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E.E. Παρ. 1(1) Ν. 122(Ι)/2003 
Αρ. 3742, 25.7.2003 

Ο περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµος του 2003, εκδίδεται µε δηµοσίευση 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Αρθρο 52 του 
Συντάγµατος. 

Αριθµός 122(1) του 2003 
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 

Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε 
τίτλο: 

«Οδηγία 96/92/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 19ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». 

ΜΕΡΟΣ Ι —ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο  παρών  Νόµος  θα  αναφέρεται  ως  ο  περί  Ρύθµ ισης  της  Αγοράς  

Ηλεκτρισµού Νόµος του 2003. 
2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια— 
«άδεια» σηµαίνει άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 34·«αιτητής» 

σηµαίνει φυσικό πρόσωπο που διαµένει ή νοµική οντότητα που είναι 
εγγεγραµµένη στη ∆ηµοκρατία ή σε κράτος µέλος και το οποίο υποβάλλει 
αίτηση για χορήγηση αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 34· 

«ανανεώσιµη, µορφή ενέργειας» σηµαίνει ενέργεια, που χρησιµοποιείται 
για την παραγωγή ηλεκτρισµού, η οποία χρησιµοποιεί ως κύρια πηγή ένα ή 
συνδυασµό περισσοτέρων του ενός από τα ακόλουθα: 

(α) άνεµο, 
(β) ήλιο, 
(γ) κύµα, 
(δ) παλίρροια, 
(ε) υδατική ενέργεια, 
(στ) βιοµάζα, 
(ζ) αέριο προερχόµενο από χωµατερές, 
(η) αέριο από σταθµό επεξεργασίας λυµάτων, και 
(θ) βιοαέρια 
«απευθείας αγωγός» σηµαίνει αγωγό φυσικού αερίου συµπληρωµατικό 

του συστήµατος αγωγού φυσικού αερίου· 
«απευθείας γραµµή», σε σχέση µε τον ηλεκτρισµό, σηµαίνει ηλεκτρική 

γραµµή η οποία δεν αποτελεί µέρος του συστήµατος µεταφοράς ή του 
συστήµατος διανοµής και η οποία χρησιµοποιείται ή προορίζεται να 
χρησιµοποιηθεί για να µεταφέρει ηλεκτρικό ρεύµα µε σκοπό την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύµατος σε επιλέγοντα πελάτη· 
«απόφαση» σηµαίνει απόφαση της ΡΑΕΚ, όπως καθορίζεται στο άρθρο 26· 
«αρχείο» σηµαίνει οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο 
γραπτό ή έντυπο υλικό σε οποιαδήποτε µορφή περιλαµβανοµένης οποιασ-
δήποτε πληροφορίας, αποθηκευόµενης, διατηρούµενης ή φυλασσόµενης δια 

Συνοπτικός 
τίτλος 

Ερµηνεία 
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Κεφ.. 171. 
10 τον 1960 
16 του 1960 
24 του 1963 
45 του 1969 
53 του 1977 
31 του 1979 

116 του 1990 
250 του 1990 

40(1) του 1995 
15(1) του 1996 
75(1) του 1998 

143(1) του 1999 
158(1) του 2000. 

207 του 1989 
111(1) του 1999 
87(1) του 2000 
155(1) του 2000. 

1 του 1990 
71 του 1991 

211 του 1991 
27(1) του 1994 
83(1) του 1995 
60(1) του 1996 
109(1) του 1996 
156(1) του 2000 
69(1) του 2001 
4(1) του 2001. 

µέσου οποιασδήποτε µηχανικής ή ηλεκτρονικής συσκευής, είτε 
αποθηκεύεται είτε όχι, διατηρείται ή φυλάσσεται σε αναγνώσιµη µορφή· 

«Αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον 
περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισµού Νόµο· 

«αυτοπαραγωγή» σηµαίνει παραγωγή ηλεκτρισµού για ιδίαν χρήση· 
«Γραφείο της ΡΑΕΚ» σηµαίνει τη νοµική οντότητα, η οποία ιδρύεται 

δυνάµει του άρθρου 7· 
«δεσπόζουσα θέση» και «κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης» έχουν την 

έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τους περί Προστασίας του 
Ανταγωνισµού Νόµους του 1989 µέχρι (Αρ. 2) του 2000· 

«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία· 
«δηµόσια θέση», «δηµόσια υπηρεσία» και «δηµόσιος υπάλληλος» έχουν την 

έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς, από τους περί ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας Νόµους του 1990 µέχρι 2001· 

«δηµοσιευµένο» σηµαίνει οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο διατίθεται στο 
κοινό, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή· 

«δείκτες απόδοσης» σηµαίνει δείκτες που καθορίζονται σε Κανονισµούς 
που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ δυνάµει του άρθρου 90· 

«διανοµή» σε σχέση µε τον ηλεκτρισµό, σηµαίνει τη διανοµή 
ηλεκτρισµού µέσω συστήµατος µέσης και χαµηλής τάσης που αποτελείται 
από ηλεκτρικές γραµµές, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικό 
εξοπλισµό, µετασχηµατιστές και µηχανισµούς τροφοδοσίας και διακοπής 
ηλεκτρικών κυκλωµάτων και που χρησιµοποιείται για τη διανοµή 
ηλεκτρισµού τόσο στους καταναλωτές όσο και µεταξύ υποσταθµών· 

«διασύνδεση» σηµαίνει εξοπλισµό ο οποίος χρησιµοποιείται για να 
συνδέει το ηλεκτρικό σύστηµα άλλων χωρών µε το σύστηµα της 
∆ηµοκρατίας και ο όρος «διασυνδέσεις» ερµηνεύεται ανάλογα· 

«∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς» σηµαίνει τη Μονάδα ∆ιαχείρισης-
του Συστήµατος Μεταφοράς η οποία συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 57·   

«∆ιευθυντής Συστήµατος Μεταφοράς» σηµαίνει το πρόσωπο που 
διορίζεται ως ∆ιευθυντής Συστήµατος Μεταφοράς σύµφωνα µε το εδάφιο 
(2) του άρθρου 57· 

«έκθεση πρόβλεψης» σηµαίνει την έκθεση το περιεχόµενο της οποίας 
καθορίζεται στο άρθρο 87· 

«εµπορικά ευαίσθητη πληροφορία» σηµαίνει οποιαδήποτε πληροφορία, 



739 Ν. 122(Ι)/2002 

η αποκάλυψη της οποία είναι δυνατό να ζηµιώσει ουσιαστικά τα 
οικονοµικά συµφέροντα οποιουδήποτε προσώπου· 

«εξαίρεση» σηµαίνει εξαίρεση από την υποχρέωση για κατοχή αδείας 
που παραχωρείται δυνάµει του άρθρου 35· 

«εξουσιοδοτηµένος λειτουργός» σηµαίνει µέλος του προσωπικού του 
Γραφείου της ΡΑΕΚ το οποίο διορίζεται από τη ΡΑΕΚ δυνάµει του 
άρθρου 7 και εξουσιοδοτείται από τη ΡΑΕΚ να εκτελεί καθήκοντα 
σύµφωνα µε το άρθρο 93· 

«εξουσιοδότηση κατασκευής απευθείας γραµµής» σηµαίνει εξουσιοδότηση 
δυνάµει του άρθρου 86· 

«επικουρική υπηρεσία» σηµαίνει υπηρεσία άλλη από την παραγωγή 
ηλεκτρισµού που είναι αναγκαία για τη λειτουργία ενός σταθερού και 
αξιόπιστου ηλεκτρικού συστήµατος και που περιλαµβάνει άεργο ισχύ 
λειτουργική εφεδρεία, ρύθµιση συχνότητας και ικανότητα κρύας 
εκκίνησης· 

«επιλέγων καταναλωτής» σηµαίνει οποιοδήποτε καταναλωτή που δύναται 
να συµβάλλεται για την αγορά ηλεκτρισµού δυνάµει του άρθρου 43· 

«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
«επιχείρηση ηλεκτρισµού» σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο 

ασχολείται  µε  την  παραγωγή , µεταφορά ,  διανοµή  ή προµήθεια  
ηλεκτρισµού, περιλαµβανοµένου οποιουδήποτε κατόχου αδείας δυνάµει 
του Νόµου αυτού ή οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο παρασχέθηκε 
∆ιάταγµα ή άδεια δυνάµει των άρθρων 4 και 9, αντίστοιχα, του περί 
Ηλεκτρισµού Νόµου· 

141 του 1990 
42(1) του 2002. 

«ηλεκτρική γραµµή» σηµαίνει οποιαδήποτε γραµµή που χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά ή µεταξύ άλλων, για τη ροή ηλεκτρισµού για οποιοδήποτε 
σκοπό και περιλαµβάνει— 

(α) οποιοδήποτε στήριγµα για οποιαδήποτε τέτοια γραµµή, που περι-
λαµβάνει, οποιαδήποτε κατασκευή, πάσσαλο ή οποιοδήποτε άλλο 
αντικείµενο εντός, επί, δια µέσου ή από το οποίο, µια τέτοια 
γραµµή δυνατό να στηρίζεται, µεταφέρεται ή αναρτάται, 

(β) οποιαδήποτε συσκευή η οποία συνδέεται µε οποιαδήποτε τέτοια 
γραµµή για το σκοπό ροής ηλεκτρισµού ή παροχής άλλων υπηρε-
σιών, και 

(γ) οποιοδήποτε σύρµα, καλώδιο, σωλήνα, αγωγό ή παρόµοιο αντικεί-
µενο, περιλαµβανοµένης της επένδυσης ή του καλύµµατος του, το 
οποίο περιβάλλει ή στηρίζει ή που περιβάλλεται ή στηρίζεται από 
οποιαδήποτε τέτοια γραµµή, ή είναι εγκατεστηµένο πολύ κοντά ή 
στηρίζεται, µεταφέρεται ή αναρτάται σε σχέση µε οποιαδήποτε τέ-
τοια γραµµή· 

«ηλεκτρικός εξοπλισµός» σηµαίνει οποιαδήποτε εγκατάσταση, µηχανι- 
σµό ή συσκευή που χρησιµοποιείται για παραγωγή, µεταφορά, διανοµή ή 
προµήθεια ηλεκτρισµού ή για σκοπούς που σχετίζονται µε τα πιο πάνω και 
δεν περιλαµβάνει—   

(α)    ηλεκτρική γραµµή, 
(β)    µετρητή που χρησιµοποιείται για την καταγραφή της ποσότητας 

του ηλεκτρισµού που παρέχεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, ή  
(γ)    ηλεκτρική συσκευή κάτω από τον έλεγχο καταναλωτή· 

Κεφ. 170 
 2 του 1976 
 26 του 1979 
 141 του 1990 

42(Ι) του 2002. 
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«Ιδιοκτήτης Συστήµατος ∆ιανοµής» σηµαίνει την Αρχή µε την ιδιότητα 
της ως ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του συστήµατος διανοµής· 

«Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς» σηµαίνει την Αρχή µε την 
ιδιότητα της ως ιδιοκτήτριας του συστήµατος µεταφοράς· 

«καθολική υπηρεσία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας» σηµαίνει την 
ικανοποίηση των εύλογων απαιτήσεων για προµήθεια ηλεκτρισµού σε 
προσιτές τιµές, κάθε κατόχου υποστατικού, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής 
τους τοποθεσίας, υπό το φως των συνθηκών που επικρατούν στη 
∆ηµοκρατία· 

«Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού» σηµαίνει τους Κανόνες που διέπουν 
την αγοραπωλησία ηλεκτρισµού µεταξύ κατόχων αδειών, οι οποίοι 
ετοιµάζονται και δηµοσιεύονται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος 
Μεταφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 79· 

«Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής» σηµαίνει τους Κανόνες σε σχέση 
µε όλες τις τεχνικές πτυχές που σχετίζονται µε τη σύνδεση και τη 
λειτουργία του συστήµατος µεταφοράς και του συστήµατος διανοµής, οι 
οποίοι ετοιµάζονται και δηµοσιεύονται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος 
Μεταφοράς και τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72· 

«Κανονισµοί» σηµαίνει οποιουσδήποτε Κανονισµούς οι οποίοι 
εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου 

«καταναλωτής» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο είναι είτε επιλέγων 
καταναλωτής είτε µη επιλέγων καταναλωτής, ο οποίος προµηθεύεται 
ηλεκτρική ενέργεια σε συγκεκριµένο υποστατικό για κατανάλωση στο 
υποστατικό αυτό· 

«κάτοχος αδείας» σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο χορηγείται 
άδεια δυνάµει του άρθρου 34· 
«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
«Λογαριασµός ∆ΣΜ» σηµαίνει τον λογαριασµό που ανοίγεται από το 
∆ιευθυντή ∆ΣΜ σε σχέση µε τον οποίο µόνο ο ∆ιευθυντής Συστήµατος 
Μεταφοράς και πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα από το ∆ιευθυντή ∆ΣΜ έχουν 
δικαίωµα υπογραφής· 
«µέλος της ΡΑΕΚ» σηµαίνει πρόσωπο που διορίζεται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 4 περιλαµβανοµένου του 
Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ΡΑΕΚ· 

«µεταφορά», σε σχέση µε τον ηλεκτρισµό, σηµαίνει τη µεταφορά 
ηλεκτρισµού µέσω ενός συστήµατος µεταφοράς δηλαδή, ενός συστήµατος 
που αποτελείται, εξ ολοκλήρου ή κυρίως, από γραµµές και ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις υψηλής τάσης και το οποίο χρησιµοποιείται για τη 
µεταφορά ηλεκτρισµού από ένα σταθµό παραγωγής σε ένα υποσταθµό, ή 
από ένα σταθµό παραγωγής σε άλλο, ή από ένα υποσταθµό σε άλλο, ή προς 
ή από οποιαδήποτε διασύνδεση, ή σε καταναλωτές, αλλά δε θα 
περιλαµβάνει οποιεσδήποτε τέτοιες γραµµές τις οποίες η Αρχή µπορεί, από 
καιρό σε καιρό, µε την έγκριση της ΡΑΕΚ να καθορίζει ως µέρος του 
συστήµατος διανοµής, αλλά θα περιλαµβάνει οποιαδήποτε διασύνδεση η 
οποία ανήκει στην Αρχή· 

«µέση τάση» σηµαίνει ονοµαστική τάση της οποίας η τιµή ρίζας µέσου 
τετραγώνου (RMS) υπερβαίνει το lkV αλλά δεν υπερβαίνει τα 36 kV· 
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«µη επιλέγων καταναλωτής» σηµαίνει οποιοδήποτε καταναλωτή ο 
οποίος δεν καθορίζεται ως επιλέγων καταναλωτής δυνάµει Υπουργικού 
∆ιατάγµατος που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 44 και ο οποίος 
προµηθεύεται ηλεκτρισµό από την Αρχή· 

«Μητρώο» σηµαίνει το µητρώο το οποίο τηρείται από τη ΡΑΕΚ 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20· 
«παράγω», σε σχέση µε τον ηλεκτρισµό, σηµαίνει παράγω ηλεκτρισµό· 
«παραγωγός» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο παράγει ηλεκτρισµό είτε 

δυνάµει αδείας που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 34 είτε δυνάµει 
εξαίρεσης που χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 35· 

«παροχέας καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας» σηµαίνει τον 
κάτοχο αδείας ο οποίος σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο καθορίζεται ως 
παροχέας καθολικής υπηρεσίας καθ' όσον αφορά δραστηριότητα για την 
οποία κατέχει άδεια· 

«προµήθεια» σε σχέση µε τον ηλεκτρισµό σηµαίνει την πώληση 
ηλεκτρισµού µέσω ηλεκτρικών γραµµών σε καταναλωτές, για κατανάλωση· 

«προµηθευτής» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος αδείας 
σύµφωνα µε τις παραγράφους (β) ή (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 34· 

«πρόσωπο» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και περιλαµβάνει 
εταιρεία, συνεταιρισµό, δήµο, σωµατείο, ίδρυµα, ή οποιαδήποτε άλλη 
ένωση ή σύνδεσµο προσώπων µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα- 

«προσχέδιο ρυθµιστικής απόφασης» σηµαίνει προσχέδιο ρυθµιστικής 
απόφασης της ΡΑΕΚ που αναφέρεται στο άρθρο 26 

«Πρωτόκολλο Συστήµατος Μεταφοράς» σηµαίνει Πρωτόκολλο το οποίο 
συνάπτεται µεταξύ του Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς και του 
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 66, το περιεχόµενο του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 68· 

«ρυθµιστική απόφαση» σηµαίνει απόφαση της ΡΑΕΚ, η οποία 
σχετίζεται µε οποιοδήποτε θέµα αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 26· 

«ΡΑΕΚ» σηµαίνει τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου. 
«Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου» σηµαίνει την Αρχή η οποία 

συστήνεται δυνάµει του άρθρου 4. 
«σταθµός παραγωγής» σηµαίνει σταθµό για την παραγωγή ηλεκτρισµού· 
«Συµβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού» σηµαίνει 

την Επιτροπή που συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 81· 
«Συµβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής» σηµαίνει 

την Επιτροπή που συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 76· 
«συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού» σηµαίνει την ταυτόχρονη 

παραγωγή αξιοποιήσιµης θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, που προ-
έρχεται από µια ενοποιηµένη θερµοδυναµική διαδικασία, στην οποία η 
διαδικασία λειτουργικής αποδοτικότητας στο σύνολο της και η ενιαία θερµο-
δυναµική διαδικασία ικανοποιούν τέτοια τεχνικά, λειτουργικά, οικονοµικά 
και περιβαλλοντικά κριτήρια που δυνατή να καθορίζονται από τον Υπουργό 
από καιρού εις καιρό, ύστερα από διαβουλεύσεις µε τη ΡΑΕΚ· 

«σύστηµα διανοµής» σηµαίνει σύστηµα, που δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε 
µέρος του συστήµατος µεταφοράς, το οποίο αποτελείται, κύρια ή εξ ολο-
κλήρου από· 
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(α) ηλεκτρικές γραµµές των δικτύων µέσης και χαµηλής τάσης µεταξύ 
αυτόµατων διακοπτών κυκλώµατος ή διακοπτών µέσης τάσης 
στους υποσταθµούς µεταφοράς που ανήκουν στον Ιδιοκτήτη Συστή-
µατος ∆ιανοµής 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 ή είναι υπό 
τη διαχείριση του Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής σε σχέση µε τη 
διανοµή ηλεκτρισµού, 

«σύστηµα µεταφοράς» σηµαίνει το σύστηµα που αποτελείται εξ 
ολοκλήρου ή κυρίως από ηλεκτρικές γραµµές υψηλής τάσης που ανήκουν 
στην Αρχή και χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ηλεκτρισµού από ένα 
σταθµό παραγωγής σε υποσταθµό ή σε άλλο σταθµό παραγωγής ή µεταξύ 
υποσταθµών και περιλαµβάνει οποιοδήποτε εξοπλισµό, συσκευές και 
µετρητές που ανήκουν στην Αρχή σε σχέση µε τη µεταφορά ηλεκτρισµού· 

«συστήµατα αγωγού φυσικού αερίου» σηµαίνει οποιαδήποτε- δίκτυα 
µεταφοράς ή/και δίκτυα' διανοµής ή/και εγκαταστάσεις υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου που ανήκουν ή/και που είναι κάτω από τη διαχείριση 
επιχείρηση φυσικού αερίου· 

«Υποχρέωση ∆ηµόσιας Ωφέλειας» σηµαίνει οποιαδήποτε υποχρέωση 
που επιβάλλεται σε επιχειρήσεις ηλεκτρισµού δυνάµει του άρθρου 88 και 
λαµβάνει υπόψη τους γενικούς κοινωνικούς, οικονοµικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες· 

«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού· 

«Υπουργείο» σηµαίνει το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού 

«υψηλή τάση» σηµαίνει ονοµαστική τάση της οποίας η τιµή ρίζας µέσου 
τετραγώνου (RMS) υπερβαίνει τα 36 kV· 

«φυσικό αέριο» σηµαίνει οποιουσδήποτε υδρογονάνθρακες ή µίγµα 
υδρογονανθράκων και άλλων αερίων τα οποία αποτελούνται κυρίως από 
µεθάνιο και περιλαµβάνει το υγροποιηµένο φυσικό αέριο· 
«χαµηλή τάση» σηµαίνει ονοµαστική τάση της οποίας η ανώτερη τιµή 

ρίζας µέσου τετραγώνου (RMS) δεν υπερβαίνει 1 kV. 
3. Ο παρών Νόµος προνοεί τη ρύθµιση της αγοράς ηλεκτρισµού στη 

∆ηµοκρατία και; µεταξύ άλλων· 
(α) Εγκαθιδρύει τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου  
(β) προνοεί τη δηµιουργία ενός νέου καθεστώτος χορήγησης αδειών ανα-

φορικά µε την παραγωγή, µεταφορά, διανοµή και προµήθεια ηλεκτρι-
σµού· 

(γ) προνοεί για τη δηµιουργία του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς· 
(δ) εγκαθιδρύει το πλαίσιο για τις διευθετήσεις µεταξύ του Ιδιοκτήτη Συ-

στήµατος Μεταφοράς και του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς- 
(ε) ρυθµίζει την πρόσβαση στο σύστηµα µεταφοράς και στο σύστηµα 

διανοµής 
(στ) επιτρέπει την εισαγωγή Υποχρεώσεων ∆ηµόσιας Ωφέλειας·και 
(ζ) ρυθµίζει θέµατα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή. 

Σκοπός 
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ΜΕΡΟΣ II—ΣΥΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
4.—(1) Συστήνεται Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, η οποία στο εξής 
θα αναφέρεται ως «ΡΑΕΚ». . 

(2) Η ΡΑΕΚ αποτελείται από τρία µέλη.  
(3) Το Υπουργικό Συµβούλιό διορίζει, µετά από διαβουλεύσεις µε την 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, πρόσωπα ως µέλη της 
ΡΑΕΚ. Το Υπουργικό Συµβούλιο διορίζει ένα από αυτά ως Πρόεδρο της 
ΡΑΕΚ και άλλο ένα ως Αντιπρόεδρο της ΡΑΕΚ. 

(4) Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα µέλη της ΡΑΕΚ δίδουν 
διαβεβαίωση για την πιστή εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώπιον του 
Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

(5) Η λειτουργία της ΡΑΕΚ ρυθµίζεται µε Κανονισµούς οι οποίοι 
εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 97. Οι Κανονισµοί αυτοί θα καθορίζουν 
µεταξύ άλλων τον τρόπο λήψης αποφάσεων της ΡΑΕΚ. 
5.—(1) Τα πρόσωπα που διορίζονται στη θέση του µέλους της ΡΑΕΚ 
πρέπει να είναι πρόσωπα ανωτάτου ηθικού και υψηλού επαγγελµατικού 
επίπεδου και να διαθέτουν πείρα και γνώσεις και να έχουν επιδείξει, 
ικανότητες σε ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τοµείς:  

(α) Βιοµηχανία 
(β) µηχανική 
(γ) εµπόριο 
(δ) οικονοµικά 
(ε) νοµικά. 

(2.) Στη διάρκεια της θητείας τους τα µέλη της ΡΑΕΚ— 
(α) ∆ε θα έχουν οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο συµφέρον, 

συµπεριλαµβανοµένου συµφέροντος σε µετοχές, σε 
οποιαδήποτε εταιρεία που διεξάγει οποιαδήποτε επιχείρηση στον 
τοµέα της ενέργειας, 

(β) δε θα αποδέχονται ή διατηρούν απασχόληση σε οποιαδήποτε 
εργασία, αξίωµα ή θέση από την οποία εύλογα αναµένεται η 
καταβολή απολαβών οποιασδήποτε µορφής ανεξάρτητα αν όντως 
καταβάλλεται ή όχι, και 

(γ) δε θα είναι αξιωµατούχοι πολιτικού κόµµατος. 
(3) Οι θέσεις των µελών της ΡΑΕΚ δεν υπάγονται στη δηµόσια υπηρεσία. 
(4) Ο διορισµός προσώπου στη θέση του µέλους της ΡΑΕΚ— 

(α) Είναι για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα έξι χρόνια σε κάθε περίπτω-
ση, και 

(β) περιορίζεται στο ανώτατο όριο δύο θητειών. 
(5) Τα µέλη της ΡΑΕΚ έχουν τέτοιες απολαβές και τέτοιο επίδοµα διακίνησης 

ή άλλα επιδόµατα ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συµβούλιο. 
(6) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να καθορίζει πληρωµή— 

(α) Τέτοιων επιδοµάτων ή φιλοδωρηµάτων προς ή σε σχέση µε πρόσωπο 
που υπηρέτησε ως µέλος της ΡΑΕΚ, ή 

(β) τέτοιων ποσών που να αποσκοπούν στην πληρωµή επιδοµάτων ή φι 
               λοδωρηµάτων σε πρόσωπο που υπηρέτησε ως µέλος της ΡΑΕΚ. 
6.—(1) Πρόσωπο που κατέχει τη θέση µέλους της ΡΑΕΚ δύναται πριν από  
τη λήξη της θητείας του— 

(α) Να υποβάλει γραπτώς την παραίτηση του από τη θέση του προς το 
Υπουργικό Συµβούλιο· 

Σύσταση 
Ρυθµιστικής 
Αρχής 
Ενέργειας, 
διορισµός των 
µελών της και 
λειτουργία 
αυτής. 

Όροι 
διορισµού, 
αµοιβής και 
σύνταξης.

