/2010 για τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές 
Ενέργειας 
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201
0_01_21_the_regulatory_authorities.pdf) και ειδικότερα το 
Κεφάλαιο 2.2.3  «Ανεξαρτησίαν».
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Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021

Πρόσωπο Α/Α Αρ. Άρθρου  Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου
Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

9      8 8(1)(β) 6  Υφιστάμενο λεκτικό στο νομοσχέδιο:
«Τα μέλη του Γραφείου της ΡΑΕΚ δεν υπάγονται στη δημόσια 
υπηρεσία»
Σχόλιο: Χρήζει νομοτεχνικού ελέγχου

Δεν Υιοθετείται. Βλ. το ερμηνευτικό σημείωμα της Ε. 
Επιτροπής ημερ. 22/1/2010 για τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές 
Ενέργειας 
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201
0_01_21_the_regulatory_authorities.pdf) και ειδικότερα το 
Κεφάλαιο 2.2.3  «Ανεξαρτησίαν».

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

10   8 8(5)(β) 7 Η φράση «του περί Συντάξεων Νόμου» να διαγραφεί και να 
αντικατασταθεί από τη φράση «των περί Συντάξεων Νόμων 
του 1997 έως (Αρ.2) του 2012, των περί Συνταξιοδοτικών 
Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των 
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 
Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως 2020 καθώς και των περί 
Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμων 
του 2011 έως 2013» Στον πλαγιότιτλο θα πρέπει να 
αναγράφονται οι αριθμοί των προαναφερόμενων Νόμων 
καθώς και οι τροποποιήσεις τους.

Υιοθετείται με τροποποίηση. Βλ. επίσης εδάφια (2) και (3) 
του άρθρου 2 σε σχέση με την αναφορά που γίνεται σε 
Νόμους της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων 
τροποποιήσεων ή αντικαταστάσεών τους. Οι αριθμοί των 
Νόμων και οι τροποποιήσεις τους θα προστεθούν στο 
κείμενο στο πλαίσιο της διεξαγωγής του νομοτεχνικού 
ελέγχου. 

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

11   8 8(8) 7 Να προστεθεί ότι πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του 
Νόμου περί Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων και για Συναφή θέματα Νόμο του 2016 
(Ν.73(Ι)/2016)

Υιοθετήθηκε. Προστέθηκε και αναφορά στον περί της 
Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων 
που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της 
Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο. 

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

12  9 9(ε) 8 Σύναψη δανείων: να γίνει παραπομπή στο άρθρο 97 των περί 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμους του 2014 έως 2017, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται

Άρθρο 103. «Δανεισμός οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης» των περί Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμους του 2014 έως 2017, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Υιοθετήθηκε η αναφορά στο άρθρο 103 του περί 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμου.

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

13   10 10(2) 8 Προσθήκη εδαφίου 10(3) που να λέει ότι δεν θα 
δημιουργείται συσσώρευση αποθεμάτων στο Ταμείο πέραν 
των αναγκών της ΡΑΕΚ.

Η κρατική χορηγία προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των Οργανισμών και όχι 
τη δημιουργία αποθεματικού. Σχετική είναι η επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με αρ. 
φακ. 28.01.012.001 και ημερ. 13/10/2020.

Υιοθετήθηκε. Βλ. προσθήκη εδαφίου (3). 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΛΤΔ

1 10 10(2) 8 Το εν λόγω εδάφιο να διαγραφεί και να αντικατασταθεί με το 
ακόλουθο λεκτικό: «Οποιοδήποτε πλεόνασμα εσόδων του 
Ταμείου της ΡΑΕΚ, πέραν αυτών που χρησιμοποιούνται για 
την κάλυψη δαπανών που προβλέπονται στον 
Προϋπολογισμό της ΡΑΕΚ κατά τη διάρκεια του έτους, θα 
επιστρέφεται στον Καταναλωτή μέσω των ρυθμιζόμενων 
οντοτήτων».   

Θα πρέπει οποιοδήποτε πλεόνασμα να επιστρέφεται στον Καταναλωτή μέσω των 
Ρυθμιζόμενων οντοτήτων και θα πρέπει να αναπτυχθεί μηχανισμός έτσι ώστε να 
επιστρέφονται στους Καταναλωτές, δεδομένου ότι από αυτούς εισπράχθηκαν.

Δεν Υιοθετήθηκε. Βλ. νέο εδάφιο (3)

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

15  12 12 9 Υφιστάμενο λεκτικό στο νομοσχέδιο:
« 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.»

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.

