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 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

33(Ι) του 2003 

234Α(Ι) του 2004 

139(Ι) του 2005 

162(Ι) του 2006 

43(Ι) του 2007 

73(Ι) του 2010. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προώθησης και 

Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της 

Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης 

Ενέργειας Νόμους του 2003 έως 2010 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προώθησης και 

Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της 

Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμοι του 2003 έως 2012. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  

 «(1) Από ημερομηνία η οποία καθορίζεται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και που περιλαμβάνεται σε γνωστοποίηση του 

Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, κάθε καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία 

παρέχεται από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο παροχέα και 

ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τη διατίμηση με την οποία 

χρεώνεται, επιβαρύνεται και οφείλει να καταβάλει στο Ταμείο τέλος 

κατανάλωσης που ανέρχεται σε 0,50 ευρωσέντ για κάθε 

κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε και που 

αναγράφεται στο σχετικό λογαριασμό ή τιμολόγιο κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδεται και που αποστέλλεται 
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περιοδικά σε αυτόν από τον εξουσιοδοτημένο παροχέα.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, με 

άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των 

ακόλουθων επιφυλάξεων: 

 

  

 «Νοείται ότι, το ύψος της επιδότησης ή χρηματοδότησης 

των εκάστοτε σχεδίων παροχής χορηγιών που εκδίδονται δυνάμει 

του παρόντος εδαφίου, για τα οποία δικαιούχοι είναι φυσικά 

πρόσωπα και που αφορούν εγκατάσταση συστημάτων 

παραγωγής ενέργειας συνολικής δυναμικότητας μέχρι επτά (7) 

κιλοβάτ, ανέρχεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%), τουλάχιστον, 

των συνολικών εισπράξεων του Ταμείου οι οποίες προέρχονται 

από το τέλος κατανάλωσης που εισπράχθηκε κατά το αμέσως 

προηγούμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 8: 

  

 Νοείται περαιτέρω ότι, τα σχέδια χορηγιών για 

ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

της εξοικονόμησης ενέργειας και η προκήρυξη μειοδοτικού 

διαγωνισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων εκδίδονται με την 

προηγούμενη εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας Κύπρου και αφού ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας.». 
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