Τερµατισµός 
∆ιορισµού.
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(β) να παυθεί από τη θέση αυτή µε απόφαση του Υπουργικού Συµβου-
λίου εφόσον συντρέχει οποιοσδήποτε από τους πιο κάτω λόγους: 

(ι)    πάσχει από πνευµατική ή σωµατική ανικανότητα η οποία τον 
καθιστά ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντα του και να ασκεί τις 
εξουσίες και αρµοδιότητες του για το υπόλοιπο της θητείας 
του, 

(ιι) συµπεριφέρεται ανάρµοστα ή ενεργεί αµελώς κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών και 
αρµοδιοτήτων του, 

(ιιι) συµπεριφέρεται µε τρόπο ασυµβίβαστο προς την υποχρέωση 
του να διατηρεί την ανεξαρτησία του αξιώµατος του όπως 
καθορίζεται στο εδάφιο (2) 

(ιv)  έχει, πριν από το διορισµό του, παραλείψει να αποκαλύψει 
στοιχείο ή γεγονός το οποίο θα µπορούσε να αποτελέσει 
κώλυµα  στο διορισµό του ως αποτέλεσµα οποιωνδήποτε 
λόγων που εκτίθενται στο εδάφιο αυτό 

(ν)   έχει καταδικαστεί, µε απόφαση αρµόδιου δικαστηρίου, σε 
ποινικό αδίκηµα κατά παράβαση του παρόντος Νόµου ή 

(νι)  έχει καταδικαστεί  µε  απόφαση  αρµόδιου δικαστηρίου σε 
                      ποινικό  αδίκηµα  που  ενέχει  έλλειψη  τιµιότητας  ή  ηθική 

αισχρότητα. 
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), συµπεριφορά ασυµβίβαστη µε τη 

διατήρηση   της   ανεξαρτησίας   του   αξιώµατος   του   µέλους   της   ΡΑΕΚ 
περιλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται— 

(α) Στην αποδοχή αξιώµατος ή εργασίας της οποίας οι απολαβές τελούν 
υπό τον έλεγχο της ∆ηµοκρατίας ή στην αποδοχή ή διατήρηση 
οποιασδήποτε θέσης ή ιδιότητας στη δηµόσια υπηρεσία ή σε δήµο ή σε 
οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό δηµόσιου δικαίου· ή 

(β) στην εργοδότηση ή αποδοχή εργοδότησης στην Αρχή, σε οποιαδήποτε 
εταιρεία ή οργανισµό που ελέγχεται από την Αρχή ή σε πρόσωπο 
που κατέχει άδεια δυνάµει του άρθρου 34 ή έτυχε εξαίρεσης δυνάµει 
του άρθρου 35· 

(γ) στην αποδοχή οποιουδήποτε αξιώµατος σε πολιτικό κόµµα ή στην 
ενεργό εµπλοκή του στα κοµµατικά δρώµενα ή 

 (δ) στην αποδοχή ή διατήρηση απασχόλησης σε οποιαδήποτε εργασία, 
αξίωµα ή θέση οπουδήποτε στον ιδιωτικό τοµέα έναντι απολαβών 
οποιασδήποτε µορφής ή υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις υπό το φως 
των οποίων εύλογα αναµένεται η καταβολή απολαβών, ανεξάρτητα 
αν όντως καταβάλλεται ή όχι. 

(3) Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ παραιτηθεί ή παυθεί από τη 
θέση του, µέχρις ότου διορισθεί αντικαταστάτης ή στην περίπτωση προσωρινής 
απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου της ΡΑΕΚ, ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΕΚ 
ασκεί τις αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τις εξουσίες του Προέδρου της ΡΑΕΚ. 

(4) Το Υπουργικό Συµβούλιο κοινοποιεί την απόφαση του για την παραίτηση 
ή παύση οποιουδήποτε µέλους της ΡΑΕΚ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(5) Τα µέλη της ΡΑΕΚ ασκούν τις αρµοδιότητες, καθήκοντα και εξουσίες της 
θέσης τους, παρά το γεγονός ότι θέση µέλους της ΡΑΕΚ είναι προσωρινά κενή. 
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(6)(α) Μέλος της ΡΑΕΚ, για περίοδο 3 ετών µετά από την παραίτηση, 
παύση ή αφυπηρέτησή του, δε θα κατέχει οποιαδήποτε θέση ή δε θα 
εργοδοτείται ή δε θα ενεργεί ως σύµβουλος, όπου είναι δυνατό να 
χρησιµοποιήσει ή να αποκαλύψει εµπιστευτικές πληροφορίες που απέκτησε 
κατά την άσκηση των καθηκόντων και εξουσιών του ως µέλος της ΡΑΕΚ. 

(β) Πρόσωπο, που παραβιάζει τις διατάξεις της παραγράφου (α), είναι ένοχο 
ποινικού αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή 
φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες, ή σε χρηµατική ποινή, που 
δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.. 

ΜΕΡΟΣ III—Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕΚ 
7.—(1) Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο το οποίο θα είναι γνωστό ως το Γραφείο 
της ΡΑΕΚ.  
(2) Το Γραφείο της ΡΑΕΚ έχει, σύµφωνα µε το εδάφιο (1), δική του 

χωριστή νοµική προσωπικότητα από αυτή της ΡΑΕΚ. 
(3) Η ΡΑΕΚ προΐσταται, εποπτεύει και ασκεί έλεγχο στο Γραφείο της 

ΡΑΕΚ. 
(4) Το Γραφείο της ΡΑΕΚ στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισµών 
που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου. 

(5) Το προσωπικό του Γραφείου της ΡΑΕΚ ενεργεί σύµφωνα µε τις εντολές 
και οδηγίες της ΡΑΕΚ. 

(6) Το Γραφείο της ΡΑΕΚ παρέχει στη ΡΑΕΚ τέτοιες διευκολύνσεις και 
υπηρεσίες όπως η ΡΑΕΚ κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ήθελε 
κρίνει αναγκαίο, προς την άσκηση των εξουσιών και αρµοδιοτήτων της 
ΡΑΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 25 και την εκπλήρωση των καθηκόντων της 
ΡΑΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 24. 

8.—(Ι)  Η ΡΑΕΚ  δύναται, να διορίσει τέτοια µέλη του προσωπικού του 
Γραφείου της ΡΑΕΚ, τα οποία κρίνονται αναγκαία για να µπορεί η ΡΑΕΚ να 
εκτελεί τα καθήκοντα του και να ασκεί τις εξουσίες και αρµοδιότητες του. 

(2) Τα µέλη του προσωπικού του Γραφείου της ΡΑΕΚ διορίζονται από τη 
ΡΑΕΚ είτε µόνιµα είτε µε σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις και διαδικασίες 
που καθορίζονται σε Κανονισµούς που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ µε βάση τον 
παρόντα Νόµο. 

(3)(α) Οι Κανονισµοί που αφορούν τα µέλη του προσωπικού του Γραφείου 
της ΡΑΕΚ ρυθµίζουν και προβλέπουν τις διαδικασίες που διέπουν το 
διορισµό, τους όρους εργοδότησης και την προαγωγή των µελών του 
προσωπικού του Γραφείου της ΡΑΕΚ, µαζί µε τις κατηγορίες θέσεων, τα 
ωφελήµατα αφυπηρέτησης, τον πειθαρχικό κώδικα και την πειθαρχική 
εξουσία που ασκείται από τη ΡΑΕΚ. 

(β) Τα ωφελήµατα αφυπηρέτησης των µελών του προσωπικού του 
Γραφείου της ΡΑΕΚ, τα οποία κατέχουν µόνιµη θέση και τα ωφελήµατα και 
συντάξεις των εξαρτωµένων προσώπων από αυτά τα µέλη και των 
οικογενειών αυτών των µελών διέπονται, τηρουµένων των αναλογιών, από 
τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις των περί Συντάξεων Νόµων του 1997 έως  

 
(4) Τα καθήκοντα, ευθύνες και προσόντα των µελών του προσωπικού του 

Γραφείου της ΡΑΕΚ καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας που καταρτίζονται 
από τη ΡΑΕΚ και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

Ίδρυση 
Γραφείου 
της ΡΑΕΚ. 

Προσωπικό 
του Γραφείου 
της ΡΑΕΚ. 

97(Ι) του 1997 
3(ι) του 1998 
77(Ι) του 1999 
14(Ι) του 2001.
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(5) Η οργανική διάρθρωση του προσωπικού του Γραφείου της ΡΑΕΚ 
περιλαµβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισµό της ΡΑΕΚ. 

(6) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόµου και 
κανονισµών, η ΡΑΕΚ δύναται— 

(α) Να εξασφαλίζει η ίδια απευθείας υπηρεσίες σε θέµατα σχετιζόµενα µε 
την άσκηση των δυνάµει του παρόντος Νόµου καθηκόντων, αρµοδιο-
τήτων και εξουσιών της και εκτέλεση των καθηκόντων της ή µε την 
προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού του Γραφείου, και 

(β) να προσλαµβάνει τέτοιους εµπειρογνώµονες ή συµβούλους ως ήθελε 
κρίνει αναγκαίο για να τη βοηθούν στην άσκηση των καθηκόντων, αρ-
µοδιοτήτων και εξουσιών της. Οποιεσδήποτε αµοιβές οφειλόµενες σε 
εµπειρογνώµονα ή σύµβουλο προσλαµβανόµενο σύµφωνα µε το 
άρθρο αυτό θα αποτελούν µέρος των δαπανών της ΡΑΕΚ. 

(7) Η ΡΑΕΚ δύναται να εκτελεί τα καθήκοντα, αρµοδιότητες και εξουσίες 
της, όπως ήθελε κρίνει αναγκαίο διά οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού 
του Γραφείου της ΡΑΕΚ και οποιοδήποτε καθήκον, αρµοδιότητα'ή εξουσία 
που ανατίθεται στη ΡΑΕΚ .δύναται να εκτελείται από οποιοδήποτε µέλος του 
προσωπικού του Γραφείου της ΡΑΕΚ το οποίο είναι εξουσιοδοτηµένο από 
αυτή. 

9. Το Γραφείο της ΡΑΕΚ δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τµήµα 
Κυβέρνησης.. 

10. Προς εκπλήρωση εντολής της ΡΑΕΚ και σύµφωνα µε τυχόν όρους και 
σε σχέση προϋποθέσεις, που η ΡΑΕΚ κρίνει σκόπιµο να διατυπώσει, το 
Γραφείο της ΡΑΕΚ δύναται— 

(α) Να  αποκτά  αγορά ,  ανταλλαγή ,  δωρεά  ή  οποιοδήποτε  άλλο  
τρόπο ,  ακίνητη ή κινητή περιουσία για τις ανάγκες στέγασης 
και λειτουργίας της ΡΑΕΚ και του Γραφείου της ΡΑΕΚ, 

(β) να αποδέχεται την παροχή  χορηγιών  από την Κυβέρνηση  της 
∆ηµοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνή οργανισµό, 

(γ) να πωλεί, ανταλλάσσει, εκµισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει µε 
οποιοδήποτε  άλλο  τρόπο  οποιαδήποτε  κινητή  ή ακίνητη 
περιουσία του Γραφείου και να υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν 
λόγω περιουσία για τις ανάγκες του Γραφείου της ΡΑΕΚ ή της 
ΡΑΕΚ, 

(δ) να µισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης 
ή κινητής περιουσίας για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας 
του Γραφείου της ΡΑΕΚ και της ΡΑΕΚ, 

(ε) µε την απόφαση της ΡΑΕΚ, να συνάπτει δάνεια αναγκαία προς 
υλοποίηση των όσων αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ) και 
(δ) πιο πάνω ,  

(στ) να συνάπτει συµβάσεις και να πράττει οτιδήποτε άλλο απαιτείται 
προς εκπλήρωση των διαλαµβανοµένων στις παραγράφους (α)-(ε) 
πιο πάνω ή που συντελεί στην εκπλήρωση τους. 

  11. To Γραφείο της ΡΑΕΚ έχει χωριστό Ταµείο, στο οποίο υποχρεωτικά  
κατατίθενται - 

(α) Όλα τα δυνάµει του παρόντος Νόµου και/ή δυνάµει Κανονισµών, 
που εκδίδονται µε βάση το Νόµο αυτό, πληρωτέα και εισπραττόµενα 
από το Γραφείο της ΡΑΕΚ ποσά, 

(β) κάθε χορηγία που παρέχεται στη ΡΑΕΚ ή στο Γραφείο της ΡΑΕΚ δυ- 

Ανεξαρτησία 
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νάµει της παραγράφου (β) του άρθρου 10 και κάθε άλλο έσοδο που 
εισπράττεται δυνάµει του παρόντος Νόµου, 

(γ) όλα τα έσοδα, που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου της 
ΡΑΕΚ κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 10, 

(δ) όλα τα ποσά µισθών, απολαβών, ωφεληµάτων, συντάξεων και αµοιβής, τα 
οποία καταβάλλονται από την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας στο Γραφείο 
της ΡΑΕΚ, κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 12, για πληρωµή από το 
τελευταίο στα µέλη του προσωπικού του Γραφείου της ΡΑΕΚ ή σε 
εξαρτώµενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των µελών ή σε πρόσωπα µε 
τα οποία η ΡΑΕΚ έχει συνάψει συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, δυνάµει του 
εδαφίου (6) του άρθρου 8, ανάλογα µε την περίπτωση, και 

(ε) όλα τα ποσά που προκύπτουν από την επιβολή διοικητικών προστίµων. 
12.—(1) Μέχρις ότου η ΡΑΕΚ µπορέσει 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 
Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας προβαίνει σε ετήσιες χορηγίες στο Γραφείο της 
ΡΑΕΚ µε την καταβολή πληρωµών στο Ταµείο. 

(2) Όλα τα ποσά, που η Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας καταβάλλει στο 
Γραφείο της ΡΑΕΚ σύµφωνα µε εδάφιο (1), είναι επιστρεπτέα σ' αυτή και 
καταβάλλονται αµελλητί από το Γραφείο της ΡΑΕΚ: 

Νοείται ότι, η Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε 
είσπραξη από το Γραφείο της ΡΑΕΚ, οποιουδήποτε των ως άνω από µέρους της 
καταβληθέντων ποσών, προτού το Γραφείο της ΡΑΕΚ συγκεντρώσει επαρκή 
έσοδα και εισπράξει επαρκή τέλη δυνάµει του παρόντος Νόµου. 

(3) Οποιοδήποτε πλεόνασµα εσόδων του Γραφείου της ΡΑΕΚ πέραν από τις 
δαπάνες κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους χρησιµοποιείται από το Γραφείο 
της ΡΑΕΚ για την αντιµετώπιση µελλοντικών δαπανών που προκύπτουν κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων, αρµοδιοτήτων και εξουσιών της ΡΑΕΚ. 
13.—(1) Η ΡΑΕΚ έχει ετήσιο προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων για την 
ίδια και το Γραφείο της ΡΑΕΚ. 

(2) Ο εν λόγω προϋπολογισµός υποβάλλεται από τη ΡΑΕΚ στο Υπουργικό 
Συµβούλιο µέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους και υπόκειται στην έγκριση του 
Υπουργικού Συµβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

(3) Ο προϋπολογισµός, µε τις τυχόν τροποποιήσεις του από το Υπουργικό 
Συµβούλιο, κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων µέχρι τις 30 
Σεπτεµβρίου κάθε έτους. 

(4) Ο προϋπολογισµός καλύπτει το οικονοµικό πρόγραµµα της ΡΑΕΚ και 
του Γραφείου της ΡΑΕΚ για κάθε οικονοµικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου: 

Νοείται ότι, το πρώτο οικονοµικό πρόγραµµα της ΡΑΕΚ και του Γραφείου 
της ΡΑΕΚ, αρχίζει από την ηµεροµηνία λειτουργίας της ΡΑΕΚ και του 
Γραφείου της ΡΑΕΚ και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους.. 

(5) Ο τρόπος, µε τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισµός και εµφανίζεται 
η ανάλυση των κονδυλίων στον πίνακα εσόδων και εξόδων, είναι όµοιος µε τον 
τρόπο καταρτισµού των προϋπολογισµών του κράτους. 

(6) Το Γραφείο της ΡΑΕΚ µεριµνά για την αναφερόµενη στο εδάφιο (2) 

Χρηµατοδότηση 
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κατάρτιση προϋπολογισµού και για την κατάρτιση του αναφερόµενου στο 
εδάφιο (4) οικονοµικού προγράµµατος, υποκείµενο στη ΡΑΕΚ κατά τα 
διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (5) του άρθρου 7 του παρόντος Νόµου. 

(7) Σε περίπτωση µη έγκαιρης ψήφισης του προϋπολογισµού, η ΡΑΕΚ και το 
Γραφείο της ΡΑΕΚ λειτουργούν κατ ' ανάλογη εφαρµογή των περί 
δωδεκατηµορίων διατάξεων του Συντάγµατος για τον κρατικό Προϋπολογισµό, 
χωρίς όµως το χρονικό περιορισµό των δύο µηνών. 

14. Η ΡΑΕΚ χρησιµοποιεί χρήµατα που κατατίθενται στο Ταµείο µε βάση 
το άρθρο 11 για να προβαίνει στις ακόλουθες πληρωµές: 
 (α) Όλα τα επιστρεπτέα στην Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας ποσά σύµφω- 

να µε το άρθρο 12· 
(β) όλα τα τρεχούµενα έξοδα λειτουργίας του Γραφείου της ΡΑΕΚ  
(γ) όλα τα ποσά για µισθούς, ηµεροµίσθια, ωφελήµατα και συντάξεις 

που είναι πληρωτέα στη ΡΑΕΚ και στα µέλη του προσωπικού του 
Γραφείου της ΡΑΕΚ όπως επίσης και όλα τα ποσά που είναι πληρω-
τέα σύµφωνα µε τις συµβάσεις για την παροχή υπηρεσιών'οι οποίες 
έχουν συναφθεί από τη ΡΑΕΚ 

(δ) τον τόκο επί οποιωνδήποτε δανείων τα οποία συνήψε η ΡΑΕΚ 
(ε) οποιαδήποτε ποσά πληρωτέα δυνάµει οποιασδήποτε σύµβασης που 

συνήψε η ΡΑΕΚ  σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο ή σύµφωνα µε Κα-
νονισµούς ή ∆ιατάγµατα που εκδίδονται σύµφωνα µε τον παρόντα 
Νόµο· 

(στ) οποιαδήποτε ποσά πληρωτέα για δικηγορικά έξοδα ή για πληρωµή σε 
σχέση µε την αντιπροσώπευση της ΡΑΕΚ ενώπιον των δικαστηρίων ή 
οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής ή σε σχέση µε την παροχή 
νοµικής συµβουλής στο Γραφείο της ΡΑΕΚ ή στη ΡΑΕΚ· και 

(ζ) οποιοδήποτε ποσό που καθίσταται νοµικά πληρωτέο συνεπεία της 
άσκησης οποιουδήποτε καθήκοντος, αρµοδιότητας ή εξουσίας της. 
ΡΑΕΚ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου αυτού ή Κανο-
νισµών ή ∆ιαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου.  

15. –(1) Εκτός όπου ρητά απαιτείται στον παρόντα Νόµο και τους 
εκάστοτε σε ισχύ Κανονισµούς η διεξαγωγή διαβουλεύσεων σε σχέση µε τη 
λήψη αποφάσεων από τη ΡΑΕΚ, η ΡΑΕΚ δύναται να διεξάγει διαβουλεύσεις 
σε σχέση  και µε οποιαδήποτε  θέµατα" τα οποία επηρεάζουν  την αγορά 
ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. 
(2) Η πρόθεση διεξαγωγής διαβούλευσης και τα θέµατα που σχετίζονται µε τη 
διαβούλευση δηµοσιεύονται σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδες στη 
∆ηµοκρατία και στην Επίσηµη Ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 
(3) Η ΡΑΕΚ µε την πιο πάνω δηµοσίευση— 

(α). Καλεί οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο -πρόσωπο να υποβάλει γραπτώς 
πληροφορίες, που σχετίζονται µε τα θέµατα της διαβούλευσης, µέσα 
σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ως άνω αναφερό-
µενων στο εδάφιο (2)·και 

(β) καθορίζει τη διαδικασία που ακολουθείται για το σκοπό διαφύλαξης 
εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, εµπιστευτικών πληροφοριών 
και, όπου είναι αναγκαίο, τη\ ανωνυµία προσώπων που συµµετέχουν 
στη διαβούλευση. 

(4) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού 
εκδοθέντων Κανονισµών, η ΡΑΕΚ δύναται ως µέρος της διαβούλευσης— 
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(α) Να δηµοσιεύει προσχέδιο ρυθµιστικής απόφασης ή προσχέδιο 
απόφα-σης, ή/και  

(β) να καθορίζει ότι ως µέρος της διαδικασίας διαβούλευσης θα 
πρέπει να διεξάγονται δηµόσιες ακροάσεις. 

(5) Η διαδικασία διεξαγωγής δηµόσιων ακροάσεων καθορίζεται µε εσω-
τερικούς κανονισµούς που ετοιµάζει η ΡΑΕΚ και τους οποίους ανακοινώνει στο 
κοινό µε όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο. 

16. Για σκοπούς κάλυψης εξόδων που η ΡΑΕΚ και το Γραφείο της ΡΑΕΚ  
υφίσταται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών τους δυνάµει του  

παρόντος Νόµου, η ΡΑΕΚ δύναται να εκδίδει Κανονισµούς για τέλη 
αδειών, µε τους οποίους να εξουσιοδοτείται η ΡΑΕΚ να εισπράττει τέλη 
αδείας από τέτοιες κατηγορίες επιχειρήσεων ηλεκτρισµού κάθε χρόνο και 
ανερχόµενα σε τέτοια ποσά όπως καθορίζονται από καιρού εις καιρό στους 
εν λόγω Κανονισµούς. 

17. Η ΡΑΕΚ   έχει επίσηµη σφραγίδα για την επικύρωση εγγράφων που 
απαιτούνται για τους σκοπούς της άσκησης των καθηκόντων, αρµοδιοτήτων, 
και των εξουσιών της. 

18.—(1)   Η   ΡΑΕΚ   λογοδοτεί,   για   την   εκτέλεση   των   καθηκόντων, 
αρµοδιοτήτων  και εξουσιών  του ιδίου και του Γραφείου της ΡΑΕΚ, 
στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και για το σκοπό αυτό, εντός τριών µηνών 
από το τέλος εκάστου ηµερολογιακού έτους, υποβάλλει έκθεση στον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για τις δραστηριότητες της κατά τη διάρκεια του 
έτους αυτού. 

(2) Η πιο πάνω έκθεση— 
(α) Περιέχει ανασκόπηση των εξελίξεων σε σχέση µε θέµατα που εµπί-

πτουν στη σφαίρα των καθηκόντων, αρµοδιοτήτων και εξουσιών της 
ΡΑΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων των εξελίξεων σε θέµατα που αφο-
ρούν τον ανταγωνισµό στον τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας· 

(β) περιέχει τις ρυθµιστικές αποφάσεις, αποφάσεις και οποιαδήποτε 
µέτρα εκτέλεσης στα οποία προέβη η ΡΑΕΚ κατά τη διάρκεια του 
έτους αυτού· 

(γ) περιλαµβάνει γενική έκθεση των δραστηριοτήτων και έκθεση προόδου 
για το έτος αυτό- και 

(δ) περιέχει αναφορά σε τέτοια άλλα θέµατα που κρίνονται αναγκαία. 
(3) Η ΡΑΕΚ καταθέτει αντίγραφο κάθε τέτοιας έκθεσης, που γίνεται σύµφωνα 

µε το εδάφιο (1), στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
και φροντίζει ώστε το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση στην έκθεση. 

(4) Η ΡΑΕΚ δύναται, επιπρόσθετα, να ετοιµάζει εκθέσεις σε σχέση µε 
οποιοδήποτε  θέµα  που   εµπίπτει   µέσα   στα   πλαίσια   των  καθηκόντων, 
αρµοδιοτήτων και εξουσιών της και .φροντίζει ώστε το κοινό να έχει εύκολη 
πρόσβαση στις·εκθέσεις.. 

19.—(1) Η ΡΑΕΚ τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασµούς για τις 
δραστηριότητες της και του Γραφείου της ΡΑΕΚ, όπως ορίζει εκάστοτε ο 
Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας. 

(2.) Σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση κάθε οικονοµικού έτους, 
συντάσσεται µε µέριµνα του Γραφείου της ΡΑΕΚ απολογισµός κατά τρόπο, 
που ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας. 

(3) .Οι λογαριασµοί της ΡΑΕΚ και του Γραφείου της ΡΑΕΚ ελέγχονται από 
το Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας. 
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Τήρηση 
Μητρώου. 

Εκπροσώπηση 
του Γραφείου 
της ΡΑΕΚ. 

Ευθύνη µελών 
της ΡΑΕΚ και 
προσωπικού 
του Γραφείου 
της ΡΑΕΚ. 

Προσφυγή στο 
Ανώτατο 
∆ικαστήριο 
εναντίον 
πράξεων της 
ΡΑΕΚ.. 

Καθήκοντα της 
ΡΑΕΚ.. 

 

(4) Μέσα σε ένα µήνα από τον έλεγχο των λογαριασµών, η ΡΑΕΚ υποβάλλει 
στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενηµέρωση 
τον απολογισµό οικονοµικής διαχείρισης.. 

(5) Το Γραφείο της ΡΑΕΚ µεριµνά για την αναφερόµενη στα εδάφια (1), (2) 
και (4) τήρηση βιβλίων και λογαριασµών και σύνταξη απολογισµού, υποκείµενο 
στη ΡΑΕΚ, κατά τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (5) του άρθρου 7. 

20.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 92, η ΡΑΕΚ τηρεί 
Μητρώο, όλων των αδειών που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 34 του 
Νόµου αυτού. Ο τρόπος τήρησης του Μητρώου καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ. 

(2) Το περιεχόµενο του Μητρώου είναι διαθέσιµο για επιθεώρηση σε 
εργάσιµες ώρες. 

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται, µε την πληρωµή τέλους, το οποίο 
καθορίζεται µε Κανονισµούς, να απαιτήσει από τη ΡΑΕΚ να του παρασχεθεί 
αντίγραφο αποσπάσµατος του Μητρώου, κατάλληλα πιστοποιηµένο από τη 
ΡΑΕΚ ως πιστό αντίγραφο ή απόσπασµα. 