Βάσει του άρθρου 10 του Νομοσχεδίου, η ΡΑΕΚ διαθέτει δικό της Ταμείο. Υιοθετήθηκε. 
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Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021

Πρόσωπο Α/Α Αρ. Άρθρου  Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου
Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

14   12 12(β) 8 Υφιστάμενο λεκτικό στο νομοσχέδιο:
«όλα τα ποσά για μισθούς, ημερομίσθια, απολαβές, 
ωφελήματα και συντάξεις τα οποία καταβάλλονται στα μέλη 
της Ανώτερης Διοίκησης και τα μέλη του Γραφείου της ΡΑΕΚ 
ή σε εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες των μελών του 
Γραφείου της ΡΑΕΚ»
Σχόλιο: Χρήζει αναδιατύπωσης. Η φράση «ή σε εξαρτώμενα 
πρόσωπα και οικογένειες των μελών του Γραφείου της ΡΑΕΚ» 
θα πρέπει να διαγραφεί.

Υιοθετήθηκε. 

ΡΑΕΚ 6 12 12(γ) 9 Αντικατάσταση της φράσης «του άρθρου 99» με τη φράση 
«του άρθρου 9»

Ορθή παραπομπή Υιοθετήθηκε.

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

16   13 13(1) 9 Υφιστάμενο λεκτικό στο Νομοσχέδιο
«Η ΡΑΕΚ έχει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων τον 
οποίο εκτελεί με αυτονομία».
Σχόλιο: Διαγραφή φράσης «τον οποίο εκτελεί με αυτονομία»

Η εν λόγω φράση ενδέχεται να δημιουργήσει επιπλοκές Δεν Υιοθετείται. Αποτελεί εναρμονιστική πρόνοια με το 
σημείο γ της παραγράφου (5) του άρθρου 57 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/944. 

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

17 13 13(2) 9 Προϋπολογισμός ΡΑΕΚ

Υφιστάμενο λεκτικό στο Νομοσχέδιο: «Ο ετήσιος 
προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ ετοιμάζεται από τη ΡΑΕΚ και 
υποβάλλεται  και εγκρίνεται κατά τα διαλαμβανόμενα στον 
περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμο: 

Νοείται ότι ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ εγκρίνεται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο και ψηφίζεται σε Νόμο από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων.

Σχόλια:
Στη Recital 80 της Οδηγίας 2019/944, περιλαμβάνεται η 
ακόλουθη αναφορά: «…  η έγκριση του προϋπολογισμού των 
ρυθμιστικών αρχών από τον εθνικό νομοθέτη δεν εμποδίζει 
την αυτονομία του προϋπολογισμού. Οι διατάξεις σχετικά με 
την αυτονομία κατά την εκτέλεση του διατεθέντος 
προϋπολογισμού της ρυθμιστικής αρχής θα πρέπει να 
υλοποιούνται στο πλαίσιο που έχει οριστεί από την εθνική 
δημοσιονομική νομοθεσία και κανόνες». 

Περαιτέρω, Προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο, 
υποβάλουν μόνον τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Περαιτέρω, ο καταρτισμός του Προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ, 
θα πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες που αναφέρονται 
στους περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού 

Παραπομπή στο Νόμο Πλαίσιο (Άρθρο 104) . Υιοθετείται. 

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

18 13 13(3) 9 Διαγραφή εδαφίου 13(3)  αφού κρίνεται ως πλεονασμός, 
λαμβάνοντας υπόψη την παραπομπή του εδαφίου 13(2) στον 
Νόμο Πλαίσιο.

Υιοθετείται.  
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Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021

Πρόσωπο Α/Α Αρ. Άρθρου  Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου
ΡΑΕΚ,
Γραφείο ΡΑΕΚ και φυσικά 
πρόσωπα

7,
4

13 13(4) 9 Προσθήκη μετά τη φράση «του κράτους» της φράσης «χωρίς 
όμως το χρονικό περιορισμό των δύο μηνών»