21.—(1) Το Γραφείο της ΡΑΕΚ είναι αστικά υπεύθυνο και δύναται να 
ενάγει και να ενάγεται και να είναι διάδικος σε οποιαδήποτε δικαστική 
διαδικασία η οποία εγείρεται σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων, 
αρµοδιοτήτων και εξουσιών της ΡΑΕΚ και µελών του Γραφείου της ΡΑΕΚ. 

(2) Σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή 
διοικητικής αρχής, το Γραφείο της ΡΑΕΚ θα εκπροσωπείται είτε από 
ασκούντα το επάγγελµα δικηγόρο και/ή από µέλος του προσωπικού του 
Γραφείου της ΡΑΕΚ. 

22. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των δυνάµει 
αυτού εκδοθέντων Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων, τα µέλη της ΡΑΕΚ και τα 
µέλη του προσωπικού του Γραφείου της ΡΑΕΚ   δεν υπέχουν   προσωπική 
αστική ευθύνη 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 ∆ιαταγµάτων. 

23. Τηρουµένων των διατάξεων του Αρθρου 146 του Συντάγµατος και της 
νοµολογίας που το αφορά, αποφάσεις, διατάγµατα, και διοικητικά πρόστιµα, 
που ανάλογα µε την περίπτωση εκδίδονται ή επιβάλλονται από τη ΡΑΕΚ δυνάµει 
των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού Κανονισµών, 
περιλαµβανοµένων αποφάσεων περί χορήγησης, τροποποίησης ή ανάκλησης 
αδειών, υπόκεινται σε ακύρωση από το Ανώτατο ∆ικαστήριο δυνάµει του εν 
λόγω άρθρου, σε προσφυγή που δύναται να ασκηθεί ως διαλαµβάνεται σ' αυτό, 
εναντίον  της  απόφασης  ή  διατάγµατος  ή  της  επιβολής  προστίµου,  από 
οποιοδήποτε κάτοχο αδειών ή από πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί 
εξαίρεση ή από οποιοδήποτε καταναλωτή ή γενικά από πρόσωπο, του οποίου η 
σχετική απόφαση διάταγµα ή επιβολή προστίµου, προσβάλλει ευθέως ίδιον 
ενεστώς έννοµο συµφέρον, µέσα στην έννοια του Αρθρου 146. 

ΜΕΡΟΣ IV—ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΡΑΕΚ  
24.—(1) Κατά την άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται σ ' αυτήν 
δυνάµει του παρόντος Νόµου, η ΡΑΕΚ ενεργεί κατά τρόπο ώστε στον τοµέα 
της αγοράς ηλεκτρισµού: 

(α) Να διευκολύνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, τον 
ανταγωνισµό στην αγορά ηλεκτρισµού και να αποφεύγει τη δυσµενή 
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    διάκριση τόσο  µεταξύ των  κατόχων  αδείας  όσο και µεταξύ  των 
αιτητών για χορήγηση αδειών· 

(β)    να προστατεύει  τα συµφέροντα των  καταναλωτών · 
(γ)    να  διασφαλίζει  ότι  ικανοποιούνται  όλες  οι  εύλογες  απαιτήσεις     

και  ανάγκες που σχετίζονται µε τον ηλεκτρισµό· 
(δ)  να  διασφαλίζει  ότι  οι  κάτοχοι  των  αδειών  που  λειτουργούν  

αποδοτικά , έχουν  την  ικανότητα  χρηµατοδότησης  των  
επιχειρηµατικών  τους δραστηριοτήτων  για τις οποίες είναι 
αδειούχοι  

(ε)    να  προάγει  την  ανάπτυξη  µιας  οικονοµικά  βιώσιµης  και  αποδοτικής  
αγοράς ηλεκτρισµού· 

(στ) να  εξασφαλίζει  την  ασφάλεια, συνέχεια,  ποιότητα  και  αξιοπιστία 
της παροχής ηλεκτρισµού· 

(ζ)     να λαµβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος· 
(η)     να ενθαρρύνει την αποδοτική χρήση και παραγωγή του  ηλεκτρισµού· 
(θ)  να  λαµβάνει  υπόψη  τις  ανάγκες  των  καταναλωτών  αγροτικών  

περιοχών ,  των  καταναλωτών  που βρίσκονται  σε  µειονεκτική  θέση 
και των  ηλικιωµένων · 

(ι)    να  ενθαρρύνει  την  έρευνα  και  ανάπτυξη  της  παραγωγής ,   µεταφοράς ,  
διανοµής και χρήσης του ηλεκτρισµού· και  

(ια)   να προάγει  τη χρήση ανανεώσιµων  µορφών ενέργειας. 
(2) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΡΑΕΚ λαµβάνει τέτοια µέτρα 

όπως   είναι  αναγκαία  για  τη   συµµόρφωση   µε   τις   Υποχρεώσεις  ∆ηµόσιας  
Ωφέλειας σύµφωνα µε το άρθρο 88. 

(3) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΡΑΕΚ δηµοσιεύει πληροφορίες 
που έχουν σχέση µε τις δραστηριότητες της ώστε να ενηµερώνει το κοινό χωρίς 
να παραβιάζεται  συγχρόνως η ανάγκη για προστασία των  εµπορικών  
συµφερόντων  των  κατόχων  αδειών  ή  άλλων  προσώπων  και  η  προστασία  της  
εθνικής ασφάλειας. 

25.—(1) Η ΡΑΕΚ έχει  εξουσία και αρµοδιότητα µεταξύ  άλλων— 
(α) Να χορηγεί, ελέγχει, επιβάλλει, τροποποιεί ή ανακαλεί άδειες, 

περίλαµβανοµένης όταν είναι αναγκαίο, της πρόσκλησης για υποβολή 
αιτήσεων για άδειες που εκδίδονται µε βάση τον παρόντα Νόµο 

(β) να συµβουλεύει, τον Υπουργό σε όλα τα θέµατα που αφορούν  τον 
ηλεκτρισµό· 

(γ) να  διασφαλίζει  όπως  οι  Κανόνες  Μεταφοράς  και  ∆ιανοµής  και  οι  
Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού ετοιµάζονται  και εγκρίνονται  σύµφω-
να µε τα άρθρα 72. και 79, αντίστοιχα· 

(δ) να διασφαλίζει την επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια για ικανοποίηση 
όλων των  εύλογων αναγκών  και απαιτήσεων  για τον ηλεκτρισµό· 

(ε) να  ρυθµίζει τις  διατιµήσεις,  χρεώσεις  και  άλλους  όρους  και 
προϋποθέσεις  που  εφαρµόζονται  από  τους  αδειούχους  γ ια  
οποιεσδήποτε  υπηρεσίες  που  παρέχονται  σύµφωνα  µε  τους  όρους 
των  αδειών  τους·  

(στ) να  καθορίζει ,  να  δηµοσιεύει  και  να  επιβάλλει  επίπεδα  ποιότητας  µε  
τα  οποία  να  συµµορφώνονται  οι  κάτοχοι  αδειών·  

(ζ) να καθορίζει τους κανόνες ή τις διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες 
εξετάζονται παράπονα που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται 
από τους κατόχους αδειών, περιλαµβανοµένης, όπου το θεωρεί 
κατάλληλο, της διεξαγωγής έρευνας και της λήψης αποφάσεων για 
τέτοια παράπονα· 

Εξουσίες και 
αµοδιότητες 
της ΡΑΕΚ. 
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Κεφ.. 4. 

Ρυθµιστικές 
αποφάσεις και 
αποφάσεις. 

Εξέταση 
παραβάσεων. 
Κεφ. 1«70 

2 του 1976 
26 του 1979 

141 του 1990 
42(1) του 2002. 

(η) µε βάση τις διατάξεις του περί ∆ιαιτησίας Νόµου να ερευνά και να 
επιλύει διαφορές που εγείρονται ανάµεσα σε κατόχους αδειών· 

(θ) να ενεργεί σύµφωνα µε οδηγίες του Υπουργικού Συµβουλίου σε περί-
πτωση που τίθεται θέµα εθνικής ασφαλείας ή άµυνας της ∆ηµοκρατίας· 

(ι) να εκδίδει Κανονισµούς µε βάση το Νόµο αυτό· και 
(ια) να λαµβάνει αποφάσεις και ρυθµιστικές αποφάσεις ως προνοείται στον 

παρόντα Νόµο και στους δυνάµει αυτού εκδιδόµενους Κανονισµούς. 
(2) Η ΡΑΕΚ δύναται, µε γραπτή έγκριση του Υπουργού  να συνάπτει 

δάνειο µε τέτοιους όρους και µε τέτοιο τρόπο που απαιτείται για την εύρυθµη 
άσκηση των καθηκόντων, αρµοδιοτήτων και εξουσιών της. 

(3) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου και της γενικής πολιτικής 
που δυνατό να καθορίζεται από τον Υπουργό, η ΡΑΕΚ   έχει την εξουσία να 
προβαίνει στη λήψη των απαραίτητων και αναγκαίων µέτρων που συµβάλλουν 
στην καλύτερη άσκηση των καθηκόντων, αρµοδιοτήτων και εξουσιών της µε 
σκοπό την αποτελεσµατική και εύρυθµη εφαρµογή του παρόντος Νόµου. 

(4) Η ΡΑΕΚ δύναται να συµµετέχει σε συναντήσεις ή σε άλλες δραστηριότητες 
διεθνών οργανισµών και να συνεργάζεται µε ξένες ή διεθνείς αρχές στην έκταση 
που αυτές σχετίζονται µε τα καθήκοντα, αρµοδιότητες και εξουσίες της. 

26.—(1)   Κατά  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  και  την  άσκηση   των 
αρµοδιοτήτων και εξουσιών της η ΡΑΕΚ δύναται— 

(α) Να λαµβάνει ρυθµιστικές αποφάσεις, µε τις οποίες να καθορίζει τον 
τρόπο µε τον οποίο θα ρυθµίζει την αγορά ηλεκτρισµού και ποιοι 
από τους κατόχους αδειών θα δεσµεύονται από µια τέτοια ρυθµιστι-
κή απόφαση, και 

(β) να λαµβάνει αποφάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών. 

(2) Προτού λάβει οποιαδήποτε ρυθµιστική απόφαση, η ΡΑΕΚ— 
(α) Συµβουλεύεται οποιοδήποτε κάτοχο αδείας, αιτητή για χορήγηση έκ-

δοσης αδείας ή άλλο ενδιαφερόµενο πρόσωπο σε σχέση µε οποιοδή-
ποτε θέµα µε το οποίο σχετίζεται η ρυθµιστική απόφαση, και 

(β) δηµοσιεύει προσχέδιο της ρυθµιστικής απόφασης της µε το οποίο να 
καλεί τους κατόχους αδειών, αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόµενα 
πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια. 

(3) Κάθε προσχέδιο  ρυθµιστικής   απόφασης,  ρυθµιστική  απόφαση,  ή 
απόφαση που λαµβάνεται από τη ΡΑΕΚ δηµοσιεύεται κατά τέτοιο τρόπο ως 
η ΡΑΕΚ κρίνει κατάλληλο για να καταστεί δυνατή η γνωστοποίηση της στους 
ενδιαφεροµένους. 
27.—(1) Η ΡΑΕΚ , αυτεπάγγελτα ή µετά από υποβολή παραπόνου, εξετάζει 
εάν κάτοχος αδείας, ∆ιατάγµατος ή προηγούµενης αδείας που εκδόθηκε 
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 9, αντίστοιχα, του περί Ηλεκτρισµού Νόµου ή 
πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί εξαίρεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 35, αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου  ή  άλλου  εκπροσώπου  του 
παραβιάζει, προτίθεται να παραβιάσει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε—  

(α) Οποιοδήποτε όρο αδείας ή εξαίρεσης- ή  
(β) οποιαδήποτε ρυθµιστική απόφαση ή απόφαση της ΡΑΕΚ. 

(2) Μετά τη διεξαγωγή έρευνας, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 96, η ΡΑΕΚ επιδίδει ειδοποίηση στα πιο πάνω αναφερόµενα 
πρόσωπα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 µε την οποία καθορίζει— 
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(α) Τον όρο της αδείας ή εξαίρεσης ή τη ρυθµιστική απόφαση ή απόφαση, 
που κατά τη γνώµη της ΡΑΕΚ εκ πρώτης όψεως δυνατό να παραβιάζεται 
ή πιθανόν να παραβιαστεί από τον κάτοχο αδείας, ∆ιατάγµατος ή προη-
γούµενης αδείας ή το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί εξαίρεση· 

(β) τις πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες κατά τη γνώµη της ΡΑΕΚ, δυνα-
τό να συνιστούν ή πιθανόν να αποτελέσουν παράβαση του σχετικού 
όρου, απόφασης ή ρυθµιστικής απόφασης της ΡΑΕΚ· 

(γ) την προθεσµία µέσα στην οποία ο κάτοχος της αδείας ∆ιατάγµατος ή 
προηγούµενης αδείας ή το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί 
εξαίρεση, δύναται να υποβάλει τις γραπτές ενστάσεις, η οποία δε δύ-
ναται να υπερβαίνει το όριο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία επί-
δοσης της ειδοποίησης. 

(3) Η ΡΑΕΚ εξετάζει οποιεσδήποτε ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε 
το εδάφιο (2). 

(4) Κατά την εξέταση οποιασδήποτε ένστασης, η ΡΑΕΚ δύναται να εκδώσει 
απόφαση µε την οποία να διατάσσει τον κάτοχο αδείας, το πρόσωπο στο 
οποίο έχει παραχωρηθεί εξαίρεση ή τον κάτοχο ∆ιατάγµατος ή προηγούµενης 
αδείας να λάβει εκείνα τα µέτρα που κρίνονται αναγκαία για να επανορθώσει 
την παραβίαση ή να εµποδίσει µελλοντική παραβίαση. 

(5) Σε περίπτωση που ο κάτοχος αδείας, ∆ιατάγµατος ή προηγούµενης 
αδείας ή το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί εξαίρεση παραλείπει να 
επανορθώσει την παράβαση µέσα σε ένα µήνα από την επίδοση της απόφασης 
της ΡΑΕΚ, σύµφωνα µε το εδάφιο (4) ή εντός εύλογης χρονικής περιόδου, 
όπως η ΡΑΕΚ δύναται να καθορίσει µε απόφαση της, η ΡΑΕΚ δύναται— 

(α) Να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο στον κάτοχο αδείας, ∆ιατάγµατος ή 
προηγούµενης αδείας ή στο πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί 
εξαίρεση, ανάλογα µε" τη φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβα-
σης ή παράλειψης, ως ήθελε καθοριστεί µε Κανονισµούς που εκδίδο-
νται δυνάµει του παρόντος Νόµου, ή/και 

(β) να αποφασίσει ότι θα οφείλεται διοικητικό πρόστιµο ανάλογα µε τη 
σοβαρότητα της παραβίασης για κάθε µέρα που η παραβίαση ή παρά-
λειψη εξακολουθεί να υφίσταται ως ανωτέρω, ή/και 

(γ) να ανακαλέσει την άδεια, εξαίρεση, ∆ιάταγµα ή προηγούµενη άδεια 
σύµφωνα µε διαδικασία που καθορίζεται µε Κανονισµούς που εκδί-
δονται από τη ΡΑΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 97. 

(6) Η απόφαση  της  ΡΑΕΚ για  επιβολή  διοικητικού  προστίµου ή για  
ανάκληση αδείας, εξαίρεσης, ∆ιατάγµατος ή προηγούµενης αδείας πρέπει να 
είναι γραπτή και επαρκώς αιτιολογηµένη. 

28.—-(1) Η αιτιολογηµένη απόφαση της ΡΑΕΚ για επιβολή διοικητικού 
προστίµου, ως εις το εδάφιο (6) του άρθρου 27 προνοείται, επιδίδεται στο 
πρόσωπο το οποίο κρίθηκε ότι ευθύνεται για την παράβαση ή την παράλειψη. 

(2) Το πρόσωπο αυτό δύναται, αφού λάβει την απόφαση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του εδαφίου (1), να υποβάλει µέσα σε διάστηµα τριάντα ηµερών 
γραπτές προτάσεις από την ηµεροµηνία επίδοσης της ειδοποίησης στη ΡΑΕΚ. 

(3) Το ποσό του διοικητικού προστίµου εισπράττεται από τη ΡΑΕΚ, όταν 
περάσει   άπρακτη   η   προς   άσκηση   προσφυγής   ενώπιον   του   Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου προθεσµία των 75 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
της ΡΑΕΚ, για επιβολή χρηµατικής ποινής ή σε περίπτωση που ασκήθηκε 
προσφυγή, µετά την έκδοση µη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης. 
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207 του 19S9 
111(1) του 1999 
87(1) του 2000 

155(1) του 200Ο.. 

207 του 1989 
111(1) του 1999 
87(1) του 2000 
155(1) του 2000. 

207 του 1989 
111(1) του 1999 
87(1) του 2000 
155(1) του 2000. 

(4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής των κατά τον παρόντα Νόµο και 
δυνάµει Κανονισµών επιβαλλοµένων από τη ΡΑΕΚ, χρηµατικών κυρώσεων, η 
ΡΑΕΚ λαµβάνει δικαστικά µέτρα και εισπράττει το οφειλόµενο ποσό ως 
αστικό χρέος οφειλόµενο προς το Ταµείο του Γραφείου της ΡΑΕΚ. 

(5) Τα  ποσά που  εισπράττονται  από  τη  ΡΑΕΚ     από  την  επιβολή 
διοικητικού προστίµου σύµφωνα µε το άρθρο αυτό κατατίθενται στο Ταµείο 
του Γραφείου της ΡΑΕΚ. 

29.—(1) Η ΡΑΕΚ δύναται να λαµβάνει, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 
εδαφίου (1) του άρθρου 22 των περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµων 
του 1989 µέχρι (Αρ. 2) του 2000, δια διατάγµατος που εκδίδεται σύµφωνα µε 
την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2), τα δέοντα µέτρα— 

(α) Προς αποτροπή της καταχρηστικής  εκµετάλλευσης  δεσπόζουσας 
θέσης από οποιοδήποτε κάτοχο αδείας δυνάµει του άρθρου 34, ή (β) για 
να απαγορεύει ή κηρύττει άκυρη, ανάλογα µε την περίπτωση την 
εσκεµµένη σύναψη ή απόπειρα σύναψης σύµβασης από οποιοδήποτε 
κάτοχο αδείας, η οποία έχει ως σκοπό ή ως αποτέλεσµα ή θα έχει ως 
αποτέλεσµα τον περιορισµό, την παρακώλυση ή τη νόθευση του αντα-
γωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

(2) Για σκοπούς άσκησης της αρµοδιότητας που διαλαµβάνεται στο εδάφιο 
(1), η ΡΑΕΚ— 

(α) ∆ε δύναται να απαγορεύει ή να κηρύττει άκυρη οποιαδήποτε σύµπραξη—  
(i) Που ανήκει σε κατηγορία συµπράξεων η οποία έχει εξαιρεθεί από 

τις συµπράξεις που είναι απαγορευµένες κατά τα διαλαµβανόµενα 
στους περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµους του 1989 
µέχρι (Αρ. 2) του 2,000, δια διατάγµατος του Υπουργικού Συµ-
βουλίου, ή δια δηµοσίευσης σχετικής γνωστοποίησης από την 
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού, δυνάµει του εν λόγω 
Νόµου, 

(ii)  που έχει εξαιρεθεί από τις εν λόγω απαγορευµένες συµπράξεις µε 
απόφαση της πιο πάνω Επιτροπής δυνάµει του εν λόγω Νόµου, ή 
σε σχέση µε την οποία η Επιτροπή εξετάζει αίτηση εξαίρεσης, 

(β) δε δύναται να απαγορεύει, διά διατάγµατος που εκδίδεται σύµφωνα 
µε την παράγραφο (ε), πράξεις καταχρηστικής εκµετάλλευσης δεσπό-
ζουσας θέσης που είναι απαγορευµένες από τους περί Προστασίας 
του Ανταγωνισµού Νόµους του 1989 µέχρι (Αρ. 2.) του 2000, ή συ-
µπράξεις που έχουν συναφθεί ή διενεργηθεί προς παρακώλυση, πε-
ριορισµό ή νόθευση του ανταγωνισµού, µέσα στην έννοια του εν 
λόγω Νόµου, 

(γ) δύναται να απαγορεύει την προτιθέµενη διενέργεια πράξεων κατα-
χρηστικής εκµετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, ή την προτιθέµενη σύ-
ναψη ή διενέργεια, συµπράξεων που έχουν ως αντικείµενο ή θα έχουν 
ως αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό, ή τη νόθευση 
του ανταγωνισµού, νοουµένου ότι και αυτές δεν έχουν αποφασισθεί 
καθ' οιονδήποτε τρόπο απ^ό την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγω-
νισµού, και δεν εκκρεµούν για απόφαση ενώπιον αυτής, 

(δ) δύναται να κηρύττει άκυρες, πράξεις καταχρηστικής εκµετάλλευσης 
δεσπόζουσας θέσης που έχουν ήδη διενεργηθεί, ή συµπράξεις που 
έχουν ήδη συναφθεί ή διενεργηθεί και έχουν ως αντικείµενο ή αποτέ- 

Λήψη µέτρων 
για την 
Προστασία του 
Ανταγωνισµού. 



755 Ν. 122(Ι)/2003 
λεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού, 
νοουµένου και αφενός µεν, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού δεν έχει 
ήδη αποφασίσει στα πλαίσια είτε αυτεπάγγελτης εξέτασης, ή κατόπιν 
καταγγελίας, ότι δεν υπάρχει καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης 
ή παρακώλυση, περιορισµός ή νόθευση του ανταγωνισµού, αφ' ετέρου δε, δεν 
εκκρεµεί το σχετικό θέµα για εξέταση από αυτή,  
(ε) εκδίδει διάταγµα µόνο κατόπιν διαβουλεύσεων και συνεννοήσεων µε την 
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού. 
30. Η ΡΑΕΚ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες σε σχέση µε την αγορά 
φυσικού αερίου- 
(α)   Την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την κατασκευή και λειτουργία συ- 
στηµάτων αγωγών φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των απευθείας 
αγωγών  
(β)   την έκδοση αδειών για την παραγωγή, µεταφορά, διανοµή, προµήθεια 
ή αποθήκευση φυσικού αερίου 
(γ)   τη λήψη µέτρων για αποφυγή κατάχρησης οποιασδήποτε δεσπόζουσας 
θέσης στην αγορά φυσικού αερίου  
(δ) τη διευθέτηση διαφορών σε σχέση µε πρόσβαση σε συστήµατα αγωγών 
αερίου- και 
(ε) τη διασφάλιση λήψης αναγκαίων µέτρων για την παροχή δυνατότητας σε 
ενδιαφερόµενα πρόσωπα να επιτυγχάνουν πρόσβαση στα συστήµατα αγωγών 
φυσικού αερίου και σε άλλες διευκολύνσεις, περιλαµβανοµένων των όρων µε 
βάση τους οποίους περιέχεται τέτοια πρόσβαση στα συστήµατα αγωγών 
φυσικού αερίου. 

ΜΕΡΟΣ V—∆ΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
31.—(1)   Τηρουµένων   των   διατάξεων   του    παρόντος    Νόµου    και  
Κανονισµών που δυνατό να εκδοθούν, όλες οι διατιµήσεις και χρεώσεις για 
υπηρεσίες που προνοούνται από τον παρόντα Νόµο αντικατοπτρίζουν τα έξοδα 
παροχής των υπηρεσιών αυτών και δεν οδηγούν σε δυσµενή διάκριση µεταξύ 
των αγοραστών των υπηρεσιών αυτών. 

(2) Η ΡΑΕΚ δύναται, µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές που θέτει ο 
Υπουργός µε απόφαση πολιτικής, 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 που αφορούν 
τους επιλέγοντες και µη επιλέγοντες καταναλωτές δε θα οδηγούν σε 
εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης της Αρχής ή άλλου αδειούχου. 
32.—(1) Πρόσωπα  στα  οποία   έχει  χορηγηθεί   άδεια   ή  παραχωρηθεί 
εξαίρεση δυνάµει του παρόντος Νόµου και στην έκταση που το απαιτούν οι εν 
λόγω άδειες ή εξαιρέσεις, θα διασφαλίζουν ότι οι διατιµήσεις ή χρεώσεις  που 
εισπράττουν για τις υπηρεσίες που παρέχουν σύµφωνα µε τους όρους των πιο 
πάνω— 

(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- 

(β) έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, και 
(γ) έχουν κοινοποιηθεί δηµόσια σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΡΑΕΚ.

Αρµοδιότητες 
της ΡΑΕΚ σε 
σχέση µε την 
αγορά φυσικού 
αερίου. 

Αρχές που 
διέπουν τις 
διατιµήσεις και 
χρεώεις. 

Ρύθµιση 
διατιµήσεων 
και χρώσεων 
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(2) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για 
αναθεώρηση και έγκριση των διατιµήσεων και χρεώσεων καθορίζεται σε 
Κανονισµούς και στην σχετική µε αυτούς προβλεπόµενη µεθοδολογία που 
καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ και ότι η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει— 

(α) Χρονοδιάγραµµα για την εξέταση από τη ΡΑΕΚ αιτήσεων για έγκρι-
ση· και 

(β) τη δυνατότητα σε πελάτες και άλλα πρόσωπα να υποβάλουν τις από-
ψεις τους σχετικά µε τις αιτήσεις αυτές.. 

(3) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια 
ή παραχωρηθεί εξαίρεση, δύνανται να ανακτούν όλα τα έξοδα που εύλογα 
ανακύπτουν από τη διεξαγωγή των εργασιών της επιχείρησης τους πάνω σε 
αποδοτική βάση, περιλαµβανοµένων µεταξύ άλλων των ακολούθων: 

(α) Το κόστος των καυσίµων, ηµεροµίσθιων και µισθών και άλλων λει-
τουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης· 
(β) την πρόβλεψη για κεφαλαιουχική απόσβεση·  
(γ) τη λογική απόδοση του χρησιµοποιηθέντος κεφαλαίου·  
(δ) τα έξοδα που προκύπτουν από τις Υποχρεώσεις ∆ηµόσιας Ωφέλειας 

που επιβάλλονται στον κάτοχο αδείας σύµφωνα µε το Νόµο αυτό ή 
άλλους Νόµους., και  

(ε) τα έξοδα που προκύπτουν από την παροχή επικουρικών υπηρεσιών. 
(4) Όταν η ΡΑΕΚ αποφασίζει για το κατάλληλο επίπεδο των διατιµήσεων 

ή άλλων χρεώσεων, λαµβάνει υπόψη επιπρόσθετα µε όσα προνοούνται στα 
εδάφια (1), (2) και (3) πιο πάνω και τα ακόλουθα: 

(α) Την προστασία των καταναλωτών ενάντια σε µονοπωλιακές τιµές 
και 

(β) την ενθάρρυνση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρε-
σιών που παρέχουν τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ή 
παραχωρηθεί εξαίρεση. 

33.—(1) Ο Υπουργός δύναται, µετά από πρόταση της ΡΑΕΚ και αφού λάβει 
τις αναγκαίες εγκρίσεις από την Επιτροπή, να εκδώσει ∆ιάταγµα, το οποίο 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µε το οποίο να 
προνοείται η πληρωµή ενός ετήσιου ποσού για τους σταθµούς παραγωγής που 
η Αρχή κατέχει άδεια ή εξαίρεση, για τους οποίους σαν αποτέλεσµα της 
εφαρµογής του παρόντος Νόµου, η Αρχή δεν µπορεί να ανακτήσει 
συγκεκριµένα έξοδα και να εισπράξει έσοδα. 

(2) Το ∆ιάταγµα αυτό µπορεί να προνοεί για την ανάκτηση από τους 
τελικούς πελάτες των ποσών που θα πληρώνει η Αρχή για τις ανενεργείς 
επενδύσεις της. 

(3) Γο αναφερόµενο στο εδάφιο (1) ποσό υπολογίζεται για συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο, σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα που σχετίζεται µε τα ετήσια 
καθοριζόµενα ποσά για τα έξοδα που δεν ανακτήθηκαν ή για τα έσοδα πόυ 
µπορεί να προκύψουν σε κάθε έτος. 

(4) Χωρίς επηρεασµό  της  γενικότητας των  εδαφίων (1) και (2),  το 
Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να  εκδίδει  Κανονισµούς για  ανενεργείς 
επενδύσεις που προβλέπουν για— 

(α) Τη χρέωση που επιβάλλεται σε τελικούς πελάτες µε βάση την κατανά-
λωση του ηλεκτρισµού που παρέχεται σε αυτούς·  
(β) την είσπραξη πληρωµών µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην πα- 

Πολιτική για 
τις ανενεργείς 
επενδύσεις. 
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ράγραφο (α) πιο πάνω από τους κατόχους αδειών σύµφωνα µε το Νόµο 
αυτό· 

(γ)      για την πληρωµή στην Αρχή από τις πληρωµές που έχουν  
   εισπραχθεί µε βάση την παράγραφο (β)· 

    (δ)    τον όρο ότι οποιοδήποτε ποσό που έχει πληρωθεί στην Αρχή, σύµφωνα µε 
το Υπουργικό ∆ιάταγµα, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), θα 
χρησιµοποιείται για τους σκοπούς που καθορίζονται στους Κανονισµούς 
για ανενεργείς επενδύσεις και ότι η ΡΑΕΚ θα έχει την εξουσία να 
εξακριβώσει αν υπάρχει συµµόρφωση µε τον όρο αυτό·  

(ε)     τους όρους, σύµφωνα µε τους οποίους θα καταβάλλεται η εισπραχθείσα    
          χρέωση στην Αρχή· 

(στ)   την ανάκτηση από την Αρχή του ποσού ή µέρους του ποσού, το οποίο 
πληρώθηκε σε αυτή σύµφωνα µε το Υπουργικό ∆ιάταγµα, που αναφέρεται 
στο εδάφιο (1), στην περίπτωση που αυτό το ποσό δε χρησιµοποιήθηκε 
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς για ανενεργείς επενδύσεις· και 

(ζ)    την πιστοποίηση από τη ΡΑΈΚ , για κάθε έτος µέσα στην καθορισµέ- 
νη χρονική περίοδο, ότι κατά το συγκεκριµένο έτος έχουν ικανοποιη 
θεί οι όροι που καθορίζονται στους Κανονισµούς για ανενεργείς 
επενδύσεις. 
(5) Οι Κανονισµοί που αναφέρονται στο εδάφιο (4) δύνανται να— 

(α) Επιβάλλουν όπως η Αρχή παρέχει οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία ή 
άλλες πληροφορίες ή διευκολύνσεις για την εξακρίβωση του ύψους 
των ανενεργών επενδύσεων 

(β) προνοούν το χρόνο κατά τον οποίο θα γίνονται οι πληρωµές είτε από 
χρεώσεις είτε από πληρωµές στην Αρχή 

(γ) προνοούν ότι το ποσό για οποιαδήποτε υπερπληρωµή ή υποπληρωµή 
που γίνεται από ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο, συµψηφίζεται σε σχέση 
µε οποιαδήποτε απαίτηση ή οφειλή προς το πρόσωπο αυτό και 

(δ) καθορίζουν την ηµεροµηνία τερµατισµού της διευθέτησης. 
(6) Ο Υπουργός ασκεί όλες τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 

αυτό, ώστε να διασφαλίζει ότι τα ποσά τα οποία εισπράχθηκαν από τη 
χρέωση είναι επαρκή αφού αφαιρεθούν από τους κατόχους αδειών παροχής 
ηλεκτρισµού τα διοικητικά έξοδα τα οποία καταβλήθηκαν σύµφωνα µε το 
άρθρο  31,  κατά την  είσπραξη της χρέωσης.  Τα  ποσά που πιο  πάνω 
αναφέρονται χρησιµοποιούνται για την καταβολή των πληρωµών στην Αρχή 
που απαιτούνται να γίνουν από τους πιο πάνω Κανονισµούς. 

(7) Ο Υπουργός κοινοποιεί στην Αρχή προσχέδιο ∆ιατάγµατος που αναφέ- 
ρεται στο εδάφιο (1), ένα µήνα πριν την έκδοση του ∆ιατάγµατος αυτού. 

ΜΕΡΟΣ VI .— ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ 
34.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου  35, απαγορεύεται η 
Υποχρέωση διεξαγωγή από οποιοδήποτε πρόσωπο των  ακόλουθων 
δραστηριοτήτων, εκτός αν στο πρόσωπο αυτό έχει χορηγηθεί 
προηγουµένως άδεια από τη ΡΑΕΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου: 

(α) Να κατασκευάζει σταθµό παραγωγής ηλεκτρισµού ή να παράγει 
ηλεκτρισµό- 

(β) να προµηθεύει ηλεκτρισµό σε επιλέγοντες καταναλωτές 
(γ) να προµηθεύει ηλεκτρισµό σε µη επιλέγοντες καταναλωτές 
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αδειών. 

(δ) να εκτελεί οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες του ∆ιαχειριστή 
Συστήµατος Μεταφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 59  

(ε) να εκτελεί οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες του Ιδιοκτήτη 
Συστήµατος Μεταφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 46·ή 

(στ) να εκτελεί οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες του Ιδιοκτήτη 
Συστήµατος ∆ιανοµής σύµφωνα µε το άρθρο 52. 

(2) Πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια προµήθειας ηλεκτρισµού 
σύµφωνα µέ τις διατάξεις του παρόντος Νόµου έχει στην κυριότητα του 
επαρκές δυναµικό παραγωγής εγκατεστηµένο στη ∆ηµοκρατία. 

(3) Αδεια που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου 
δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της αδείας από την ανάγκη λήψης οποιωνδήποτε 
άλλων εγκρίσεων οι οποίες απαιτούνται από οποιοδήποτε άλλο Νόµο. 

35.—(1) Η ΡΑΕΚ δύναται, µε απόφαση της, να παρέχει εξαίρεση από την 
κατοχή αδείας για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 
(α) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 34, υπό τους όρους και προϋποθέσεις 
που ήθελον καθορισθεί στην απόφαση. 

(2) Η ΡΑΕΚ πριν την έκδοση της απόφασης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), 
ζητά και λαµβάνει τη γνώµη του Υπουργού. 

(3) Εξαίρεση δύναται να παρασχεθεί για— 
(α) Αυτοπαραγωγή ηλεκτρισµού από οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα 

µιας ειδικής κατηγορίας, για ισχύ που καθορίζεται σε κάθε περίπτω-
ση στην απόφαση της ΡΑΕΚ, ή 

(β) για προµήθεια ηλεκτρισµού από συγκεκριµένο πρόσωπο, η ολική ισχύς 
της οποίας δε θα υπερβαίνει το 0.02.MW για κάθε σταθµό παραγωγής. 

(4) Εξαίρεση η οποία παρέχεται σύµφωνα µε την παράγραφο (α) του 
εδαφίου (3) δηµοσιεύεται κατά τέτοιο τρόπο ως η ΡΑΕΚ  κρίνει κατάλληλο 
για να καταστεί δυνατή η γνωστοποίηση της στους ενδιαφεροµένους. 

(5) Εξαίρεση, η οποία δεν έχει προηγουµένως ανακληθεί σύµφωνα µε 
οποιοδήποτε όρο που περιέχεται στην εξαίρεση, συνεχίζει να ισχύει για τη 
χρονική περίοδο που καθορίζεται στην απόφαση της ΡΑΕΚ µε την οποία αυτή 
παραχωρήθηκε. 

36.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), του άρθρου 38 και 
Κανονισµών που δυνατό να εκδοθούν σύµφωνα µε την παράγραφο (δ) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 97, άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε το Νόµο αυτό 
δύναται να περιέχει τέτοιους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς όπως η 
ΡΑΕΚ ήθελε κρίνει, κάτω από τις περιστάσεις, αναγκαίους: 

Νοείται ότι, οι πιο πάνω όροι, προϋποθέσεις και περιορισµοί δε δύνανται να 
δηµιουργούν ή να επιτρέπουν δυσµενή διάκριση ανάµεσα στους κατόχους 
αδειών. 

(2)' Οποιαδήποτε άδεια χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό περιέχει 
όρους που καθορίζουν ότι— 

(α) Η άδεια υπόκειται σε τροποποίηση για σκοπούς συµµόρφωσης µε 
οποιαδήποτε τροποποίηση ή αναθεώρηση της νοµοθεσίας, 

(β) ο κάτοχος αδείας πληρώνει τέτοιο τέλος όπως ήθελε καθοριστεί σε 
σχετικούς Κανονισµούς για τα τέλη αδειών, και 

(γ) ο κάτοχος αδείας τηρεί ξεχωριστούς λογαριασµούς για καθεµιά από 
τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η κατοχή αδείας δυνά-
µει του εδαφίου (1) του άρθρου 34.. 

Παροχή 
Εξαιρέσεων. 
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37. Οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση αδείας σύµφωνα µε το Νόµο αυτό, 
υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ σε τύπο που ήθελε καθοριστεί από σχετικούς για την 
έκδοση αδειών Κανονισµούς για έκδοση αδείας µαζί µε τις πληροφορίες και τα 
τέλη που οι Κανονισµοί δυνατό να προβλέπουν. 

38. Κατά την έκδοση απόφασης της ΡΑΕΚ για την χορήγηση αδείας,  
ακολουθείται η διαδικασία που ήθελε καθοριστεί από τους σχετικούς για την  
έκδοση αδειών Κανονισµούς και λαµβάνονται  υπόψη  τα  κριτήρια που, 
παρατίθενται πιο κάτω καθώς και οποιεσδήποτε οδηγίες που ο Υπουργός 
δύναται να δηµοσιεύει από καιρού εις καιρό και αφορούν την κυβερνητική 
πολιτική— 

(α) Η ασφάλεια του συστήµατος ηλεκτρισµού, των εγκαταστάσεων παρα- 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των ηλεκτρικών γραµµών 

(β) η προστασία του περιβάλλοντος συµπεριλαµβανοµένου του περιορισµού 
των εκποµπών στην ατµόσφαιρα, στο νερό ή στο έδαφος 

(γ) η χωροθέτηση των σταθµών παραγωγής ηλεκτρισµού και η σχετική 
χρήση της γης 

(δ) η αποδοτική χρήση ενέργειας 
(ε) η φύση της πρωτογενούς πηγής ενέργειας που θα χρησιµοποιηθεί από σταθµό 

παραγωγής ηλεκτρισµού 
(στ) τα προσόντα του αιτητή, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών δυνα-

τοτήτων και οικονοµικών πόρων του αιτητή, ώστε να δύναται να διε-
ξάγει τη δραστηριότητα για την οποία υποβάλλει την αίτηση, και 

(ζ) οι Υποχρεώσεις ∆ηµόσιας Ωφέλειας σύµφωνα µε το άρθρο 88. 
39. Στην περίπτωση που η ΡΑΕΚ αποροίπτει οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση 

αδείας 
(α) Ειδοποιεί γραπτώς τον αιτητή για τους λόγους της απόρριψης και 
(β) µέσα σε 2.8 µέρες από την απόρριψη της αίτησης κοινοποιεί γραπτώς στην 

Επιτροπή τους λόγους απόρριψης της αίτησης.. 
40. Αδεια που χορηγείται σύµφωνα µε το Νόµο αυτό υπόκειται σε τροποποίηση 

 ή ανάκληση σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται σε σχετικούς για την 
έκδοση αδειών Κανονισµούς που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ. 

41.—(1)   Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 35, οποιοδήποτε πρόσωπο στο 
οποίο έχει χορηγηθεί ∆ιάταγµα ή προηγούµενη άδεια δυνάµει των άρθρων 4 και 9, 
αντίστοιχα, του περί Ηλεκτρισµού Νόµου, κατά ή πριν άδειες, από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος των άρθρων 34 και 35, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση αδείας ή για 
παραχώρηση εξαίρεσης σύµφωνα µε τα πιο πάνω  άρθρα του παρόντος Μέρους, 
µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι µηνών ή µέσα σε τέτοιο άλλο χρονικό διάστηµα που 
ήθελε αποφασίσει η ΡΑΕΚ    αρχής γενοµένης από της έναρξης ισχύος του άρθρου 
αυτού. 

(2) Οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται στον Υπουργό ή στο ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, για έκδοση ∆ιατάγµατος ή για 
έκδοση αδείας δυνάµει των άρθρων 4 και  9, αντίστοιχα, του περί Ηλεκτρισµού 
Νόµου, για την οποία µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των άρθρων 34 και 35 
δεν έχει ληφθεί απόφαση από τον Υπουργό ή από το ∆ιευθυντή των 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, αντίστοιχα, θεωρείται ως  αίτηση για χορήγηση 
αδείας ή για παραχώρηση εξαίρεσης δυνάµει των άρθρων 34 και 35, αντίστοιχα, και 
εξετάζεται ανάλογα από τη ΡΑΕΚ. 

Αιτήσεις για 
χορήγηση 
αδειών. 
 
 
 
Εξέταση 
αιτήσεων και 
χορήγη 
αδειών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόρριψη 
Αίτησης για 
Χορήγης 
Άδειας. 
 
 
 
Τροποποίηση 
και ανάκληση 
αδειών 
 
∆ιατάγµατα 
και 
προηγούµενες 
άδειες. 
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(3) Αδεια που εκδίδεται από τη ΡΑΕΚ, σε αντικατάσταση ∆ιατάγµατος που 
χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 4 του περί Ηλεκτρισµού Νόµου, περιέχει 
όρους οι οποίοι θέτουν τον κάτοχο αδείας στην ίδια ουσιαστικά οικονοµική 
θέση στην οποία βρισκόταν όταν λειτουργούσε σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα. 

(4) Εξαίρεση που παραχωρείται από τη ΡΑΕΚ, σε αντικατάσταση προη 
γούµενης αδείας, η οποία χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 9 του περί 
Ηλεκτρισµού Νόµου, περιέχει όρους οι οποίοι θέτουν τον κάτοχο εξαίρεσης στην 
ίδια ουσιαστικά οικονοµική θέση στην οποία βρισκόταν όταν λειτουργούσε 
σύµφωνα µε την προηγούµενη άδεια. 

(5) Οποιοδήποτε ∆ιάταγµα ή προηγούµενη άδεια που χορηγήθηκε σύµφωνα 
µε τα άρθρα 4 και 9, αντίστοιχα, του περί Ηλεκτρισµού Νόµου, κατά ή πριν 
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των άρθρων 34 και 35, λήγει είτε εντός 
12 µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των πιο πάνω άρθρων είτε από 
την ηµεροµηνία χορήγησης της αδείας ή παραχώρησης της εξαίρεσης από τη 
ΡΑΕΚ, η οποία αντικαθιστά το πιο πάνω ∆ιάταγµα ή την πιο πάνω άδεια, 
αντίστοιχα,  και  σε   κάθε  περίπτωση  από  οποιαδήποτε  ηµεροµηνία   είναι 
ενωρίτερα, Η προθεσµία των 12 µηνών ως ανωτέρω παρατείνεται όποτε τούτο 
κρίνεται αναγκαίο λόγω παράτασης της χρονικής περιόδου των 6 µηνών για 
υποβολή αίτησης όπως προνοείται στο εδάφιο (1).. 

(6) Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των άρθρων 34 και 35, η εξουσία 
τροποποίησης ή ανάκλησης των ∆ιαταγµάτων ή των προηγούµενων αδειών 
που   εκδόθηκαν  δυνάµει  των  άρθρων  4   και  9,   αντίστοιχα,  του   περί 
Ηλεκτρισµού Νόµου, ασκείται µόνο από τη ΡΑΕΚ. 

42.—(1) Η ΡΑΕΚ, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου (στ) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 2.4, ενηµερώνει τον Υπουργό οποτεδήποτε 
διαπιστώσει ότι η υπάρχουσα εγκατεστηµένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρισµού 
δε θα είναι επαρκής για τη διασφάλιση ικανοποιητικής παροχής ηλεκτρισµού 
στη ∆ηµοκρατία. 

(2.) Ο Υπουργός αφού ενηµερωθεί από τη ΡΑΕΚ , σύµφωνα µε το εδάφιο (1) 
και µετά από διαβούλευση µε τη ΡΑΕΚ και το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
Μεταφοράς εκδίδει ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας βάσει του οποίου καθορίζει τη διαδικασία υποβολής 
προσφορών, την αναγκαία παραγωγή, τον τρόπο και τους όρους διάθεσης της 
παραγωγής αυτής και εντέλλει τη ΡΑΕΚ να επιληφθεί της διαδικασίας για 
την εξασφάλιση της απαιτούµενης νέας παραγωγής.. 

(3) Η ΡΑΕΚ καθορίζει µε απόφαση της που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµιοκρατίας, το ταχύτερο δυνατό µετά τη δηµοσίευση του 
∆ιατάγµατος που αναφέρεται πιο πάνω, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούν οι αιτητές για τη διαδικασία υποβολής 
προσφορών. 

(4) Η   ΡΑΕΚ   καλεί   την   υποβολή   προσφορών   για   την   αύξηση   της 
εγκατεστηµένης ισχύος παραγωγής ηλεκτρισµού στη ∆ηµοκρατία σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στο ∆ιάταγµα που εκδίδεται σύµφωνα µε το 
εδάφιο (2). 

43. Επιλέγων καταναλωτής δύναται να συµβάλλεται για την αγορά ηλεκτρισµού 
µε οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει άδεια προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας., 

44.—(1) Ο Υπουργός, µετά από διαβούλευση µε τη ΡΑΕΚ, εκδίδει ∆ιάταγµα 
που αφορά τον επιλέγοντα καταναλωτή, µε το οποίο καθορίζει τον τρόπο και τα 
κριτήρια µε τα οποία η κατανάλωση ηλεκτρισµού θα υπολογίζεται για το σκοπό 
διακρίβωσης αν ο καταναλωτής είναι επιλέγων ή µη επιλέγων καταναλωτής.. 

Κεφ. 170. 
2 του 1976 

26 του 1979 
141 του 1990 

42(1) του 2002. 
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∆ιαδικασία 
υποβολής 
προσφορών 
για αύξηση της 
δυναµικότητας 
παραγωγής 
ηλεκτρισµού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιλέγων 
καταναλωτής. 
 
∆ιάταγµα 
επιλέγοντα 
καταναλωτή. 
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(2) Το ∆ιάταγµα που εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (1)— 
(α) Καθορίζει τον τρόπο και τα κριτήρια µε τα οποία υπολογίζεται η κα-

τανάλωση ηλεκτρισµού και 
(β) καθορίζει το όριο κατανάλωσης ηλεκτρισµού, σε GWh, υπολογιζόµε-νο 

για χρονική περίοδο δώδεκα µηνών, µε βάση το οποίο καθορίζε-ται αν ο 
καταναλωτής είναι επιλέγων ή µη επιλέγων καταναλωτής. 

(3) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί το ∆ιάταγµα που εκδίδεται 
δυνάµει του εδαφίου (1) αφού δηµοσιεύσει προηγουµένως στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας γνωστοποίηση της πρόθεσης του να προβεί σε 
τέτοια τροποποίηση. 

(4) Πριν από κάθε τροποποίηση του ∆ιατάγµατος που αναφέρεται πιο 
πάνω, ο Υπουργός διεξάγει δηµόσια διαβούλευση. 

ΜΕΡΟΣ VII—∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 

ΣΥΣΤΉΜΑΤΌΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
45. Ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς υποχρεούται να κατασκευάζει και να 

διατηρεί ένα αποδοτικό, συντονισµένο, ασφαλές, ακίνδυνο, αξιόπιστο και 
οικονοµικό σύστηµα µεταφοράς, σύµφωνα µε. το πρόγραµµα ανάπτυξης και το 
Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταφοράς του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς, 
επιδεικνύοντας την πρέπουσα προσοχή για τη φροντίδα και προστασία του 
περιβάλλοντος. 

46.Ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς— 
(α) Εκτελεί εργασίες συντήρησης και κατασκευής συµφωνά µε το πρόγραµµα 

ανάπτυξης και τους όρους του Πρωτοκόλλου Ελέγχου Μετάφοράς καθώς 
και εργασίες σχεδιασµού και ανάπτυξης όπως ανατίθενται στον Ιδιοκτήτη 
Μεταφοράς από το Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταφοράς, 

(β) υλοποιεί οποιεσδήποτε άλλες εργασίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα ανάπτυξης και συµµορφώνεται µε οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση που σχετίζεται µε αυτό σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο επι-
δεικνύοντας την αναγκαία προσοχή και φροντίδα για προστασία του 
περιβάλλοντος, 

(γ) ενηµερώνει το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 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 το Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταφοράς. 

47. Ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς δε θα εκποιεί ή θέτει εκτός  
λειτουργίας οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί µέρος του  
συστήµατος µεταφοράς και ούτε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε υποθήκευση  
του συστήµατος µεταφοράς χωρίς την προγενέστερη γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ. 

48. Ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς, κατά την άσκηση των αρµόδιο- 
τήτων του, δεν επιτρέπεται να λειτουργεί µε τρόπο που να δηµιουργεί δυσµενή  
διάκριση µεταξύ προσώπων ή κατηγοριών προσώπων ή µεταξύ χρηστών του  
συστήµατος ή κατηγοριών χρηστών του συστήµατος, και ιδιαίτερα δεν  
επιτρέπεται να λειτουργεί µε τρόπο που να δηµιουργεί δυσµενή διάκριση προς 
όφελος θυγατρικών του εταιρειών, ή επιχειρήσεων συνδεδεµένων µε αυτόν, ή 
κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει. 

Γενικές 
υποχρεώσεις 
Ιδιοκτήτη 
Συστήµατος 
Μεταφοράς 
 
 
 
Αρµοδιότητες 
του Ιδιοκτήτη 
Συστήµατος 
Μεταφοράς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιορισµός 
διάθεσης 
περιουσιακών 
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συστήµατος 
µεταφοράς. 
 
Υποχρέωση 
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µην προβαίνει 
σε διακρίσεις. 
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Εγκριση γιο 
χρήση του 
συστήµατος 
µεταφοράς για 
σκοπούς που δε 
σχετίζονται µε 
την ηλεκτρική 
ενέργεια. Κεφ.. 
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2 του 1976 
26 του 1979 

141 του 1990 
42(1) του 2002. 

Επιτρεπόµενα . 
έσοδα του 
Ιδιοκτήτη 
Συστήµατος 
Μεταφοράς. 

Γενικές 
υποχρεώσεις 
του    Ιδιοκτήτη 
Συστήµατος 
∆ιανοµής. 

Αρµοδιότητες 
του Ιδιοκτήτη 
Σ;υστήµατος 
∆ιανοµής. 

Περιορισµός 
διάθεσης 
περιουσιακών 
στοιχείων του 
συστήµατος 
διανοµής. 

49.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 34 και τηρουµένων των 
διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 12. του περί Αναπτύξεως του 
Ηλεκτρισµού Νόµου, καθόσον αφορά την έκδοση αδείας, ο Ιδιοκτήτης 
Συστήµατος Μεταφοράς δύναται, αφού λάβει την γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ 
και οποιαδήποτε άλλη άδεια, εξουσιοδότηση ή έγκριση που δυνατό να 
απαιτείται δυνάµει οποιουδήποτε άλλου ισχύοντα νόµου στη ∆ηµοκρατία, να 
χρησιµοποιήσει το σύστηµα µεταφοράς για σκοπούς που δε σχετίζονται µε 
την ηλεκτρική ενέργεια. 