Η εν λόγω πρόνοια υπάρχει και εφαρμόζεται στον υφιστάμενο Νόμο χωρίς να δημιουργεί 
μέχρι σήμερα οποιοδήποτε πρόβλημα ή σύγκρουση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο της 
ΡΑΕΚ δεν εμπίπτει στο «πάγιο ταμείο ή σε έτερο λογαριασμό του Δημόσιου», επομένως δεν 
είναι αντισυνταγματική η προσθήκη της φράσης. Συγκεκριμένα, είναι το άρθρο 13(7) του 
υφιστάμενου Νόμου.  
Επισημαίνεται ότι χωρίς την προσθήκη αυτή δεν διασφαλίζονται οι πρόνοιες του άρθρου 
57(5)(β) της Οδηγίας 2019/944 «η ρυθμιστική αρχή διαθέτει όλους τους ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους που χρειάζεται για να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες 
της κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό» και του άρθρου 57(5)(γ) της Οδηγίας που 
προνοεί για αυτονομία κατά την εκτέλεση του διατεθέντος προϋπολογισμού. Στο Σύνταγμα 
προνοείται :
Αρ.168(3) Εάν ο προϋπολογισμός δεν έχη ψηφισθή υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων 
μέχρι της ημέρας ενάρξεως του οικονομικού έτους, εις ο ούτος αφορά, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, δι’ αποφάσεως 
αυτής να παράσχη εξουσιοδότησιν ενεργείας οιασδήποτε απαιτουμένης δαπάνης επί 
χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τον ένα μήνα εκάστοτε και εν πάση περιπτώσει τους δύο 
μήνας εν συνόλω εκ του λογαριασμού παγίου ταμείου ή οιουδήποτε ετέρου λογαριασμού 
του Δημοσίου, εφ’ όσον ήθελε θεωρήσει τούτο αναγκαίον δια την συνέχισιν των εν τω 
προϋπολογισμώ προβλεπομένων δημοσίων υπηρεσιών και δη μέχρις εκπνοής του 
ειρημένου χρονικού διαστήματος αλλ’ η κατά τα ανωτέρω εγκρινομένη δαπάνη δι’ 
οιανδήποτε υπηρεσίαν δεν δύναται να υπερβαίνη το αναλογούν εις το ειρημένον χρονικόν 
διάστημα τμήμα του συνολικώς διά την εν λόγω υπηρεσίαν ψηφισθέντος δια του 
προϋπολογισμού του προηγουμένου οικονομικού έτους ποσού.

Δεν Υιοθετείται.Θα εξεταστεί από τη Νομική Υπηρεσία κατά 
τον νομοτεχνικό έλεγχο. 

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

19 13 13(4) 9 Δωδεκατημόρια: να γίνει παραπομπή στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 168 του Συντάγματος

Παράγραφος 3 του άρθρου 168 του Συντάγματος, Υιοθετείται. 

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

10 15 15(2)(δ) 10 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις: να γίνει παραπομπή στο 
άρθρο 109  του Νόμου Πλαίσιο.

Παραπομπή στο Νόμο Πλαίσιο (Άρθρο 109).  Υιοθετείται. 

ΡΑΕΚ 8 16 16(3) 10 Αντικατάσταση της φράσης «των άρθρων 81 και 109» με τη 
φράση «του άρθρου 109»

Το άρθρο 81 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου δεν 
εφαρμόζεται για τη ΡΑΕΚ.

Υιοθετήθηκε. Αντικαταστάθηκαν οι αναφορές σε 
συγκεκριμένα άρθρα με τη φράση «των σχετικών διατάξεων 
του», σύμφωνα με το σχόλιο του Υπ. Οικονομικών με Α/Α 21 .

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

21 16 16(3) 10 Υφιστάμενο λεκτικό στο Νομοσχέδιο
«…και με την επιφύλαξη των άρθρων 81 και 109» Σχόλιο: 
Αντικατάσταση της πιο πάνω φράσης με «τηρουμένων των 
διατάξεων»

Υιοθετείται. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΛΤΔ

2 19 19(2) 11 Να προστεθούν οι Γενικές Αρχές του Οδηγού Διαβούλευσης  
που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνεται απευθείας επικοινωνία 
με τους ενδιαφερόμενους φορείς και οντότητες, πέραν των 
ανακοινώσεων, όπως εξάλλου γίνεται και από το Υπουργείο 
Εμπορίου και τα υπόλοιπα Υπουργεία και/ή Αρχές.

Δεδομένου ότι υπάρχουν Γενικές Αρχές Διαβούλευσης και δεδομένου ότι οι εν λόγω Αρχές 
ακολουθούνται από τα Υπουργεία και τις Αρχές θα πρέπει και η ΡΑΕΚ να ακολουθεί τις εν 
λόγω Αρχές Διαβούλευσης και να γίνεται απευθείας επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς και οντότητες, πέραν των ανακοινώσεων.