(2) Η ΡΑΕΚ, µετά από διαβουλεύσεις µε το ∆ιαχειριστή Συστήµατος 
Μεταφοράς, εγκρίνει τη χρήση του συστήµατος µεταφοράς για άλλες µη 
σχετικές µε την ηλεκτρική ενέργεια δραστηριότητες, που προτείνονται από 
τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η ΡΑΕΚ 
ικανοποιείται ότι η διεξαγωγή της δραστηριότητας αυτής δε συγκρούεται 
προς, ή δεν περιορίζει— 

(α) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μετα-
φοράς σύµφωνα µε την άδεια του ως Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μετα-
φοράς, ή 

(β) την εκτέλεση από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς των υπο-
χρεώσεων του σύµφωνα µε την άδεια του ως ∆ιαχειριστής Συστήµα-
τος Μεταφοράς. 

50. Ο   Ιδιοκτήτης   Συστήµατος   Μεταφοράς   εισπράττει   έσοδα,   που 
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του σύµφωνα µε την 
άδεια του. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από διατιµήσεις και χρεώσεις που 
εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ   σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 32 και το άρθρο 85. 

51. Ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος ∆ιανοµής αναπτύσσει και διατηρεί ένα 
οικονοµικό,  αποδοτικό,  συντονισµένο,   ασφαλές   και  αξιόπιστο  σύστηµα 
διανοµής,  που  να  διασφαλίζει  ότι   ικανοποιεί  τις  εύλογες  ανάγκες  σε 
ηλεκτρισµό επιδεικνύοντας  την απαιτούµενη προσοχή και  φροντίδα για 
προστασία του περιβάλλοντος. 

52. Ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος ∆ιανοµής— 
(α) Λειτουργεί ένα ασφαλές, αξιόπιστο, οικονοµικό και αποδοτικό σύ-

στηµα διανοµής, 
(β) καθιερώνει πρωτόκολλα µε το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 

προάγοντας τη βελτίωση της λειτουργίας συντονισµένου συστήµατος 
µεταφοράς και διανοµής, 

(γ) χρεώνει για τη χρήση και τη σύνδεση µε το σύστηµα διανοµής σύµφω-
να µε τις διατιµήσεις και τις χρεώσεις που εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ 
σύµφωνα µε το άρθρο 32 και το άρθρο 85, και 

(δ) παρέχει όρους και συνάπτει συµφωνίες σύνδεσης ή πρωτόκολλα, µε 
επιχειρήσεις ηλεκτρισµού οι οποίες επιδιώκουν να χρησιµοποιήσουν 
ή να συνδεθούν µε το σύστηµα διανοµής.. 

53. Ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος ∆ιανοµής δε θα εκποιεί ή θέτει εκτός 
λειτουργίας οποιοδήποτε περιουσιακό  στοιχείο που αποτελεί µέρος" του 
συστήµατος διανοµής και ούτε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε υποθήκευση του 
συστήµατος διανοµής χωρίς την προγενέστερη γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ. 
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54. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος 
∆ιανοµής δεν προβαίνει σε δυσµενείς διακρίσεις µεταξύ προσώπων ή 
κατηγοριών προσώπων ή µεταξύ χρηστών του συστήµατος ή κατηγορίες χρηστών 
του συστήµατος, ειδικότερα προς όφελος θυγατρικών εταιρειών, συνδεδεµένων 
µε αυτόν επιχειρήσεων και κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει., 

55.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 34, σε σχέση µε την 
έκδοση αδείας, ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος ∆ιανοµής δύναται, αφού λάβει την 
γραπτή έγκριση του Υπουργού σύµφωνα µε το άρθρο 12 του περί Ανάπτυξης 
Ηλεκτρισµού Νόµου και τη γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ, να χρησιµοποιήσει το 
σύστηµα διανοµής για άλλους σκοπούς που δε σχετίζονται µε την ενέργεια. 

(2) Η ΡΑΕΚ, µετά από διαβουλεύσεις µε τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος 
∆ιανοµής, εγκρίνει τη χρήση του συστήµατος διανοµής για άλλες µη σχετικές 
µε την ηλεκτρική ενέργεια, δραστηριότητες που προτείνονται από τον 
Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής, υπό την προϋπόθεση ότι η ΡΑΕΚ 
ικανοποιείται ότι η διεξαγωγή της δραστηριότητας αυτής, δε συγκρούεται, ή 
δεν περιορίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ιδιοκτήτη Συστήµατός 
∆ιανοµής που απορρέουν από την άδεια του.. 

56. Τα επιτρεπόµενα έσοδα του Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σύµφωνα µε την άδεια του προέρχονται 
από τις διατιµήσεις και χρεώσεις που εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ, σύµφωνα µε 
την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 32.. 

ΜΕΡΟΣ νπΐ—ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

57.—(1) Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής, συγκροτείται 
διεύθυνση καλούµενη «Μονάδα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος Μεταφοράς». 

(2)(α) Το Υπουργικό Συµβούλιο, διορίζει ένα άτοµο στο αξίωµα του 
∆ιευθυντή του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ο οποίος στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ»: 

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να προβεί προηγουµένως σε 
διαβουλεύσεις µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής.. 

(β) Ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, 
δίδει  διαβεβαίωση  ενώπιον  του  Προέδρου  της  ∆ηµοκρατίας  για  πιστή 
εκτέλεση των καθηκόντων του. 

(3) Ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ πρέπει να είναι υψηλού ηθικού και επαγγελµατικού 
επιπέδου, να διακρίνεται για τα ακαδηµαϊκά του προσόντα, τις γνώσεις και 
την πείρα του στον κλάδο της ηλεκτρολογικής µηχανικής και να είναι 
εγγεγραµµένο µέλος του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου, 
στον αντίστοιχο κλάδο σύµφωνα µε τον περί Επιστηµονικού Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµο του 1990 µέχρι 200.3., 

Καθήκον του 
Ιδιοκτήτη 
Συστήµατος 
∆ιανοµής να 
µην προβαίνει 
σε διακριθείς. 

Έγκριση νια 
χρήση του 
συστήµατος 
διανοµής για 
σκοπούς που δε  
σχετίζονται µε 
την ηλεκτρική 
ενέργεια. Κεφ. 
171. 10 του I960 
16 του 1960 24 
του 1963 45 του 
1969 53 του 
1977 31 του 1979 
116 του 1990 250 
του 1990 40(1) 
του 1995 15(1) 
του 1996 75(1) 
του 1998 143(1) 
του 1999 15δ(Ι) 
του 2000.. 
Επιτρεπόµενα 
έσοδα του 
Ιδιοκτήτη 
Συστήµατος 
∆ιανοµής 

Χορήγηση 
άδειας στο 
∆ιαχειριστή 
Συστήµατος 
Μεταφοράς και 
διορισµός του 
∆ιευθυντή 
∆ΣΜ.

224 του 1990
106(1) του 1992 
15(1) του 1993 
31(1) του 1993 
53(1) του 1993
44(1) του 1996
34(1) του 1997
15(Ι)του 2002

24(1) του 2002
221(1) του 2002

19(1) του 2003.
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Τερµατισµός 
του διορισµού 
του   ∆ιευθυντή 
∆ΣΜ. 

Προσωπικό και 
εκτέλεση των 
αρµοδιοτήτων 
του 
∆ιαχειριστή 
Συστήµατος 
Μεταφοράς.. 

 

(4) Ο διορισµός του ∆ιευθυντή ∆ΣΜ είναι για περίοδο 6 ετών. 
(5) Η κατοχή του αξιώµατος ∆ιευθυντή ∆ΣΜ είναι ασυµβίβαστη µε τη 

διατήρηση ή κατοχή οποιασδήποτε θέσης στην Αρχή ή σε οποιαδήποτε άλλη 
υπηρεσία, εταιρεία ή οργανισµό.. Πρόσωπο διοριζόµενο ως ∆ιευθυντής ∆ΣΜ 
δεν πρέπει να υπερβαίνει, κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους του 
διορισµού του για δεύτερη θητεία στη θέση αυτή, το 63ο έτος της ηλικίας. 

(6) Ο διορισµός στη θέση του ∆ιευθυντή ∆ΣΜ θα περιορίζεται, κατά το 
µέγιστο, σε δύο θητείες. 

(7) Η Μονάδα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος Μεταφοράς µετά από την 
έκδοση αδείας  από  τη  ΡΑΕΚ  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  34,  θα   είναι  ο 
∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς.. 

58. Ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ δύναται— 
(α) Να παραιτηθεί από το αξίωµα αυτό µε γραπτή ειδοποίηση προς το 

Υπουργικό Συµβούλιο- 
(β) να παυθεί από το αξίωµα αυτό από το Υπουργικό Συµβούλιο, αν 

κατά τη κρίση των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου, έχει καταστεί 
ανίκανος, λόγω της κατάστασης της υγείας του, να εκτελεί ικανο-
ποιητικά τα καθήκοντα του ή εξαιτίας ανάρµοστης ή ασυµβίβαστης 
µε τα καθήκοντα του συµπεριφοράς. Οι λόγοι για τέτοια παύση κοι-
νοποιούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

59.—(1)(α) Το προσωπικό του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 
προέρχεται από το προσωπικό της Αρχής και υπάγεται στο ∆ιευθυντή ∆ΣΜ 
καθ' όσον αφορά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ∆ιαχειριστή Συστήµατος 
Μεταφοράς. Το προσωπικό αυτό καθ' όσον αφορά τις διαδικασίες διορισµού, 
όρους εργοδότησης, προαγωγής, ωφεληµάτων, αφυπηρετήσεις, πειθαρχικό 
κώδικα, υπάγεται στις διαδικασίες, Κανονισµούς και σχέδια υπηρεσίας που 
διέπουν το προσωπικό της Αρχής. 

(β) Ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ αµέσως µετά το διορισµό του στο αξίωµα αυτό από 
το Υπουργικό Συµβούλιο ετοιµάζει και υποβάλλει στην Αρχή και στη ΡΑΕΚ 
τις εισηγήσεις του αναφορικά µε τις ανάγκες του ∆ΣΜ σε προσωπικό και 
άλλες δαπάνες. Η Αρχή µε βάση τις πιο πάνω εισηγήσεις διεξάγει 
διαβούλευση µε το ∆ιευθυντή ∆ΣΜ και τη ΡΑΕΚ αναφορικά µε την 
ετοιµασία του προϋπολογισµού του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 
όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 60. 

(γ) Η Αρχή, µετά την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του 
προϋπολογισµού του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς, µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής, τοποθετεί κατάλληλο προσωπικό στο 
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς για κάλυψη των αναγκών της µονάδας 
σε ανθρώπινο δυναµικό. 

(2)(α) Ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ έχει τέτοιες απολαβές και τέτοιο επίδοµα διακίνησης 
ή άλλα επιδόµατα ως ήθελε .καθοριστεί από το Υπουργικό Συµβούλιο µε βάση 
πρόταση των Υπουργών Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και Οικονοµικών 
που ετοιµάζεται µετά από διαβουλεύσεις µε την Αρχή και την ΡΑΕΚ. 

(β) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να καθορίζει επίσης, πληρωµή 
τέτοιων επιδοµάτων, φιλοδωρηµάτων προς ή σε σχέση µε πρόσωπο που 
υπηρέτησε ως ∆ιευθυντής ∆ΣΜ ή τέτοια ποσά που αποσκοπούν στην 
πληρωµή επιδοµάτων ή φιλοδωρηµάτων σε πρόσωπο που υπηρέτησε ως 
∆ιευθυντής ∆ΣΜ µε βάση πρόταση των Υπουργών Εµπορίου, Βιοµηχανίας 
και Τουρισµού και Οικονοµικών που -ετοιµάζεται µετά από διαβουλεύσεις µε 
την Αρχή και τη ΡΑΕΚ. 

(γ) Οι απολαβές, επιδόµατα και άλλα ωφελήµατα ως οι παράγραφοι (α) 
και (β) πιο πάνω, περιλαµβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισµό του ∆ιαχειρι- 
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στή όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 60 και εγκρίνονται από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(3) Ο   ∆ιευθυντής   ∆ΣΜ   ασκεί   τις   αρµοδιότητες   του   ∆ιαχειριστή 
Συστήµατος  Μεταφοράς  όπως  θεωρεί  πρέπον  είτε  προσωπικά  είτε  δι '  
οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού του και οποιαδήποτε αρµοδιότητα 
που   ανατίθεται   στο   ∆ιαχειριστή   Συστήµατος   Μεταφοράς   δύναται   να 
εκτελείται  είτε  από  αυτόν  προσωπικά  είτε  από  οποιοδήποτε  µέλος  του  
προσωπικού    του    ∆ιαχειριστή    Συστήµατος    Μεταφοράς,    που    ε^ναι 
εξουσιοδοτηµένο για αυτόν το σκοπό από το ∆ιευθυντή ∆ΣΜ.. 

(4) Ο  ∆ιευθυντής  ∆ΣΜ  δύναται  να  προσλαµβάνει  εµπειρογνώµονες  ή  
συµβούλους, όπως ήθελε κρίνει αναγκαίο, για να το βοηθούν στην άσκηση 
των αρµοδιοτήτων του. Οποιαδήποτε αµοιβή, οφειλόµενη σε εµπειρογνώµονα 
ή  σύµβουλο πού προσλήφθηκε σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό, αποτελεί µέρος 
των δαπανών του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς.. 

(5) Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ δε δύναται— 
(α) Να έχει οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο συµφέρον, συµπεριλαµβανο-

µένης της κυριότητας µετοχών, σε οποιαδήποτε εταιρεία που δραστη-
ριοποιείται στον τοµέα της ενέργειας- 

(β) να κατέχει οποιαδήποτε θέση ή να εργοδοτείται σε εργασία ή να παρέ-
χει υπηρεσίες σε σχέση µε τις οποίες να του καταβάλλεται αντιµι-
σθία· 

(γ) να διατηρεί θέση αξιωµατούχου πολιτικού κόµµατος- και (δ) για 
περίοδο 3 ετών µετά από την παραίτηση, παύση ή λήξη της θητείας του, 
να κατέχει οποιαδήποτε θέση ή να εργοδοτείται ή να ενεργεί ως 
σύµβουλος, όπου είναι δυνατό να χρησιµοποιήσει ή να αποκαλύψει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που απέκτησε κατά την άσκηση των 
καθηκόντων και εξουσιών του ως ∆ιευθυντής ∆ΣΜ.. 

(6) Πρόσωπο ,  που  παραβιάζει  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  (δ) του  
εδαφίου (5), είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και  σε περίπτωση καταδίκης 
του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες, ή 
σε χρηµατική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες, ή και στις 
δύο αυτές ποινές., 

(7)(α) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς είναι αστικά υπεύθυνος και 
δύναται να ενάγει και να ενάγεται και να είναι διάδικος σε οποιαδήποτε 
δικαστική διαδικασία η οποία εγείρεται σε σχέση µε την άσκηση των 
καθηκόντων, αρµοδιοτήτων και εξουσιών του ∆ιευθυντή ∆ΣΜ και του 
προσωπικού του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς. 

(β) Σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή 
διοικητικής αρχής, ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς θα εκπροσωπείται 
είτε από ασκούντα το επάγγελµα δικηγόρο και/ή από µέλος του προσωπικού 
του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς.. 

(8) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των δυνάµει 
αυτού εκδοθέντων Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων, ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ και το 
προσωπικό του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς δεν υπέχουν προσωπική 
αστική ευθύνη 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 ∆ιαταγµάτων.. 
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Προϋπολογισµός 
και οικονοµικές 
διευθετήσεις. 

Αρµοδιότητες 
του 
∆ιαχειριστή 
Συστήµατος 
Μεταφοράς. 

60.—(1) Η Αρχή, µετά από διαβουλεύσεις µε τη ΡΑΕΚ και το ∆ιευθυντή 
∆ΣΜ, συµφωνεί για κάθε έτος λειτουργίας του ∆ιαχειριστή Συστήµατος 
Μεταφοράς τον προϋπολογισµό για το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 
και τον υποβάλλει για έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο και τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων.. 

(2) Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 
δεν οδηγήσουν σε συµφωνία µεταξύ της Αρχής, του ∆ιευθυντή ∆ΣΜ και της 
ΡΑΕΚ   σχετικά   µε   τον   προϋπολογισµό   του   ∆ιαχειριστή   Συστήµατος 
Μεταφοράς, η ΡΑΕΚ   ετοιµάζει τον προϋπολογισµό και τον υποβάλλει για 
έγκριση από το Υπουργικό Συµβοΰλιό και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(3) Ο προϋπολογισµός που αναφέρεται στα πιο πάνω εδάφια αφορά την 
κάλυψη   των   δαπανών , σε / σχέση   µε   τις   απολαβές,   ωφελήµατα   και 
οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που αφορούν το προσωπικό του ∆ιαχειριστή 
Συστήµατος Μεταφοράς, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες του 
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς..       / "" 

Στον προϋπολογισµό για το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν το ∆ιευθυντή ∆Σ-Μ και 
ετοιµάζονται όπως προνοείται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (2) 
του άρθρου 59. 

61.—(1) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς έχει τις ακόλουθες 
αποκλειστικές αρµοδιότητες— 

(α) Τη λειτουργία ενός αποδοτικού, συντονισµένου, ασφαλούς, αξιόπι-
στου και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος µεταφοράς-(β) τη διασφάλιση 
της ανάπτυξης και συντήρησης ενός ασφαλισµένου, αξιόπιστου, 
οικονοµικά βιώσιµου και αποδοτικού συστήµατος µεταφοράς· 
(γ) τη διερεύνηση  και προώθηση οποιασδήποτε προοπτικής για τη δια-
σύνδεση του συστήµατος µεταφοράς µε άλλα "συστήµατα-(δ) τη 
διασφάλιση της διάθεσης παροχής όλων των υπηρεσιών παραγωγής και 
άλλων υπηρεσιών οι οποίες είναι αναγκαίες για να ασκήσει τις 
αρµοδιότητες του όπως καθορίζονται στην παράγραφο (α)-(ε) τη σύναψη 
πρωτοκόλλων µε το Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής προ-ωθόντας 
εξασφάλιση της λειτουργίας συντονισµένων συστηµάτων µεταφοράς και 
διανοµής· 

(στ) τη λειτουργία ενός συστήµατος κατανοµής του φορτίου και χρήσης 
του συστήµατος µεταφοράς, µε αντικειµενικά, χωρίς διακρίσεις, οι-
κονοµικά και τεχνικά κριτήρια, σύµφωνα— 

(ί) µε τους όρους που περιέχονται στην άδεια που χορηγείται 
σύµφωνα µε το άρθρο 34- 

(ii) µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής που δυνατό να 
συντάσσονται από καιρού εις καιρό σύµφωνα µε το άρθρο 72· (iii)   
µε  τους   Κανόνες  Αγοράς   Ηλεκτρισµού  που  δυνατό  να 

συντάσσονται από καιρού εις καιρό σύµφωνα µε το άρθρο 79 
(ζ) τη λειτουργία και διαχείριση της εµπορίας του ηλεκτρισµού σύµφωνα 
µε τους πιο πάνω αναφερόµενους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού-(η) την 
ανάπτυξη και δηµοσίευση,διαδικασιών όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο σε 
σχέση µε τη χρήση διασυνδέσεων µε άλλα συστήµατα µεταφοράς και 
διανοµής 
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(θ) τη χρέωση για τη σύνδεση και χρήση του συστήµατος µεταφοράς σύµ-
φωνα µε το άρθρο 85· 

(0 την πρόταση όρων και τη σύναψη πρωτοκόλλων ή συµβάσεων για τη 
σύνδεση µε το σύστηµα µεταφοράς και για χρήση του, µε όλους εκείνους 
που χρησιµοποιούν και επιζητούν να χρησιµοποιήσουν το σύ-στηµα 
µεταφοράς. 

(2) Ο   ∆ιαχειριστής   Συστήµατος   Μεταφοράς   κατά   την   άσκηση   των 
αρµοδιοτήτων του, οφείλει να έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των συνολικών 
εξόδων παραγωγής,  µεταφοράς, διανοµής και παροχής ηλεκτρισµού στους 
καταναλωτές. 

(3) Ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ ετοιµάζει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του, 
την οποία αποστέλλει έγκαιρα στη ΡΑΕΚ.  Η ετήσια έκθεση του ∆ιαχειριστή 
Συστήµατος Μεταφοράς αποτελεί µέρος της ετήσιας έκθεσης της ΡΑΕΚ η 
οποία ετοιµάζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18. 

62.—(1) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς ετοιµάζει πρόγραµµα ..  
ανάπτυξης του συστήµατος µεταφοράς, που αποσκοπεί στη διασφάλιση της  
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

(2.)  Το  πρόγραµµα  ανάπτυξης  του   συστήµατος   µεταφοράς  καλύπτει 
χρονική περίοδο δέκα ηµερολογιακών ετών. 

(3) Το  σχέδιο  προγράµµατος  ανάπτυξης   του  συστήµατος   µεταφοράς 
υποβάλλεται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς στη ΡΑΕΚ   για 
έγκριση. Η ισχύς του προγράµµατος αυτού αρχίζει από την ηµεροµηνία 
έγκρισης του από τη ΡΑΕΚ. 

(4) Το   πιο   πάνω   δεκαετές   πρόγραµµα   ανάπτυξης   του   συστήµατος 
µεταφοράς αναθεωρείται τουλάχιστο µια φορά το χρόνο από το ∆ιαχειριστή 
Συστήµατος Μεταφοράς ο οποίος το υποβάλλει στη συνέχεια στη ΡΑΕΚ για 
έγκριση. 

(5) Στο πρόγραµµα ανάπτυξης του συστήµατος µεταφοράς λαµβάνεται 
υπόψη— 

(α) Η υφιστάµενη και σχεδιαζόµενη παραγωγή, µεταφορά, διανοµή και 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνολική και περιφερειακή βάση στη 
∆ηµοκρατία 

(β) η ετοιµαζόµενη σύµφωνα µε το άρθρο 87 έκθεση πρόβλεψης· 
(γ) οι διασυνδέσεις ή ευκαιρίες για διασυνδέσεις µε άλλα συστήµατα µε-

ταφοράς και διανοµής και 
(δ) οι εθνικοί και περιφερειακοί αναπτυξιακοί στόχοι. 

(6) Το πρόγραµµα ανάπτυξης υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο ο 
∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς ασκεί τις αρµοδιότητες του σύµφωνα 
µε το εδάφιο (1). 

(7) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς— 
(α) Προτού υποβάλει το σχέδιο προγράµµατος ανάπτυξης του συστήµατος 

µεταφοράς στη ΡΑΕΚ για έγκριση, συµµετέχει σε διαδικασία δια-
βούλευσης, καθώς επίσης και οποιασδήποτε άλλης φύσης διαβούλευσης 
που ήθελε απαιτηθεί δυνάµει απόφασης της ΡΑΕΚ·και 

(β) µαζί µε την υποβολή του σχεδίου προγράµµατος ανάπτυξης του συ-
στήµατος µεταφοράς στη ΡΑΕΚ για-έγκριση, καταθέτει στη ΡΑΕΚ και 
γραπτή αναφορά των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων που έγιναν µε 
βάση την παράγραφο (α). 

Ετοιµασία 
προγράµµατος 
ανάπτυξης του 
συστήµατος 
µεταφοράς. 
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Ανεξαρτησία 
του 
∆ιαχειριστή 
Συστήµατος 
Μεταφοράς.. 

Παραχώρηση 
πόρων στο 
∆ιαχειριστή 
Συστήµατος 
Μεταφοράς.. 

Καθήκον του 
∆ιαχειριστή 
Συστήµατος 
Μεταφοράς να 
µην προβαίνει 
σε διακρίσεις.. 

Πρωτόκολλο 
Συστήµατος 
Μετα,φοράς. 

63.—(1) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς δε δύναται να ενασχολείται 
µε την παραγωγή, διανοµή ή παροχή ηλεκτρισµού στη ∆ηµοκρατία., 

(2) Ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς δε δύναται να κατευθύνει ή να δίδει 
οδηγίες στο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς σε σχέση µε οποιεσδήποτε από 
τις αρµοδιότητες που παρέχονται στο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς. 

(3) Ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς, εντός χρονικής περιόδου που ήθελε 
καθορισθεί σε ρυθµιστική απόφαση της ΡΑΕΚ, οφείλει να συµµορφώνεται µε 
οποιεσδήποτε απαιτήσεις ήθελε, θεωρήσει αναγκαίες ο ∆ιαχειριστής 'Συστήµατος 
Μεταφοράς, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων 
του. 
 

(4) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και  (2.) του άρθρου 66, το 
Πρωτόκολλο Συστήµατος Μεταφοράς, που συντάσσεται συµφωνά µε το άρθρο 
66, διέπει τη σχέση µεταξύ του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς και του 
Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς.. 

(5) Ο  Ιδιοκτήτης   Συστήµατος   Μεταφοράς  ασκεί  τα  περιουσιακά  του 
δικαιώµατα κατά τρόπο ώστε  να µην  παρεµβαίνει στις υποχρεώσεις του 
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς, κατά την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του.. 

(6) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) ερµηνεύονται µε τρόπο που να µην 
επηρεάζουν— 

(α) Οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις που περιέχονται στις άδειες 
που χορηγήθηκαν στο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς και στον 
Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς- και (β) οποιαδήποτε πρωτόκολλα ή 
συµφωνίες που αφορούν τη σύνδεση µε 

το σύστηµα µεταφοράς και τη χρήση του. 
64.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 60 και του εδαφίου (2) 

του παρόντος άρθρου, ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς, θέτει στη 
διάθεση του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς τους αναγκαίους πόρους 
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, συµπεριλαµβανοµένης της 
χρηµατοδότησης, του προσωπικού και των υποστατικών του.. 

(2.) Η ΡΑΕΚ δύναται να λάβει ρυθµιστική απόφαση µε την οποία να δίδει 
σχετικές οδηγίες στον Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς αναφορικά µε την 
παραχώρηση πόρων για τους σκοπούς του εδαφίου (1).. 
65. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος 
Μεταφοράς δεν προβαίνει σε δυσµενείς διακρίσεις µεταξύ προσώπων ή 
κατηγοριών προσώπων, ή µεταξύ χρηστών του συστήµατος ή κατηγοριών 
χρηστών του συστήµατος, και ειδικότερα προς όφελος θυγατρικών εταιρειών, 
συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει. 
66.—(1) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς και ο Ιδιοκτήτης 
Συστήµατος Μεταφοράς συνάπτουν Πρωτόκολλο Συστήµατος Μεταφοράς 
προκειµένου ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς να καταστεί ικανός να 
ασκήσει τις αρµοδιότητες του το οποίο Πρωτόκολλο εγκρίνεται από τη 
ΡΑΕΚ.. 

(2.) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η ΡΑΕΚ µε ρυθµιστική 
απόφαση της δύναται να απαιτήσει από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος 
Μεταφοράς και τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς όπως περιλάβουν στο 
Πρωτόκολλο Συστήµατος Μεταφοράς όρους τους οποίους η ΡΑΕΚ κρίνει 
αναγκαίους.. 

(3) Όταν κατά τη γνώµη της ΡΑΕΚ, χρήζει τροποποίησης το Πρωτόκολλο 
Συστήµατος Μεταφοράς, η ΡΑΕΚ µε ρυθµιστική απόφαση της, απαιτεί από το 
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∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς και τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος 
Μεταφοράς να συµφωνήσουν για τις τροποποιήσεις που υποδεικνύοναι από 
τη ΡΑΕΚ. 

(4) Για το σκοπό άσκησης της εξουσίας του σχετικά µε την έγκριση του 
Πρωτοκόλλου Συστήµατος Μεταφοράς, η ΡΑΕΚ   δύναται να διαβουλεύεται 
µε την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού. 

(5) Η ΡΑΕΚ, ειδικότερα διασφαλίζει ότι το Πρωτόκολλο Συστήµατος 
Μεταφοράς περιλαµβάνει όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι— 

(α) Καθιστούν το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ικανό νά ασκήσει 
τις αρµοδιότητες του πλήρως και αποτελεσµατικά 

(β) διασφαλίζουν ότι ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς διευκολύνει 
το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς στην άσκηση των αρµοδιοτή-
των του και 

(γ) διασφαλίζουν την άσκηση από τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς 
των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του. 

(6) Το Πρωτόκολλο Συστήµατος Μεταφοράς προνοεί όπως ο Ιδιοκτήτης 
Συστήµατος Μεταφοράς συντηρεί το σύστηµα µεταφοράς και διεξάγει κατα 
σκευαστικές εργασίες σύµφωνα µε το πρόγραµµα ανάπτυξης του ∆ιαχειριστή 
Συστήµατος   Μεταφοράς,   χρησιµοποιώντας   πόρους   και   εργολάβους   του 
Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς. 

67. Τα επιτρεπόµενα έσοδα του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 
προέρχονται από τις διατιµήσεις και χρεώσεις που εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ 

σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 32 και του 
άρθρου 85 και παραχωρούνται στον Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς για 
κάλυψη οποιουδήποτε µέρους ή και του συνόλου, εάν υπάρχει επάρκεια, των 
δαπανών στις οποίες υποβάλλεται ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς µε 
βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 64. 

68. Το Πρωτόκολλο Συστήµατος Μεταφοράς περιλαµβάνει σε τέτοιο τύπο 
ή µορφή που εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ τα ακόλουθα: 

(α) Προδιαγραφές σύµφωνα µε τις οποίες τα περιουσιακά στοιχεία του 
Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς θα συνιστούν το σύστηµα µεταφο-
ράς, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών ορίων λειτουργίας των 
στοιχείων αυτών και τον τρόπο µε τον οποίο οι εν λόγω προδιαγρα-
φές µπορούν να τροποποιούνται µελλοντικά 

(β) πρόνοιες για τη συντήρηση και ανάπτυξη του συστήµατος µεταφοράς 
(γ) πρόνοιες σχετικά µε την κατασκευή, σύνδεση και χρήση του συστήµα-

τος µεταφοράς από τρίτους- 
(δ) διευθετήσεις για τη µεταφορά πληροφοριών, µεταξύ του Ιδιοκτήτη 

Συστήµατος Μεταφοράς και του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφο-
ράς, αναφορικά µε το πρόγραµµα ανάπτυξης, την εφαρµογή και τα 
έξοδα του 

(ε) πρόνοιες αναφορικά µε τα δικαιώµατα και ευθύνες για απενεργο-
ποίηση και αποσύνδεση 

(στ) πρόνοιες αναφορικά µε την ασφαλιστική κάλυψη που θα έχει ο Ιδιο-
κτήτης Συστήµατος Μεταφοράς και ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Με-
ταφοράς- 

(ζ) πρόνοιες αναφορικά µε τη διάρκεια, λήξη και ανανέωση του Πρωτο-
κόλλου Συστήµατος Μεταφοράς 

Επιτρεπόµενα 
έσοδα. 
 
 
 
 
 
 
 
Τύπος 
Πρωτοκόλλου 
Συστήµατος 
Μεταφοράς. 
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Συµµόρφωση 
µε το 
Πρωτόκολλο 
Συστήµατος 
Μεταφοράς. 

Καταστάσεις 
έκτακτης 
ανάγκης. 

(η) πρόνοιες αναφορικά µε την αξιολόγηση της εφαρµογής του Πρωτο-
κόλλου Συστήµατος Μεταφοράς από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 
και τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς. 
69.—(1)   Η   ΡΑΕΚ   παρακολουθεί   την   εφαρµογή   του   Πρωτοκόλλου 
Συστήµατος Μεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων   των ειδικών µέτρων   που 
προβλέπονται στο άρθρο 70. 

(2) Όταν η ΡΑΕΚ   είναι της" γνώµης ότι είτε ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος 
Μεταφοράς είτε ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος  Μεταφοράς συστηµατικά παρα 
λείπουν να συµµορφώνονται µε τους όρους του Πρωτοκόλλου Συστήµατος 
Μεταφοράς ή µε οποιαδήποτε πρόνοια του Μέρους VI του παρόντος Νόµου, 
κατά τρόπο_που δύναται να επηρεαστεί ουσιωδώς το δηµόσιο συµφέρον, η ΡΑΕΚ 
δύναται να λάβέΓνέα απόφαση µετά από διαβουλεύσεις µε τον Υπουργό µε την 
οποία— 

(α) Να απαιτεί από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή από τον 
Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς, ανάλογα µε την περίπτωση, να 
συµµορφωθεί µε το Πρωτόκολλο Συστήµατος Μεταφοράς ή µε τις 
πρόνοιες του Μέρους VI του παρόντος Νόµου και 

(β) να καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Με-
ταφοράς ή ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς, ανάλογα µε την πε-
ρίπτωση, οφείλει να συµµορφωθεί µε την απόφαση που λήφθηκε. 

(3) Αν ο  Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς παραβιάζει ουσιωδώς τις 
υποχρεώσεις   του   µε   βάση   το   Πρωτόκολλο   Συστήµατος   Μεταφοράς,   ο 
∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς, µετά από έγκριση της ΡΑΕΚ, λαµβάνει 
άµεσα µέτρα για τη διευθέτηση ανάληψης εργασίας από εργολάβο, ο οποίος 
εγκρίνεται δυνάµει των προνοιών του Πρωτοκόλλου Συστήµατος Μεταφοράς, 
και τα έξοδα ανάληψης αυτής της εργασίας επωµίζεται ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος 
Μεταφοράς.. 

70.—(1) Όταν κατά τη γνώµη του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς, 
παρουσιάζεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απειλείται η ασφάλεια του 
συστήµατος µεταφοράς, προσώπων, συσκευών ή εγκαταστάσεων, ο 
∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς δύναται να λαµβάνει οποιαδήποτε 
προστατευτικά ή διορθωτικά µέτρα κρίνει κατάλληλα για την αντιµετώπιση 
της έκτακτης ανάγκης και ενηµερώνει αµέσως τη ΡΑΕΚ και τον Ιδιοκτήτη 
Συστήµατος Μεταφοράς για τη φύση της έκτακτης ανάγκης και για τα µέτρα 
που έλαβε ή που προτείνει να λάβει. 

(2) Όταν,   κατά   τη   γνώµη   του   Ιδιοκτήτη   Συστήµατος   Μεταφοράς, 
παρουσιάζεται  κατάσταση     έκτακτης  ανάγκης και  απειλείται η  φυσική 
ασφάλεια προσώπων, ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος Μεταφοράς, τηρουµένων των 
διευθετήσεων ή όρων που δυνατό να προνοούνται στο Πρωτόκολλο 
Συστήµατος Μεταφοράς, λαµβάνει οποιαδήποτε προστατευτικά ή διορθωτικά 
µέτρα κρίνει κατάλληλα για την αντιµετώπιση της έκτακτης ανάγκης και 
ενηµερώνει αµέσως τη ΡΑΕΚ και το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς για 
τη φύση της έκτακτης ανάγκης και για τα µέτρα που έλαβε. 

(3) Όταν, κατά τη γνώµη της ΡΑΕΚ, η έκτακτη ανάγκη που αναφέρεται στα 
εδάφια (1) και (2) έχει αντιµετωπιστεί κατά τρόπο που ικανοποιεί τη ΡΑΕΚ , 
η ΡΑΕΚ δύναται να λάβει ρυθµιστική απόφαση µε την οποία να απαιτεί από 
το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή και τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος 
Μεταφοράς ανάλογα µε την περίπτωση να τερµατίσει τα προστατευτικά ή 
διορθωτικά µέτρο.-που λαµβάνει και να προβεί σε τέτοιες διευθετήσεις, οι 
οποίες προβλέπονται στη ρυθµιστική απόφαση, για οποιαδήποτε πρόσθετη 
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συντήρηση, ανάπτυξη ή άλλη εργασία στο σύστηµα µεταφοράς που κρίνεται 
αναγκαία. 

71.—(1) Η ΡΑΕΚ αποφασίζει για οποιαδήποτε διαφορά αναφύεται µεταξύ του 
∆ιαχειριστή   Συστήµατος   Μεταφοράς  και  του   Ιδιοκτήτη Συστήµατος  Μεταφοράς 
και µετά από διαβουλεύσεις µε τον Υπουργό εκδίδει απόφαση µε τα ευρήµατα της, 
αναφορικά µε το θέµα της διαφοράς. 

(2) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς και ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος 
Μεταφοράς, οφείλουν να συµµορφώνονται µε την απόφαση της ΡΑΕΚ, που 
αναφέρεται στο εδάφιο (1). 

ΜΕΡΟΣ IX—ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΌ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΉΜΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

72.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η ΡΑΕΚ λαµβάνει 
ρυθµιστική απόφαση µε την οποία δίδονται οδηγίες, στο ∆ιαχειριστή Συστήµατος 
Μεταφοράς, για σύνταξη και έκδοση τεχνικών κανόνων, υποκειµένων στην έγκριση 
της ΡΑΕΚ που σχετίζονται µε τη λειτουργία του συστήµατος µεταφοράς οι οποίοι θα 
αποτελούν µέρος των εκάστοτε εκδιδόµενων Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής. 

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), µετά από διαβούλευση, η 
ΡΑΕΚ λαµβάνει ρυθµιστική  απόφαση  µε  την  οποία δίδει οδηγίες  στον 
Ιδιοκτήτη   Συστήµατος  ∆ιανοµής  για  τη   σύνταξη  και   έκδοση  τεχνικών 
κανόνων, υποκείµενων στην έγκριση της ΡΑΕΚ, που σχετίζονται µε το 
σύστηµα   διανοµής  και   οι   οποίοι   θα   αποτελούν   µέρος   των   εκάστοτε 
εκδιδόµενων Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής. 

(3) Η ΡΑΕΚ  δύναται από καιρού  εις καιρό να εκδίδει οδηγίες στο 
∆ιαχειριστή   Συστήµατος   Μεταφοράς   και   στον   Ιδιοκτήτη   Συστήµατος 
∆ιανοµής αναφορικά— 

(α) Με θέµατα που δύναται να καθορισθούν στους Κανόνες Μεταφοράς και 
∆ιανοµής και 
(β) µε την από καιρού εις καιρό ανασκόπηση και αναθεώρηση από το 
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς και τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής 
των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής. 

(4) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς δε δηµοσιεύει τους Κανόνες 
Μεταφοράς και ∆ιανοµής µέχρις ότου— 

(α) Η ΡΑΕΚ ολοκληρώσει τη διαβούλευση σε σχέση µε τους Κανόνες Με- 
ταφοράς και ∆ιανοµής µαζί µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή Μεταφο- 
ράς και ∆ιανοµής και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο η ΡΑΕΚ 
επιθυµεί να εµπλέξει στη διαβούλευση αυτή και 
(β) η ΡΑΕΚ εγκρίνει τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής. 
73.—(1) Οι Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής— 
(α) ∆ιέπουν τις τεχνικές απαιτήσεις και περιορισµούς που θα εφαρµοζονται από 

τους κατόχους αδειών οποτεδήποτε επιθυµούν να συνδεθούν µε το σύστηµα 
µεταφοράς και/ή το σύστηµα διανοµής ή να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα 
µεταφοράς ή το σύστηµα διανοµής για τη µεταφορά ηλεκτρισµού 

(β) διασφαλίζουν ότι οι τεχνικοί οροί, που εφαρµόζονται σε κάτοχους αδειών οι 
οποίοι επιθυµούν να συνδεθούν η να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα 
µεταφοράς ή το σύστηµα διανοµής δε δηµιουργούν αδικαιολόγητη διάκριση 
στους κατόχους αδειών- 

Απόφαση σε 
διαφορές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κανόνες 
Μεταφοράς 
και ∆ιανοµής. 
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Αναθεώρηση και 
τροποποίηση 
των Κανόνων 
Μεταφοράς  και 
∆ιανοµής. 
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ήσεων στους 
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Σΰσταση 
Συµβουλευτι-
κής Επιτροπής 
Κανόνων 
Μεταφοράς και 
∆ιανοµής. 

(γ) προάγουν την αποδοτικότητα, αξιοπιστία και οικονοµία στη χρήση 
και ανάπτυξη του συστήµατος µεταφοράς και του συστήµατος διανο-
µής.. 

(2) Οι πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής τηρούνται από 
όλους τους κατόχους αδειών ή από πρόσωπα στα οποία έχουν παραχωρηθεί 
εξαιρέσεις, στην έκταση που το απαιτούν οι άδειες ή εξαιρέσεις αντίστοιχα. 
74.—(1) Μετά την πρώτη έγκριση των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής 
σύµφωνα µε το άρθρο 72, ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς, από 
καιρού  εις   καιρό,   αναθεωρεί   και   όταν   το   κρίνει   αναγκαίο   συστήνει 
τροποποιήσεις στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής, όταν—  

(α) Η ΡΑΕΚ ζητήσει τέτοια αναθεώρησης ή 
(β) ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς κρίνει ότι µια τέτοια αναθε-

ώρηση είναι επιθυµητή, µε βάση τις απόψεις που έχουν εκφράσει οι 
κάτοχοι αδειών ή άλλοι ενδιαφερόµενοι. 

(2) Οποιαδήποτε αναθεώρηση των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής, θα 
διενεργείται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 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 ∆ιανοµής και διέπουν τις 
διαδικασίες εξέτασης των τροποποιήσεων τους. 

(3) Σε περίπτωση που µετά την αναθεώρηση των Κανόνων Μεταφοράς και 
∆ιανοµής, ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς κρίνει ότι είναι αναγκαίο 
να επέλθουν τροποποιήσεις στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής, θα 
εκδίδει και θα υποβάλλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ    τις λεπτοµέρειες των 
προτεινόµενων τροποποιήσεων. 

75. Καµιά από τις προτεινόµενες από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος 
Μεταφοράς τροποποιήσεις στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής τίθεται 
σε ισχύ, µέχρις ότου εγκριθεί και δηµοσιευτεί από τη ΡΑΕΚ. 

76.—(1) ∆υνάµει του παρόντος άρθρου, συστήνεται Συµβουλευτική 
Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής. 
(2) Της Συµβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής 
προεδρεύει   ο   ∆ιευθυντής   ∆ΣΜ,   ο   οποίος   συγκαλεί   τη   Συµβουλευτική 
Επιτροπή και η οποία αποτελείται από εκπρόσωπο εκάστου των ακολούθων: 
(α) Του Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς·  
(β) του Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής 
(γ) της παραγωγής της Αρχής 
(δ) των παραγωγών ή/και προµηθευτών εκτός της Αρχής  
(ε) των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων στον τοµέα 

ηλεκτρικής ενέργειας;  
(στ) των επιλεγόντων καταναλωτών 
(ζ) των µη επιλεγόντων καταναλωτών 
(η) του Γραφείου της ΡΑΕΚ 
(θ) του Υπουργείου· 
(ι) του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων. 
(3) Η  Συµβουλευτική   Επιτροπή   Κανόνων   Μεταφοράς και ∆ιανοµής 
ρυθµίζει τη λειτουργία της µε εσωτερικούς κανονισµούς.. 
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(4) Οποιαδήποτε προτεινόµενη τροποποίηση στους Κανόνες Μεταφοράς και 
∆ιανοµής από τον Πρόεδρο ή µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων 
Μεταφοράς και ∆ιανοµής σύµφωνα µε το άρθρο 74, υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο της Συµβουλευτικής Επιτροπής αυτής στη ΡΑΕΚ µαζί µε τα σχόλια των 
άλλων µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και 
∆ιανοµής. 

77. Στον Πρόεδρο και στα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων  
Μεταφοράς και ∆ιανοµής καταβάλλονται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος  
Μεταφοράς έξοδα παραστάσεως, αποζηµίωση  για κάθε  συνεδρίαση  της 
Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής, οδοιπορικά και οποιαδήποτε  
άλλα ωφελήµατα αποφασίζει εκάστοτε το Υπουργικό Συµβούλιο για τους  
Προέδρους και τα µέλη των ηµικρατικών οργανισµών. 

 
 
 
 
 
78. Η Συµβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής έχει 

αρµοδιότητα και εξουσία— 
(α) Να βοηθά στις περιοδικές αναθεωρήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και 
∆ιανοµής οι οποίες διενεργούνται µετά από εντολή της ΡΑΕΚ ή  
του ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής 
(β) να φέρει εις γνώση του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς οποιαδήποτε 

πρόνοια των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής που χρήζει τροποποίησης 
(γ) να παρακολουθεί και να πληροφορεί το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Με-

ταφοράς για οποιεσδήποτε αλλαγές στην καλύτερη διεθνή πρακτική που 
αφορά τους τεχνικούς κανόνες οι οποίοι εφαρµόζονται στα συστήµατα 
µεταφοράς και διανοµής άλλων χωρών.. 

79.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ΡΑΕΚ δύναται να 
Κανόνες δώσει οδηγίες στο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς για τη σύνταξη 
και δηµοσίευση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού. 

(2) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς δε δύναται να δηµοσιεύσει 
τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού µέχρις ότου— 

(α) Η ΡΑΕΚ ολοκληρώσει τη διαβούλευση αναφορικά µε τους Κανόνες 
Αγοράς Ηλεκτρισµού µαζί µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή Κανόνων 
Αγοράς Ηλεκτρισµού 

(β) λάβει γραπτώς την έγκριση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού από τη 
ΡΑΕΚ και τον Υπουργό. 

(3) Η ΡΑΕΚ  δύναται από καιρού εις καιρό µετά την πρώτη δηµοσίευση 
των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού και αφού διαβουλευθεί µε κατόχους 
αδειών και άλλα πρόσωπα, µε τα οποία κρίνει αναγκαία τη διαβούλευση, να 
δώσει οδηγίες στο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς αναφορικά— 

(α) Με την αναθεώρηση και τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς από το 
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 

(β) µε θέµατα που δυνατό να καθοριστούν στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού. 
80.—(1) Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού— 
(α) ∆ιέπουν τους µηχανισµούς, τις τιµές και άλλους όρους και προϋπο-  
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των Κανόνων 
Αγοράς 
Ηλεκτρισµού. 

Σύστσση 
Συµβουλεν- 
τιικής 
Επιτροπής 
Κανόνων 
Αγοράς 
Ηλεκτρισµού. 

θέσεις που τυγχάνουν εφαρµογής στις περιπτώσεις που οι κάτοχοι 
αδειών αγοράζουν ή πωλούν ηλεκτρισµό µε βάση διευθετήσεις που 
διενεργούνται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς· 

(β) διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι αδειών από τους οποίους ζητείται να 
συµµετέχουν στην αγορά και πώληση ηλεκτρισµού, µε βάση τις διευ-
θετήσεις αυτές, δε θα υπόκεινται σε δυσµενή διάκριση· 

(γ) προάγουν την αποδοτικότητα και την οικονοµία και διευκολύνουν 
τον ανταγωνισµό στην αγορά και πώληση ηλεκτρισµού µε βάση τις 
διευθετήσεις αυτές., 

(2) Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού τηρούνται από όλους τους κατόχους 
αδειών ή από πρόσωπα στα οποία έχουν παραχωρηθεί εξαιρέσεις, µε βάση το 
άρθρο 35 στην έκταση που το απαιτούν οι άδειες ή οι εξαιρέσεις τους. 

(3) Μετά την πρώτη έγκριση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού σύµφωνα 
µε το άρθρο 79, ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς, από καιρού εις 
καιρό, αναθεωρεί και, όταν το κρίνει αναγκαίο, συστήνει τροποποιήσεις 
στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού όταν— 

(α) Ο Υπουργός ή η ΡΑΕΚ ζητήσουν τέτοια αναθεώρηση ή  
(β) ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς κρίνει ότι τέτοια αναθε-
ώρηση είναι επιθυµητή, µε βάση τις απόψεις που έχουν εκφράσει οι 
κάτοχοι αδειών ή άλλοι ενδιαφερόµενοι φορείς. 

(4) Οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού 
διενεργείται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς σε διαβούλευση µε 
όλους τους σχετικούς κατόχους αδειών και όλα τα άλλα ενδιαφερόµενα 
πρόσωπα. Η διαβούλευση αυτή διεξάγεται σε πλήρη συµφωνία µε τις πρόνοιες 
που περιλαµβάνονται  στους  εκάστοτε   Κανόνες  Αγοράς  Ηλεκτρισµού  και 
διέπουν τις διαδικασίες εξέτασης των τροποποιήσεων τους. 

(5) Όταν, µετά την αναθεώρηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού, ο 
∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς κρίνει ότι είναι αναγκαίο να επέλθουν 
τροποποιήσεις στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού, εκδίδει και υποβάλλει 
στη ΡΑΕΚ τις λεπτοµέρειες των προτεινόµενων τροποποιήσεων για έγκριση. 

(6) Οι   προτεινόµενες   από   το   ∆ιαχειριστή   Συστήµατος   Μεταφοράς 
τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ, µε την έγκριση της ΡΑΕΚ και του Υπουργού 
και τις δηµοσιεύει ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς. 

81.—(1) ∆υνάµει  του παρόντος  άρθρου  συστήνεται η  Συµβουλευτική 
Επιτροπή Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού. 
(2)   Η  Συµβουλευτική   Επιτροπή   Κανόνων  Αγοράς   Ηλεκτρισµού   έχει 
αρµοδιότητα και εξουσία – 
(α) Να βοηθά στις περιοδικές αναθεωρήσεις των Κανόνων Αγοράς Ηλεκ-

τρισµού, οι οποίες διενεργούνται" µετά από εντολή τής ΡΑΕΚ, του 
Υπουργού ή του ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής  

(β) να φέρει εις γνώση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς 
οποιαδήποτε πρόνοια των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού που χρήζει 
τροποποίησης· 

(γ) να παρακολουθεί και να πληροφορεί το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Με-
ταφοράς για οποιεσδήποτε αλλαγές στην καλύτερη διεθνή πρακτική που 
αφορά στους τεχνικούς κανόνες οι οποίοι εφαρµόζονται στα συστήµατα 
µεταφοράς και διανοµής άλλων χωρών. 
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(3) Της   Συµβουλευτικής   Επιτροπής   Κανόνων   Αγοράς   Ηλεκτρισµού 
προεδρεύει ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ, ο οποίος συγκαλεί την Επιτροπή και η οποία 
αποτελείται από εκπρόσωπο εκάστου των ακολούθων: 

(α) Του Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς  
(β) του Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής 
(γ) της παραγωγής της Αρχής 
(δ) των παραγωγών ή/και προµηθευτών εκτός της Αρχής 
(ε) των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων στον τοµέα 

ηλεκτρικής ενέργειας  
(στ) των επιλεγόντων καταναλωτών  
(ζ) των µη επιλεγόντων καταναλωτών  
(η) του Γραφείου της ΡΑΕΚ 
(θ) του Υπουργείου  
(ι) του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων. 
(4) Η Συµβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού ρυθµίζει τη 

λειτουργία της µε εσωτερικούς κανονισµούς. 
(5) Οποιαδήποτε   προτεινόµενη   τροποποίηση   στους   Κανόνες  Αγοράς 

Ηλεκτρισµού από τον Πρόεδρο ή µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής 
Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού, σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 80, 
υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Συµβουλευτικής Επιτροπής αυτής στη 
ΡΑΕΚ   µαζί µε τα σχόλια των άλλων µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής 
Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού. 

82. Στον Πρόεδρο και στα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής Αγοράς 
Ηλεκτρισµού καταβάλλονται από το ∆ιαχειριστή Μεταφοράς έξοδα 
παραστάσεως, αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Αγοράς 
Ηλεκτρισµού, οδοιπορικά και οποιαδήποτε άλλα ωφελήµατα αποφασίσει 
εκάστοτε  το  Υπουργικό  Συµβουλιο  για  τους  Προέδρους  και  τα  µελή  των  
ηµικρατικών οργανισµών. 