Δεν Υιοθετείται. Οι γενικές αρχές δεν αποτελούν νομοθετικό 
εργαλείο. 
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Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021

Πρόσωπο Α/Α Αρ. Άρθρου  Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου
ΡΑΕΚ 9 21 21 12 Αντικατάσταση της φράσης «το Υπουργικό Συμβούλιο 

δύναται να εκδίδει» με τη φράση «η ΡΑΕΚ εκδίδει, με την 
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου»

1)     Ο υφιστάμενος Νόμος προνοεί την έκδοση Κανονισμών από τη ΡΑΕΚ με την έγκριση 
του Υπουργικού Συμβουλίου.
2)     Οι Κανονισμοί που καθορίζουν τις διαδικασίες λειτουργίας, λήψης αποφάσεων της 
ΡΑΕΚ, διορισμό προσωπικού, πειθαρχικά ζητήματα κ.λπ δεν μπορούν να εκδίδονται από 
οποιονδήποτε άλλο παρά μόνο από τη ΡΑΕΚ. Οποιαδήποτε διαφορετική πρόνοια 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». Με την έκδοση Κανονισμών αυτοβούλως από 
το Υπουργικό Συμβούλιο για θέματα διοίκησης και λειτουργίας της ΡΑΕΚ καταστρατηγείται 
πλήρως η αυτονομία και ανεξαρτησία της, όπως αυτή διασφαλίζεται από το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο.
 3)     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 

Δεν Υιοθετείται. Θα εξεταστεί από τη Νομική Υπηρεσία κατά 
τον νομοτεχνικό έλεγχο του νομοσχεδίου.

Υπουργείο Οικονομικών/ Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού 

22 21 21 12 Δεν καθορίζεται αρμόδιος Υπουργός για σκοπούς προώθησης 
των Κανονισμών της ΡΑΕΚ στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Υιοθετείται. Δείτε τροποποίηση. 

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 3      22 22 13 Γίνεται εισήγηση όπως γίνει νομοτεχνική επεξεργασία στο 
άρθρο 22 ώστε να αποδίδεται το σωστό νόημα σε σχέση με 
την πιο πάνω εισήγηση να παραμείνει η ΡΑΕΚ που είχε 
ιδρυθεί με το άρθρο 3 του περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003.

Ισχύει η πιο πάνω αιτιολογία. (Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί χρειάζεται να καταργηθεί η ΡΑΕΚ 
που συστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.122(Ι)/2003 και να συσταθεί νέα ΡΑΕΚ. Η ΑΗΚ ως 
Κάτοχος Αδειών (Προμήθειας, Παραγωγής), επιθυμεί όπως εξασφαλιστεί η συνέχεια στην 
κατοχή των εν λόγω αδειών όπως εκδόθηκαν από την υφιστάμενη ΡΑΕΚ. Γίνεται εισήγηση 
όπως παραμείνει η υφιστάμενη ΡΑΕΚ και να συνεχιστεί η λειτουργία της με βάση τον 
προτεινόμενο Νόμο, τον περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2020, τον 
περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο.Η εισήγηση αυτή είναι σε εναρμόνιση 
με το άρθρο 57(1) της Οδηγίας 2019/944.)

Δεν Υιοθετείται. Η συνέχεια των αποφάσεων της ΡΑΕΚ 
διασφαλίζεται μέσω του Μέρους V του νομοσχεδίου 
(Μεταβατικές Διατάξεις).

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 4      23 23(1) 13 Εισήγηση περαιτέρω νομοτεχνικής επεξεργασίας του 
άρθρου.Εφόσον παράλληλα προωθείται η ψήφιση του περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2020, γίνεται 
εισήγηση όπως όλα τα σχετικά άρθρα ενσωματωθούν σε 
αυτή τη νέα Νομοθεσία με την παράλληλη κατάργηση του 
Ν.122(Ι)/2003, με την εφαρμογή κατάλληλων μεταβατικών 
διατάξεων.

Είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό κατά πόσο στο τέλος θα συνυπάρχει τόσο ο 
προτεινόμενος Νόμος του 2020, όσο και ο Νόμος του 2003 ως έχει τροποποιηθεί μέχρι το 
2018, με την ονομασία «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος». Θα ήταν πιο 
ξεκάθαρο να καταργηθεί ολόκληρος ο Νόμος του 2003 έως 2018 εάν είναι τόσες οι 
διαφορές που υφίσταται λόγω εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2019/944 και 2018/2001. Με 
αυτό τον τρόπο, δεν θα ήταν συνετό να καταργούνται κάποια άρθρα ενώ άλλα να 
τροποποιούνται.

Δεν Υιοθετείται. Η συνέχεια των αποφάσεων της ΡΑΕΚ 
διασφαλίζεται μέσω του Μέρους V του νομοσχεδίου 
(Μεταβατικές Διατάξεις). 