 
 
 
 

83.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4), όταν υποβάλλεται  
αίτηση στο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς από οποιαδήποτε επιχείρηση 
ηλεκτρισµού, ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς προτείνει τη σύναψη 
συµφωνίας ή πρωτοκόλλου µε την αιτήτρια επιχείρηση, το οποίο διέπει τη 
σύνδεση µε το σύστηµα µεταφοράς ή τη χρήση του. 

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4), όταν υποβάλλεται αίτηση 
στον   Ιδιοκτήτη   Συστήµατος   ∆ιανοµής   από   οποιοδήποτε   πρόσωπο,   ο 
Ιδιοκτήτης Συστήµατος ∆ιανοµής προτείνει τη σύναψη συµφωνίας µε τον 
αιτητή για τη σύνδεση µε το σύστηµα διανοµής ή για τη χρήση του. 

(3) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (2), ρυθµιστικές 
αποφάσεις που λαµβάνονται από τη ΡΑΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο αυτό 
δυνατό να προνοούν για— 

(α) Τα θέµατα που θα καθορίζονται σε µια συµφωνία ή ένα πρωτόκολλο για 
σύνδεση και χρήση του συστήµατος µεταφοράς 

Καταβολή 
εξόδων 
παραστάσεως, 
αποζηµιώσεων, 
οδοιπορικών και 
άλλων 
ωφεληµάτων 
στον Πρόεδρο 
και µέλη της 
Συµβουλευτικής 
Επιτροπής 
Κανόνων Αγοράς 
Ηλεκτρισµού. 
 
Συµβάσεις για τη 
σύνδεση και 
χρήση του 
συστήµατος 
µεταφοράς και 
συστήµατος 
διανοµής. 
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(β) τα θέµατα που θα καθορίζονται σε µια συµφωνία για τη χρήση του 
συστήµατος µεταφοράς ή του συστήµατος διανοµής· 

(γ) τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων γίνεται µια προσφο-
ρά για σύνδεση µε το σύστηµα µεταφοράς ή το σύστηµα διανοµής· 

(δ) τις µεθόδους για τον καθορισµό της αναλογίας µεταξύ των εξόδων 
που θα βαραίνουν το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση για σύνδε-
ση µε το σύστηµα µεταφοράς ή το σύστηµα διανοµής και των εξόδων 
που θα βαραίνουν τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς ή τον Ιδιο-
κτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής, τα οποία είναι έξοδα που δαπανώνται 
άµεσα ή έµµεσα για την εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε συµφωνία ή 
πρωτόκολλο για σύνδεση ή τροποποίηση υφιστάµενης σύνδεσης· 

(ε) τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα υποβάλλονται αι-
τήσεις για σύναψη συµφωνίας ή πρωτοκόλλου που διέπουν τη σύνδε-
ση µε το σύστηµα µεταφοράς ή το σύστηµα διανοµής και τη χρήση 
τους και για τη χρονική περίοδο µέσα στην οποία ο ∆ιαχειριστής Συ-
στήµατος Μεταφοράς ή ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος ∆ιανοµής θα πρέ-
πει να υποβάλλουν .προσφορά ή να απαντούν αρνητικά στον αιτητή 
αναφορικά µε την αίτηση του και 

(στ) οποιαδήποτε άλλα θέµατα που η ΡΑΕΚ κρίνει αναγκαία ή προσφο-
ρά, για να γίνει µια προσφορά για σύνδεση ή χρήση του συστήµατος 
µεταφοράς ή του συστήµατος διανοµής.. 

(4) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς και ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος 
∆ιανοµής δε συνάπτουν συµφωνία ή πρωτόκολλο σύµφωνα µε τα εδάφια (1) 
και (2), αντίστοιχα, όταν— 

(α) Αυτό είναι δυνατό να εµπλέξει το ∆ιαχειριστή Συστήµατος 
Μεταφοράς ή τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής—  

(i) σε παράβαση του Νόµου αυτού 
(ii) σε παράβαση Κανονισµών που δυνατό να εκδοθούν σύµφωνα 

µε το Νόµο αυτό 
(iii) σε παράβαση των εκάστοτε σε ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και 

∆ιανοµής· ή 
(iv) σε παράβαση οποιουδήποτε όρου των αδειών που χορη-

γήθηκαν στο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή τον 
Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής ή 

(β) το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση δεν αναλαµβάνει να δεσµεύε-
ται από τους όρους των εκάστοτε σε ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και 
∆ιανοµής στην έκταση που οι όροι αυτοί αφορούν το πρόσωπο αυτό. 

(5) Όταν ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς ή ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος 
∆ιανοµής αρνείται να προτείνει τη σύναψη συµφωνίας ή πρωτοκόλλου σύµφωνα 
µε το άρθρο αυτό, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς ή ο Ιδιοκτήτης 
Συστήµατος ∆ιανοµής επιδίδει την απόφαση του στον αιτητή εκθέτοντας τους 
λόγους της άρνησης αυτής. 

(6) Οποιαδήποτε  διαφορά   ήθελε   προκύψει   µεταξύ  του   ∆ιαχειριστή 
Συστήµατος   Μεταφοράς   ή   "του   Ιδιοκτήτη   Συστήµατος   ∆ιανοµής   και 
οποιουδήποτε προσώπου που είναι ή αξιώνει ότι είναι πρόσωπο στο οποίο ο 
∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς ή ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος ∆ιανοµής 
έχει υποχρέωση να κάνει πρόταση για σύνδεση και χρήση του συστήµατος 
µεταφοράς ή του συστήµατος διανοµής είτε η διαφορά αυτή αφορά την 
υποβολή  της  πρότασης,  τους  προτεινόµενους  όρους, τις προτεινόµενες 
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επιβαρύνσεις είτε διαφορετικά— 
(α) Όταν η πρόταση γίνεται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 

ή από τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής· ή  
(β) όταν ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς ή ο Ιδιοκτήτης, 

Συστήµατος ∆ιανοµής αρνείται να υποβάλλει πρόταση· 
δύναται, ύστερα από αίτηση του προσώπου αυτού, να επιλυθεί µε Απόφαση 
που λαµβάνει η ΡΑΕΚ µέσα σε 30 µέρες. 

84. Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς ή ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος 
∆ιανοµής, δεν προβαίνει σε δυσµενείς διακρίσεις µεταξύ προσώπων ή 
κατηγοριών προσώπων σε περίπτωση που προνοεί για τη χρήση του 
συστήµατος µεταφοράς ή διανοµής ή σε περίπτωση που προτείνει όρους για τη 
διεξαγωγή εργασιών για το σκοπό σύνδεσης µε το σύστηµα µεταφοράς ή 
διανοµής.. 

85.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), µέσα σε τέτοιο χρόνο 
όπως η ΡΑΕΚ δύναται να ορίσει, ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς, 
ύστερα από διαβούλευση µε τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς, ετοιµάζει 
έκθεση για έγκριση από τη ΡΑΕΚ στην οποία καθορίζεται η βάση επιβολής των 
χρεώσεων αναφορικά µε— 

(α) Τη χρήση του συστήµατος µεταφοράς και  
(β) τη σύνδεση µε το σύστηµα µεταφοράς. 

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), µέσα σε τέτοιο χρόνο 
όπως η ΡΑΕΚ δύναται να ορίσει, ο  Ιδιοκτήτης Συστήµατος ∆ιανοµής, 
ετοιµάζει έκθεση για έγκριση από τη ΡΑΕΚ   στην οποία καθορίζεται η βάση 
επιβολής των χρεώσεων αναφορικά µε— 

(α) Τη χρήση του συστήµατος διανοµής- και  
(β) τη σύνδεση µε το σύστηµα διανοµής, 

(3) Η ΡΑΕΚ    δύναται να λαµβάνει ρυθµιστικές αποφάσεις δίνοντας 
οδηγίες από καιρού εις καιρό στο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς και 
τον   Ιδιοκτήτη   Συστήµατος   ∆ιανοµής   αναφορικά   µε   τη   βάση   επιβολής 
χρεώσεων αναφορικά µε τη χρήση ή σύνδεση µε το σύστηµα µεταφοράς ή το 
σύστηµα διανοµής, ανάλογα µε την περίπτωση. 

(4) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (3), οι ρυθµιστικές 
αποφάσεις που λαµβάνονται από τη ΡΑΕΚ     σύµφωνα µε το άρθρο αυτό 
δυνατό να προνοούν για— 

(α) Τις µεθόδους χρέωσης που περιλαµβάνονται στις εκθέσεις που ετοι-
µάζονται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς και τον Ιδιο-
κτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής 

(β) τη µορφή και την έκταση των πληροφοριών που παρέχονται από το 
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος 
∆ιανοµής, στους αιτητές 

(γ) τη µορφή των χρεώσεων και πληροφορίες για τις χρεώσεις εκείνες, 
που περιλαµβάνονται στην έκθεση που ετοιµάζεται από το ∆ιαχειρι-
στή Συστήµατος Μεταφοράς και τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανο-
µής και 

(δ) τη διαδικασία που υιοθετείται για την υποβολή στη ΡΑΕΚ από το 
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος 
∆ιανοµής έκθεσης για τις χρεώσεις και για την έγκριση της έκθεσης 
αυτής από τη ΡΑΕΚ. 

Αποφυγή 
δυσµενών 
διακρίσεων. 
 
 
 
 
 
Χρεώσεις 
σύνδεσης και  
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µεταφοράς και 
διανοµής. 



Ν. 122(Ι)/2003 778 

(5) Η χρέωση για τη σύνδεση ή τη χρήση του συστήµατος µεταφοράς ή του 
συστήµατος   διανοµής,   υπολογίζεται   σύµφωνα   µε  τις  αποφάσεις   που 
εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ   δυνάµει του άρθρου αυτού έτσι ώστε να καθιστούν 
δυνατό να ανακτά ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς ή ο Ιδιοκτήτης 
Συστήµατος ∆ιανοµής— 

(α) Τη νενοµισµένη αναλογία των εξόδων που υφίσταται άµεσα ή έµµεσα για 
την εκτέλεση των αναγκαίων έργων και 

(β) ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύουν τα 
έξοδα, αυτά. 

(6) Η ΡΑΕΚ  έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα να καθορίζει τι συνιστά 
νενοµισµένη αναλογία σύµφωνα µε την παράγραφο (α) του εδαφίου 5 και 
εύλογο ποσοστό απόδοσης σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του εδαφίου 5. 

(7) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς και ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος 
∆ιανοµής αποστέλλουν τις εκθέσεις τους που ετοιµάζονται σύµφωνα µε τα 
εδάφια (1) και (2), αντίστοιχα, στη ΡΑΕΚ για έγκριση και η έκθεση και 
οποιαδήποτε χρέωση που αναφέρεται σ' αυτήν, δεν εφαρµόζεται µέχρις ότου 
εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ. 

(8) Η ΡΑΕΚ διαβουλεύεται µε το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς και 
τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής και λαµβάνει υπόψη του οποιαδήποτε 
εισήγηση που γίνεται   από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς και τον 
Ιδιοκτήτη του Συστήµατος ∆ιανοµής πριν λάβει απόφαση αναφορικά µε την 
έγκριση οποιασδήποτε έκθεσης που υποβάλλεται σύµφωνα µε τα εδάφια (1) 
και (2). 

(9) Έκθεση που υποβάλλεται σύµφωνα µε τα εδάφια (1) και (2) και, 
ιδιαίτερα, χρεώσεις που αναφέρονται σ' αυτήν, δεν  έχουν ισχύ µέχρις ότου 
εγκριθούν από τη ΡΑΕΚ, µε τις τροποποιήσεις, που τυχόν ήθελε κρίνει 
κατάλληλες η ΡΑΕΚ. 

(10) Οποιεσδήποτε χρεώσεις επιβλήθηκαν από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος 
Μεταφοράς ή τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής κατά ή πριν την έναρξη 
ισχύος του άρθρου αυτού υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕΚ, θα 
συνεχίσουν να ισχύουν µέχρις ότου εγκριθούν από    τη ΡΑΕΚ οι εκθέσεις 
σύµφωνα   µε το άρθρο αυτό και µετά την έγκριση των εκθέσεων, όλες οι 
χρεώσεις θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε την έκθεση που εγκρίθηκε από τη 
ΡΑΕΚ. 

Απευθείας 86.—(1) Όταν  απορρίπτεται  από  το   ∆ιαχειριστή   Συστήµατος   Μεταφοράς  
γραµµές         ή τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής, αντίστοιχα, πρόσβαση στο σύστηµα 

µεταφοράς ή στο σύστηµα διανοµής από κατόχους αδειών ή κατόχους εγκρίσεων 
ή επιλέγοντες καταναλωτές λόγω έλλειψης χωρητικότητας, η ΡΑΕΚ δύναται να 
εξουσιοδοτήσει την επιχείρηση ηλεκτρισµού στην οποία αφορά η απόρριψη, να 
κατασκευάσει απευθείας γραµµή ή τον επιλέγοντα καταναλωτή να συνδεθεί µε 
υπάρχουσα απευθείας γραµµή. 

(2) Πρόσωπο στο οποίο χορηγείται η εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 
αυτό, πρέπει να συµµορφώνεται µε τους τεχνικούς και άλλους όρους που 
καθορίζονται στην εξουσιοδότηση που εκδίδεται από τη ΡΑΕΚ. 

(3) Όταν υπάρχει σύνδεση απευθείας γραµµής µε. το σύστηµα µεταφοράς ή 
διανοµής, µετά από αίτηση του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς και του 
Ιδιοκτήτη  Συστήµατος ∆ιανοµής,  αντίστοιχα, η  ΡΑΕΚ  δίνει οδηγίες  στον 
Ιδιοκτήτη της απευθείας γραµµής που κατασκευάστηκε σύµφωνα µε το εδάφιο (1), 
να  µεταβιβάσει  την  κυριότητα  της   απευθείας  γραµµής  στον   Ιδιοκτήτη 
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Συσχήµατος Μεταφοράς ή στον Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής σύµφωνα µε 
τέτοιους όρους, συµπεριλαµβανοµένων και όρων για αποζηµίωση, όπως 
δύναται να συµφωνηθούν µεταξύ του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς, 
του Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής και του Ιδιοκτήτη της απευθείας 
γραµµής. 

(4)  Σε περίπτωση  που  ο  ∆ιαχειριστής  Συστήµατος  Μεταφοράς  ή  ο 
Ιδιοκτήτης Συστήµατος ∆ιανοµής και ο Ιδιοκτήτης της απευθείας γραµµής 
δεν έχουν καταλήξει σε συµφωνία σε σχέση µε την αποζηµίωση, η αποζηµίωση 
αυτή θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Αναγκαστικής 
Απαλλοτριώσεως Νόµων του 1962 µέχρι 1999. 

 
 
 
87.—(1)  Σε τέτοια χρονικά διαστήµατα, όπως η ΡΑΕΚ ήθελε επιβάλει µε 

απόφαση της, ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς ετοιµάζει έκθεση 
πρόβλεψης καλούµενη ως «η έκθεση πρόβλεψης» που βασίζεται σε διαθέσιµες 
πληροφορίες και σε µορφή που εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ. 

(2.) Η έκθεση πρόβλεψης περιλαµβάνει προβλέψεις αναφορικά µε τη 
χωρητικότητα, πρόβλεψη ροών και φορτίου σε κάθε µέρος του συστήµατος 
µεταφοράς και το επίπεδο ρεύµατος βραχυκυκλώµατος για κάθε κόµβο 
µεταφοράς ηλεκτρισµού µαζί µε— 

(α) Τέτοια πρόσθετη πληροφορία που είναι εύλογα αναγκαία έτσι ώστε 
οποιοδήποτε πρόσωπο που επιθυµεί τη χρήση των συστηµάτων µετα-
φοράς και διανοµής, να µπορεί να είναι ικανό να προσδιορίσει και 
εκτιµήσει τις διαθέσιµες ευκαιρίες, όταν συνδέεται και χρησιµοποιεί 
τα συστήµατα µεταφοράς και διανοµής- 

(β) έκθεση στην οποία προσδιορίζονται εκείνα τα µέρη του συστήµατος 
µεταφοράς που κρίνονται πιο κατάλληλα για νέες συνδέσεις και για 
τη µεταφορά περαιτέρω ποσοτήτων ηλεκτρισµού 

(γ) την ισχύ παραγωγής που πιθανόν να συνδεθεί µε το σύστηµα µεταφο-
ράς 

(δ) τη ζήτηση ηλεκτρισµού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο εντός της 
∆ηµοκρατίας για τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθε-
ση και 

(ε) έκθεση για τη ζήτηση ηλεκτρισµού που παράγεται από ανανεώσιµες 
µορφές ενέργειας και έκθεση για διευθετήσεις για την προµήθεια 
ηλεκτρισµού σε πελάτες οι οποίοι επέλεξαν να αγοράσουν ηλεκτρι-
σµό από τέτοιες πηγές. 

(3) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς δύναται να αναθεωρεί από 
καιρό σε καιρό τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση πρόβλεψης και 
µε την έγκριση της ΡΑΕΚ, να τροποποιεί τη µορφή κάθε έκθεσης πρόβλεψης 
και, τουλάχιστο µια φορά το χρόνο, οφείλει να αναθεωρεί τις εκθέσεις αυτές. 

(4) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς δίδει αντίγραφο της δήλωσης 
πρόβλεψης και κάθε αναθεώρησης της σύµφωνα µε το εδάφιο (3), στη ΡΑΕΚ. 

(5) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου <6), ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος 
Μεταφοράς δίδει αντίγραφο της  έκθεσης πρόβλεψης ή ανάλογα µε την 
περίπτωση,   της   τελευταίας   αναθεώρησης   της   έκθεσης   πρόβλεψης, σε 

15 του 1962
25 του 1983

148 του 1985
84 του 1988

92(Ι) του 1992
63(Ι) του 1996
74(Ι) του 1996
30(Ι) του 1998

135(Ι) του 1999.

Ετοιµασία 
έκθεσης 
πρόβλεψης. 
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Υποχρεώσεις 
παροχής 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας 
Ωφέλειας. 

Υποχρεώσεις 
για 
ανανεώσιµες 
µορφές 
ενέργειας. 

οποιοδήποτε πρόσωπο ζητά αντίγραφο τέτοιας έκθεσης ή εκθέσεων, µέσα σε 
δεκατέσσερις ηµέρες από την ηµεροµηνία κατά την οποία λήφθηκε η σχετική 
αίτηση. 

(6) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς δύναται, µε την προηγούµενη 
συγκατάθεση της ΡΑΕΚ, να παραλείπει από δήλωση πρόβλεψης που δίδεται 
σύµφωνα µε το εδάφιο (4), οποιεσδήποτε εµπιστευτικές λεπτοµέρειες ως προς 
τη χωρητικότητα, φορτίο ή άλλη πληροφορία, όταν η αποκάλυψη τέτοιων 
πληροφοριών, κατά τη γνώµη της ΡΑΕΚ,. θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά 
τα   εµπορικά   συµφέροντα   του   ∆ιαχειριστή   Συστήµατος   Μεταφοράς   ή 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου. 

(7) Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς δύναται να χρεώσει για κάθε 
έκθεση πρόβλεψης που δίδεται σύµφωνα µε το εδάφιο (4), ένα ποσό που δε θα 
υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ    για τους 
σκοπούς αυτού του άρθρου. 

(8) Η   έκθεση   πρόβλεψης   αφορά   δέκα   ηµερολογιακά   έτη   από   την 
ηµεροµηνία   ετοιµασίας   της   έκθεσης   από   το   ∆ιαχειριστή   Σύστήµατος 
Μεταφοράς. 

ΜΕΡΟΣ Χ—ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

88. Ο Υπουργός δύναται, µε απόφαση του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να δίδει οδηγίες στη ΡΑΕΚ, να επιβάλλει, µε την 
έκδοση ρυθµιστικής απόφασης της ή εφόσον κρίνεται αναγκαίο, µε την έκδοση 
Κανονισµών, σε οποιοδήποτε κάτοχο αδείας, Υποχρεώσεις ∆ηµόσιας Ωφέλειας οι 
οποίες δυνατό να περιλαµβάνουν υποχρεώσεις αναφορικά µε— 

(α) Γη διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας· 
(β) την κανονικότητα, ποιότητα και τιµή της παροχής ηλεκτρισµού- 
(γ) την προστασία του περιβάλλοντος και 
(δ) τη χρήση εγχώριων πηγών ενέργειας. 

89.—(1) Η ρυθµιστική απόφαση ή οι Κανονισµοί που εκδίδονται σύµφωνα µε 
το άρθρο 88 δυνατό να επιβάλλουν σε οποιουσδήποτε κατόχους αδειών την 
υποχρέωση να προβαίνουν σε τέτοιες διευθετήσεις που θα κρίνονται αναγκαίες, 
ώστε να διασφαλίζουν ότι σε οποιοδήποτε ηµερολογιακό έτος, θα είναι διαθέσιµη 
στους κατόχους των αδειών αυτών, συγκεκριµένη ποσότητα ηλεκτρισµού από 
σταθµούς παραγωγής οι οποίοι επιλέγηκαν µε τη διαδικασία προσφορών και οι 
οποίοι χρησιµοποιούν ως πρωτογενή πηγή καυσίµων ανανεώσιµες µορφές 
ενέργειας ή λειτουργούν ως εγκαταστάσεις συµπαραγωγής θερµότητας και 
ηλεκτρισµού. 

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η ρυθµιστική απόφαση ή οι 
Κανονισµοί που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 88 θα προνοούν µεταξύ άλλων 
για— 

(α) Την ανάκτηση, µε τη µορφή επιβάρυνσης στους καταναλωτές για τον 
ηλεκτρισµό που τους παρέχεται, των πρόσθετων εξόδων, περιλαµβα-
νοµένου, ενός εύλογου ποσοστού απόδοσης του κεφαλαίου που αντι-
προσωπεύουν τα έξοδα αυτά, τα οποία υπέστη ο κάτοχος αδείας λόγω της 
συµµόρφωσης του µε τη ρυθµιστική απόφαση ή τους Κανονισµούς που 
εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 88, περιλαµβανοµένων και των εξόδων 
τα οποία δυνατό να υπέστη ο κάτοχος µετά από τροποποίηση ή ανάκληση 
της ρυθµιστικής απόφασης ή των Κανονισµών που εκδίδονται σύµφωνα 
µε το άρθρο 88· 
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(β) την είσπραξη πληρωµών για το σκοπό αυτό από τον κάτοχο αδείας· και 
(γ) τις κατάλληλες πληρωµές προς τους κατόχους αδειών, από τις ει-

σπράξεις που έγιναν σύµφωνα µε την παράγραφο (α): 
(3) Η ρυθµιστική απόφαση ή οι Κανονισµοί που εκδίδονται σύµφωνα µε το 

άρθρο 88,  δυνατό να προβλέπουν ότι η ανάκτηση οποιωνδήποτε πρόσθετων 
εξόδων θα αφορούν σε µια καθορισµένη περίοδο ετών και ότι το ποσό που θα 
πληρωθεί για κάθε έτος αυτής της περιόδου σε κατόχους αδειών, θα είναι το 
ποσό των πρόσθετων εξόδων, που υπέστη ο κάτοχος αδείας σύµφωνα µε τις 
Υποχρεώσεις ∆ηµόσιας Ωφέλειας, όπως αυτό πιστοποιείται από τη ΡΑΕΚ. 

(4) Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι τα ποσά που εισπράττονται ως επιβαρύνσεις 
ή άλλως πως, είναι επαρκή, για την ανάκτηση των καταβληθέντων εξόδων που 
προβλέπονται στο εδάφιο (2), αφού πληρωθούν τα διοικητικά έξοδα των 
αδειούχων για την είσπραξη της επιβάρυνσης. 

(5) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί ή να ανακαλεί την απόφαση που 
εκδίδει µε βάση το άρθρο 88: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τροποποιηθεί ή ανακληθεί τέτοια απόφαση, 
στην τροποποίηση ή ανάκληση θα περιέχεται πρόνοια για τη συνέχιση της 
επιβολής επιβαρύνσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (4) µέχρις ότου έχουν 
ανακτηθεί πλήρως τα έξοδα που έχει υποστεί ο αδειούχος σύµφωνα µε την 
τροποποιηθείσα ή ανακληθείσα απόφαση που εκδίδει ο Υπουργός σύµφωνα µε 
το άρθρο 88: 

Νοείται περαιτέρω ότι, η ΡΑΕΚ θα πιστοποιεί ότι οποιαδήποτε ποσά που 
αναφέρονται στην προαναφερόµενη επιφύλαξη έχουν εύλογα δαπανηθεί σε 
σχέση µε κάθε έτος ή τµήµα του µέρους εκείνου εντός της καθορισµένης 
περιόδου ετών που δεν έληξε, ανεξάρτητα από την τροποποίηση ή την 
ανάκληση. 

90.—(1) Οι Κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση το άρθρο 97, θα διέπουν 
την εγκαθίδρυση και καθορισµό των δεικτών απόδοσης και τις διαδικασίες 
σύµφωνα µε τις οποίες οι προµηθευτές και ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος 
∆ιανοµής συµµορφώνονται µε τους δείκτες απόδοσης. 

(2) Οι προµηθευτές και ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος ∆ιανοµής προτείνουν στη 
ΡΑΕΚ δείκτες απόδοσης οι οποίοι θα περιλαµβάνονται στους Κανονισµούς 
που εκδίδονται µε βάση το άρθρο 97.  Οι δείκτες αυτοί, αφού εγκριθούν από 
τη ΡΑΕΚ , θα περιλαµβάνονται στην Κάρτα του Καταναλωτή η οποία θα 
εκδίδεται από τους προµηθευτές και τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής και 
θα παραθέτει τους δείκτες απόδοσης προς ενηµέρωση των καταναλωτών. 