ΡΑΕΚ 10 23 23(1)(γ) 14 Αντικατάσταση της φράσης «το Υπουργικό Συμβούλιο 
δύναται να εκδίδει» με τη φράση «η ΡΑΕΚ εκδίδει, με την 
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου»

Βλ. αιτιολόγηση σημείου 9 ανωτέρω. Δεν Υιοθετείται. Θα εξεταστεί από τη Νομική Υπηρεσία κατά 
τον νομοτεχνικό έλεγχο του νομοσχεδίου.

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1      Γενικό Σχόλιο Γενικό Σχόλιο Γίνεται εισήγηση όπως ενσωματωθούν οι πρόνοιες και/ή 
αναφορά στις πρόνοιες του άρθρου 58 της Οδηγίας 2019/944 
υπό τον τίτλο «Γενικοί στόχοι των ρυθμιστικών αρχών».

Εκτός εάν η εφαρμογή των προνοιών του άρθρου 58 είναι δυνητική και έχει επιλέξει 
αιτιολογημένα η Κύπρος να μην τις περιλάβει, θεωρούμε ότι η συμπερίληψή τους θα 
προσδώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στη νέα Νομοθεσία.

Δεν Υιοθετείται. Το υπό αναφορά άρθρο αφορά την αγορά 
ηλεκτρισμού και περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «ο 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2020».
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Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021

Πρόσωπο Α/Α Αρ. Άρθρου  Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση Σχόλια Υπουργείου
ΡΑΕΚ,
Γραφείο ΡΑΕΚ και φυσικά 
πρόσωπα

5,
3

νέο Προσθήκη άρθρου: «Χρηματοδότηση της ΡΑΕΚ» ως εξής:

«ΧΧ. (1) Σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ αδυνατεί να εκτελέσει όλα 
τα καθήκοντα, αρµοδιότητες και εξουσίες της µε τα έσοδα 
που προέρχονται από τα τέλη αδειών και από οποιαδήποτε 
άλλα έσοδα σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, η Δημοκρατία 
προβαίνει σε ετήσιες χορηγίες στη ΡΑΕΚ µε την καταβολή 
πληρωµών στο Ταµείο.

(2) Όλα τα ποσά, που η Δημοκρατία καταβάλλει στη ΡΑΕΚ 
σύµφωνα µε εδάφιο (1), είναι επιστρεπτέα σ’ αυτή και 
καταβάλλονται αµελλητί από τη ΡΑΕΚ:
Νοείται ότι, η Δημοκρατία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε 
είσπραξη από τη ΡΑΕΚ, οποιουδήποτε των ως άνω από 
µέρους της καταβληθέντων ποσών, προτού η ΡΑΕΚ 
συγκεντρώσει επαρκή έσοδα και εισπράξει επαρκή τέλη 
δυνάµει του παρόντος Νόµου.»

Η εν λόγω πρόνοια προτείνεται προς διασφάλιση της ΡΑΕΚ και του προσωπικού του 
Γραφείου της ΡΑΕΚ σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο τα ετήσια τέλη που 
καταβάλλονται από τους αδειούχους δεν επαρκούν για τη λειτουργία της. Σημειώνεται ότι 
τα οποιαδήποτε ποσά είναι επιστρεπτέα στη Δημοκρατία. Η πρακτική αυτή ακολουθήθηκε 
και στον υφιστάμενο Νόμο κατά τη σύσταση και λειτουργία της ΡΑΕΚ.  Επισημαίνεται ότι η 
εν λόγω πρόνοια δεν αποτελεί μακρινό σενάριο λαμβάνοντας υπόψη ότι  ακραίες συνθήκες 
όπως πανδημία, οικονομική ύφεση κοκ μπορούν να οδηγήσουν τους αδειούχους στην μη 
καταβολή των ετήσιων τελών προς τη ΡΑΕΚ με συνέπεια να μην είναι σε θέση η ΡΑΕΚ να 
εκτελεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της αλλά και τις υποχρεώσεις της επαρκώς Σε 
κάθε περίπτωση δεν φαίνεται να προκύπτει ζήτημα με την παραμονή της πρόνοιας αυτής 
αφού τα χρήματα αυτά θα επιστρέφονται στη Δημοκρατία από τη ΡΑΕΚ.   

Δεν Υιοθετείται. Η ΡΑΕΚ είναι ανεξάρτητη αρχή με 
εισοδήματα τα οποία προκύπτουν από τις χρεώσεις που 
επιβάλλει στους κατέχοντες άδεια από τη ΡΑΕΚ. 
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