(3) Οι δείκτες απόδοσης που ετοιµάζονται από τους παροχείς και τον 
Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής και εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ δεν εισάγουν 
διακρίσεις αλλά είναι δυνατό να διαφέρουν για διαφορετικές κατηγορίες 
καταναλωτών. 

(4) Οι Κανονισµοί που εκδίδονται µε  βάση το άρθρο 97 δύναται να  
επιβάλλουν υποχρεώσεις στους κατόχους αδειών, σχετικά αλλά όχι 
περιοριστικά µε— 

(α) ∆ιαδικασίες για την υποβολή ή επαναϋποβολή δεικτών απόδοσης·  
(β) τo χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των δεικτών απόδοσης 
(γ) διαδικασίες για περιοδική αναθεώρηση των δεικτών απόδοσης  
(δ) ορισµένους βασικούς δείκτες απόδοσης που θα πρέπει υποχρεωτικά 

να τηρούνται από τους προµηθευτές και τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος 

∆είκτες 
απόδοσης. 
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∆ιανοµής και να περιλαµβάνονται· 
(ε) τήρηση και δηµοσίευση µητρώου απόδοσης 

(στ) διοικητικά πρόστιµα για παράλειψη συµµόρφωσης µε τους δείκτες 
απόδοσης που σχετίζονται µε την προετοιµασία ή εφαρµογή ή αναθε-
ώρηση των δεικτών απόδοσης 

(ζ) αποζηµίωση ή άλλες θεραπείες σε καταναλωτές, για παράλειψη συµ-
µόρφωσης µε τους δείκτες απόδοσης που καθορίζονται στους Κανο-
νισµούς δεικτών απόδοσης 

(η) παροχή πληροφοριών στη ΡΑΕΚ από κατόχους αδειών σχετικές µε την 
πραγµατική απόδοση σε σχέση µε τους εγκεκριµένους δείκτες απόδοσης- 

(θ) γνωστοποίηση σε καταναλωτές για τους δείκτες απόδοσης και για 
οποιεσδήποτε θεραπείες που είναι διαθέσιµες σ' αυτούς 

(ι) αναθεώρηση και έγκριση ή απόρριψη δεικτών απόδοσης υποβαλλοµένων 
από τους προµηθευτές και τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής, 
περιλαµβανοµένου του χρονοδιαγράµµατος και 

(κ) πρόνοιες που διέπουν τη συµµόρφωση µε τους δείκτες απόδοσης. 
(5) Η ΡΑΕΚ συµβουλεύεται τους προµηθευτές και τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος 

∆ιανοµής πριν από την εισαγωγή οποιωνδήποτε  υποχρεωτικών δεικτών 
απόδοσης. 

(6) Η ΡΑΕΚ απαιτεί από τους προµηθευτές και τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος 
∆ιανοµής   να   αναθεωρούν   τους   δείκτες   απόδοσης   τους   και   να   τα 
επαναϋποβάλλουν σε χρονικά διαστήµατα, όχι µικρότερα των πέντε ετών. 
91.—(1) Η ΡΑΕΚ εκδίδει Κανονισµούς για την προστασία των καταναλωτών 
ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι καθορίζουν ότι οι προµηθευτές και ο Ιδιοκτήτης 
Συστήµατος ∆ιανοµής µέσα σε καθορισµένη χρονική περίοδο, προτείνουν και 
θέτουν σε εφαρµογή διαδικασίες υποβολής παραπόνων από τους καταναλωτές οι 
οποίες να επιτρέπουν στους καταναλωτές να υποβάλλουν παράπονα και να 
καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι προµηθευτές και ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος 
∆ιανοµής ανταποκρίνονται στην υποβολή παραπόνων από τους καταναλωτές. 

(2) Οι Κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση το εδάφιο (1), δύνανται να 
επιβάλλουν υποχρεώσεις στους προµηθευτές και στον Ιδιοκτήτη Συστήµατος 
∆ιανοµής, σχετικά, αλλά όχι περιοριστικά, µε— 

(α) ∆ιαδικασίες για την υποβολή και όπου είναι κατάλληλο, επαναϋποβολ,ή 
των προτεινόµενων διαδικασιών παραπόνων για έγκριση 

(β) το χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των διαδικασιών για υποβολή 
παραπόνων- 

(γ) κυρώσεις για παράλειψη συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς για πα-
ράπονα καταναλωτών που σχετίζονται µε την ετοιµασία ή εφαρµογή ή 
αναθεώρηση των διαδικασιών παραπόνων- 

(δ) την υποχρέωση όπως οι προµηθευτές και ο. Ιδιοκτήτης Συστήµατος 
∆ιανοµής ανασκοπούν τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων σε χρονικά 
διαστήµατα όχι µικρότερα των πέντε ετών·και 

(ε) την καθιέρωση διαδικασιών για τo χειρισµό παραπόνων από καταναλωτές 
που δε διευθετούνται µε τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων προς 
ικανοποίηση των καταναλωτών. 

Κανονισµοί 
για τη 
προστασία των 
Καταναλωτών 
ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 
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ΜΕΡΟΣ XI—ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΡΑΕΚ 

92.—(1) Η ΡΑΕΚ δύναται να απαιτήσει όπως κάτοχος αδείας ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφο ή 
άλλο υλικό που µπορεί να είναι εύλογα αναγκαίο για την άσκηση από τη 
ΡΑΕΚ των καθηκόντων, αρµοδιοτήτων και εξουσιών της. 

(2) Οποιαδήποτε απαίτηση για παροχή πληροφοριών πρέπει να γίνεται µε 
γραπτή ειδοποίηση που καθορίζει την πληροφορία ή το έγγραφο και η οποία 
να ορίζει— 

(α) Μέχρι πότε πρέπει να γίνει συµµόρφωση µε την απαίτηση και  
(β) σε ποια µορφή θα δοθεί η πληροφορία ή το έγγραφο. 

(3) Εκτός  εάν προνοείται  διαφορετικά  από  το  Νόµο   αυτό,  ή  από 
Κανονισµούς ή Κανόνες που εκδίδονται σύµφωνα µε το Νόµο αυτό, η ΡΑΕΚ 
δεν   αποκαλύπτει   οποιαδήποτε   εµπιστευτική   πληροφορία   σε   σχέση   µε 
οποιοδήποτε συγκεκριµένο πρόσωπο ή επιχείρηση χωρίς τη συγκατάθεση του 
προσώπου αυτού ή της επιχείρησης. 

(4) Οι περιορισµοί που περιέχονται στο εδάφιο (3) δεν εφαρµόζονται σε 
οποιαδήποτε αποκάλυψη πληροφορίας που γίνεται— 

(α) Για το σκοπό διευκόλυνσης της ΡΑΕΚ στην εκτέλεση οποιουδήποτε 
καθήκοντος ή οποιασδήποτε εξουσίας της, νοουµένου ότι η ΡΑΕΚ 
αποκαλύπτει µόνο τέτοια πληροφορία όπως είναι αναγκαίο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της και για την άσκηση των εξουσιών της 
και όπου είναι κατάλληλο, λαµβάνει δέσµευση για τη διαφύλαξη της 
εµπιστευτικής πληροφορίας από τα πρόσωπα στα οποία αποκαλύ-
πτεται αυτή ή 
 σε σχέση µε τη διερεύνηση ποινικού αδικήµατος ή για τους σκοπούς 
οποιασδήποτε ποινικής διαδικασίας· ή 
 για τους σκοπούς αστικής διαδικασίας µε την οποία η πληροφορία 
σχετίζεται. 

93.—(1)    Για τους σκοπούς εκτέλεσης από τη ΡΑΕΚ των καθηκόντων, 
αρµοδιοτήτων και εξουσιών, εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται— 

(α) Να εισέρχεται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο σε οποιαδήποτε υποστα-
τικά, εξαιρουµένης της οικίας, τα οποία ανήκουν ή κατέχονται από 
κάτοχο αδείας στον οποίο το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µε σκοπό την 
άσκηση οποιωνδήποτε εξουσιών που χορηγούνται στη ΡΑΕΚ από το 
άρθρο 92 
 να απαιτήσει, από κάτοχο αδείας στον οποίο εφαρµόζεται το άρθρο 
αυτό, ή µέλος, λειτουργό του προσωπικού, ή εργοδοτούµενο του κα-
τόχου αδείας στον οποίο το άρθρο αυτό εφαρµόζεται, να παρουσιά-
σει στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό οποιαδήποτε έγγραφα, ή άλλο 
υλικό, που βρίσκεται στην εξουσία ή κάτω από τον έλεγχο του και σε 
περίπτωση που η πληροφορία είναι σε µη αναγνώσιµη µορφή να την 
αναπαραγάγει σε αναγνώσιµη µορφή 
 να επιθεωρεί και λαµβάνει αποσπάσµατα ή αντίγραφα βιβλίων, εγ-
γράφων και µητρώων, συµπεριλαµβανοµένων στην περίπτωση πλη-
ροφορίας σε µη αναγνώσιµη µορφή και, αντιγράφου ή αποσπάσµατος 
τέτοιας πληροφορίας σε αναγνώσιµη µορφή- και  να απαιτεί από 
κάτοχο αδείας στον οποίο εφαρµόζεται το άρθρο αυτό να τηρεί 
τέτοια βιβλία, έγγραφα και µητρώα για τέτοια χρονική 

(β) 

(γ) 

(β) 

(γ) 

(δ) 

Εξουσίες 
εξασφάλισης 
Πληροφοριών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ικαιώµατα 
εισόδου και 
∆ιατάγµατα. 



Ν. 122(1)72003 784 

 

Εξουσία 
δηµοσίευσης 
πληοοςροφίών ή 
εγγράφων.. 

Εξουσία 
έκδοσης 
∆ιαταγµάτων., 

∆ιεξαγωγή 
ερευνών. 

Περίοδο ή χρονικές περιόδους, από καιρού εις καιρό, όπως ο 
εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να ζητά. 

(2) Εάν κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό 
παρεµποδίζεται η είσοδος εξουσιοδοτηµένου λειτουργού σε οποιοδήποτε 
υποστατικό, η είσοδος αυτή δύναται να εξουσιοδοτείται µε βάση σχετικό 
δικαστικό ∆ιάταγµα το οποίο εκδίδεται µετά από σχετική αίτηση της ΡΑΕΚ. 

94.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 
92, η ΡΑΕΚ δύναται να προβαίνει στη δηµοσίευση πληροφορίας εγγράφου για 
την προαγωγή της ενηµέρωσης και κατανόησης από το κοινό θεµάτων 
σχετικών µε τον ηλεκτρισµό.. 

95.—(1) Για σκοπούς του παρόντος Νόµου, η ΡΑΕΚ έχει εξουσία να 
εκδίδει ∆ιατάγµατα, τα οποία είναι αναγκαία για εξασφάλιση συµµόρφωσης 
µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.. 

(2) Προτού εκδώσει ∆ιάταγµα δυνάµει του εδαφίου (1), η ΡΑΕΚ ειδοποιεί 
οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο επηρεάζεται ή το οποίο κατά τη γνώµη της, 
δυνατό  να επηρεαστεί από  το  ∆ιάταγµα, που πρόκειται να  εκδοθεί και 
παρέχει σ '  αυτό  ευκαιρία  να ακουστεί εντός   τριάντα  ηµερών από   την 
ειδοποίηση για την έκδοση ∆ιατάγµατος: 

Νοείται ότι, η ΡΑΕΚ δεν υποχρεούται να δώσει ειδοποίηση πριν την 
έκδοση ∆ιατάγµατος, σε επείγουσα κατά την απόλυτη της κρίση περίπτωση, 
αλλά στην περίπτωση αυτή η ΡΑΕΚ καλεί τον επηρεαζόµενο να εκφράσει 
απόψεις µέσα σε τριάντα ηµέρες από την έκδοση του ∆ιατάγµατος, για το 
κατά πόσο το ∆ιάταγµα πρέπει να ανακληθεί ή τροποποιηθεί.. 

(3) Μετά από ακρόαση κατά τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (2), η ΡΑΕΚ 
εκδίδει και κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατό στον κάθε ενδιαφερόµενο την 
τελική της απόφαση. 

(4) Πρόσωπο, το οποίο χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να συµµορφωθεί µε 
τους όρους ∆ιατάγµατος, που εκδίδεται από τη ΡΑΕΚ δυνάµει του παρόντος 
Νόµου, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται, σε περίπτωση 
καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες, ή σε 
χρηµατική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες, ή και 
στις δύο αυτές ποινές. 

96.—(1) Η ΡΑΕΚ δύναται, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 27, 
αυτεπάγγελτα ή µε δική της πρωτοβουλία ή µετά την υποβολή παραπόνων, να 
διεξάγει έρευνες για τις δραστηριότητες και ενέργειες οποιασδήποτε 
επιχείρησης ηλεκτρισµού, 

(2) Για τους σκοπούς διεξαγωγής έρευνας σύµφωνα µε το εδάφιο (1), η 
ΡΑΕΚ δύναται— 

(α) Να κλητεύει και εξαναγκάζει µάρτυρες και ενδιαφερόµενα πρόσωπα 
να παραστούν, σύµφωνα µε τον τρόπο που καθορίζεται σε κανονι-
σµούς και να προσαγάγουν ή να παρουσιάσουν έγγραφα, βιβλία, σχέ-
δια ή µητρώα, ή 

(β) να εξετάζει η ίδια ή µέσω δικηγόρου, µάρτυρες και ενδιαφερόµενα 
πρόσωπα. 

(3) Κάθε ενδιαφερόµενο πρόσωπο δύναται— 
(α) Να αντιπροσωπεύεται ενώπιον της ΡΑΕΚ από δικηγόρο, και 
(β) να καλεί µάρτυρες σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Πολιτικής ∆ι- 
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Κονοµίας Νόµου,του περί ∆ικαστηρίων Νόµου και τους Κανόνες της Πολιτι- 
κής ∆ικονοµίας οι οποίες θα τηρούνται κατάτον πλησιέστερο δυνατό ανάλο 
τρόπο-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Η ΡΑΕΚ  διευθύνει την οποιαδήποτε ενώπιον της διαδικασία και έχει 

εξουσία περιστολής ή καταστολής κατάχρησης της διαδικασίας ενώπιον της. 
ΜΕΡΟΣ XII—ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

97.—( Ι )  Για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, η 
ΡΑΕΚ εκδίδει, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, Κανονισµούς. 

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι 
αναφερόµενοι σ' αυτό Κανονισµοί δύνανται να ρυθµίζουν τα πιο κάτω θέµατα: 

(α) Το διορισµό και τις διοικητικές διαδικασίες που διέπουν το προσωπικό 
του Γραφείου της ΡΑΕΚ µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 8 

(β) τις διαδικασίες εγγραφής των κατόχων αδειών µε βάση το άρθρο 20  
γ) τις µεθόδους υπολογισµού, καθορισµού και τις διαδικασίες εκτέλεσης 

σε σχέση µε διοικητικά πρόστιµα τα-οποία επ-ιβάλλονται από τη ΡΑΕΚ 
συµφωνά µε τό άρθρο 28 

(δ) τη διαδικασία χορήγησης αδειών σύµφωνα µε το άρθρο 34 και την 
ανάκληση και τροποποίηση αδειών σύµφωνα µε το άρθρο 40 

Κεφ. 6 
11 του 1965

161 του 1989
228 του 1989

51(Ι) του 1999
134(Ι) του 1999

14 του 1960
50 του 1962
14 του 1963

8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972

1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986

317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990

136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991

41(Ι) του 1992
43(Ι) το 1992

102(Ι) του 1992
26(Ι) του 1993
82(Ι) του 1995

102(Ι) του 1996
4(Ι) του 1997

53(Ι) του 1997
90(Ι) του 1997
27(Ι) του 1998
53(Ι) του 1998

110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999

146(Ι) του 1999
41(Ι) του 2000
82(Ι) του 2001
40(Ι) του 2002
80(Ι) του 2002

140(Ι) του 2002.

Εξουσίες 
έκδοσης 
Κανονισµών 
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Εξουσίες 
έκδοσης 
∆ιαταγµάτων 
από τον 
Υπουργό και 
τη ΡΑΕΚ. 

Υποχρέωση 
προς 
εχεµύθεια.. 

(ε) τις αρχές και διαδικασίες καθορισµού των διατιµήσεων που επιβάλ-
λονται σύµφωνα µε το άρθρο 31 και χρεώσεων σύνδεσης και χρήσης 
του συστήµατος µεταφοράς και διανοµής που επιβάλλονται µε βάση 
το άρθρο 85 

(στ) τα ζητήµατα και τις διαδικασίες εξέτασης και υποβολής παραπόνων 
των καταναλωτών σε σχέση µε την προστασία του καταναλωτή όπως 
προβλέπεται µε βάση το άρθρο 91 

(ζ) τη διαδικασία για την έγκριση, καθορισµό και είσπραξη των τελών 
για άδειες µε βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 36" 

(η) τη διαδικασία που ακολουθείται από τη ΡΑΕΚ και τους κατόχους 
αδειών µε βάση το άρθρο 96 κατά την διεξαγωγή έρευνας από τη 
ΡΑΕΚ σε σχέση µε παράπονα που υποβάλλονται αναφορικά µε ενέρ-
γεια ή τρόπο λειτουργίας οποιουδήποτε κατόχου αδείας- 

(θ) τους δείκτες απόδοσης σε σχέση µε τους κατόχους αδειών ή κατηγο-
ρίες κατόχων αδειών µε βάση το άρθρο 90 

(ι) τις Υποχρεώσεις ∆ηµόσιας Ωφέλειας σύµφωνα µε το άρθρο 88 και 
(ια) οποιοδήποτε άλλο θέµα, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού, 

ή σε σχέση µε το οποίο ο παρών Νόµος προβλέπει για έκδοση Κανο-
νισµών 

(3) Κανονισµοί που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος Νόµου, 
κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.. Αν µετά την πάροδο εξήντα 
ηµερών από την κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τους τροπο-
ποιήσει ή ακυρώσει,.ολικά ή µερικά, τότε αµέσως µετά την πάροδο της πιο 
πάνω προθεσµίας δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
και τίθενται σε ισχύ από καθορισµένο προς τούτο στους Κανονισµούς, χρόνο 
έναρξης της ισχύος τους ή σε περίπτωση µη καθορισµού χρόνου έναρξης 
ισχύος, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. Σε περίπτωση τροποποίησης τους, ολικώς ή µερικώς, από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα, της ∆η-
µοκρατίας, όπως θα τροποποιηθούν από αυτή και τίθενται σε ισχύ από καθο-
ρισµένο προς τούτο στους Κανονισµούς χρόνο έναρξης της ισχύος τους ή σε 
περίπτωση µη καθορισµού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ηµεροµηνία δηµο-
σίευσης τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

98.—(1) Οποιοδήποτε ∆ιάταγµα του Υπουργού ή της ΡΑΕΚ που εκδίδεται 
σύµφωνα µε το Νόµο αυτό δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας και τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία που ορίζεται στο 
∆ιάταγµα ή την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ∆ιατάγµατος στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

(2) Ο Υπουργός, µετά από διαβούλευση µε τη ΡΑΕΚ , και µετά από 
ενηµέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, δύναται µε ∆ιάταγµα να 
καθορίσει το αναγκαίο επίπεδο για το άνοιγµα της αγοράς ηλεκτρισµού µέσα 
στα πλαίσια της αγοράς αυτής στη ∆ηµοκρατία. 

99—(1) Η ΡΑΕΚ και το Γραφείο της ΡΑΕΚ, ο Ιδιοκτήτης Σύστήµατος 
∆ιανοµής και ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα µε βάση τον παρόντα Νόµο ή 
Κανονισµούς που δυνατό να εκδοθούν; απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να 
χορηγεί σε τρίτους µε οποιοδήποτε τρόπο εµπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, 
που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση 
της εν λόγω αρµοδιότητας και έχει καθήκον να προστατεύει οποιαδήποτε 
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δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται µε τα εν λόγω στοιχεία ή 
πληροφορίες: 

Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεµύθεια δεν ισχύει— 
(α) Όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου για το οποίο 
υπάρχει υποχρέωση προς εχεµύθεια, 

(β) έναντι ∆ικαστηρίου της ∆ηµοκρατίας, 
(γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάµει 

του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόµου, 

(δ) έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση µε βάση το 
άρθρο 4 του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου, 

(ε) έναντι της Μονάδας Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης, δυ-
νάµει των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και ∆ήµευσης Εσόδων από 
Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις Νόµων του 1996 έως 2000. 

(2.) Οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αποκαλύπτει 
οποιαδήποτε εµπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες διαπράττει ποινικό 
αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκειται σε φυλάκιση για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις 
τριάντα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές µαζί. 

100. Η Αρχή Ηλεκτρισµού καθορίζεται ως παροχέας καθολικής υπηρεσίας 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθόσον αφορά την παραγωγή, προµήθεια και διανοµή 
ηλεκτρισµού, για όλο το έδαφος της ∆ηµοκρατίας. 

101. Το κόστος για την παροχή καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας, 
ανακτάται από τον παροχέα, κατά τον ίδιο τρόπο που ανακτάται το κόστος 
παροχής Υπηρεσίας ∆ηµόσιας Ωφέλειας. 

102.—(1) Οι επιχειρήσεις ηλεκτρισµού, οποιοδήποτε και αν είναι το 
σύστηµα ιδιοκτησίας ή η νοµική µορφή τους, καταρτίζουν, υποβάλλουν για 
έλεγχο και δηµοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασµούς τους σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου. 

Κεφ. 44. 
36 του 1982  
84 του 1983.  

Κεφ.. 155. 
92 του 1972 
2 του 1975 
12 του 1975 

41 του I97S 
162 του 19S9 
142 του 1991 

9 του 1992 
10(Ι) του 1996 

89(Ι) του 1997 
54(1) του 1998 
96(1) του 1998 
14(1) του 2001. 
61(1) του 1996 
25(1) του 1997 
41(1) του 1998 

120(1) του 1999 
152(1) του 2000. 

Καθορισµός 
παροχέα 
καθολικής 
υπηρεσίας 
ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
Χρηµατοδότη 
ση καθολικής 
υπηρεσίας 
ηλεκτρικής 
ενέργεια. 
Τήρηση 
ξεχωριστών 
λογαριασµών 
επιχειρήσεων 
ηλεκτρισµού. 
Κεφ. 113. 

9 του 196S 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 19S5 
198 του 1986 
19 του 1990 

46(1) του 1992 
96(1) του 1992 
41(1) του 1994 
15(1) του 1995 
21(1) του 1997 
82(1) του 1999 
149(1) του 1999 
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(2.) Οι επιχειρήσεις ηλεκτρισµού που δεν έχουν νοµική υποχρέωση να 
δηµοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασµούς τους, τηρούν αντίγραφο των 
λογαριασµών τους το οποίο διατίθεται για επιθεώρηση από το κοινό στο 
εγγεγραµµένο γραφείο τους στη ∆ηµοκρατία.. 

(3) Ολοκληρωµένες επιχειρήσεις ηλεκτρισµού, στο εσωτερικό λογιστικό 
σύστηµα τους, τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για τις δραστηριότητες 
παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής, και όπου είναι κατάλληλο, ενοποιηµένους 
λογαριασµούς για άλλες δραστηριότητες που δε σχετίζονται µε τον ηλεκτρισµό, 
όπως θα είχαν υποχρέωση να πράξουν αν οι εν λόγω δραστηριότητες διεξάγονταν 
από χωριστές εταιρείες και για το σκοπό αποφυγής διάκρισης, διεπιδότησης και 
νόθευσης του ανταγωνισµού. 

(4) Η Αρχή— 
(α) Σ το εσωτερικό λογιστικό σύστηµα της, τηρεί χωριστούς λογαριασµούς 

για κάθε επιχείρηση, στην οποία χορηγήθηκε άδεια σύµφωνα µε το 
άρθρο 34 και 

(β) διαθέτει αντίγραφο των πιο πάνω λογαριασµών της για επιθεώρηση από 
το κοινό στο εγγεγραµµένο γραφείο της στη ∆ηµοκρατία. 

(5) Κατά την ετοιµασία των λογαριασµών που αναφέρονται στο εδάφιο 
(3), ολοκληρωµένες επιχειρήσεις ηλεκτρισµού περιλαµβάνουν ισολογισµό και 
λογαριασµό κερδών και ζηµιών για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
εδάφιο (3), σε σηµειώσεις στους λογαριασµούς τους, 

(6) Ολοκληρωµένες επιχειρήσεις ηλεκτρισµού καθορίζουν σε σηµειώσεις των 
ετήσιων 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 (2), (3) και (4). 

(7) Οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) δύνανται να τροποποιηθούν 
µόνο µε την έγκριση της ΡΑΕΚ και τέτοιες εγκρίσεις θα αναφέρονται στις 
σηµειώσεις και θα αιτιολογούνται δεόντως. 

(8) Οι ετήσιοι λογαριασµοί επιχειρήσεων ηλεκτρισµού αναφέρουν στις 
σηµειώσεις των ετήσιων λογαριασµών τους οποιαδήποτε συναλλαγή που 
γίνεται και το µέγεθος της που κατά τη γνώµη της ΡΑΕΚ, δύναται να έχει 
εµπορική επιρροή— 

 (α) Με θυγατρικές επιχειρήσεις, µέσα στην έννοια του περί Εταιρειών 
 Νόµου, ή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (β) µε συνδεδεµένες;-επιχειρήσεις, µέσα στην έννοια του περί Εταιρειών 
Νόµου, ή 
 

 

Κεφ. 113. 
9 του 1968

76 του 1977
105 του 1985
198 του 1986

19 του 1990
46(Ι) του 1992
96(Ι) του 1992
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999

149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000

135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001.

Κεφ. 113.
9 του 1968

76 του 1977
105 του 1985
198 του 1986

19 του 1990
46(Ι) του 1992
96(Ι) του 1992
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
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21(1) του 1997 
82(1) του 1999 

149(1) του 1999 
2(1) του 2000 

135(1) του 2000 
151(1) του 2000 
76(1) του 2001. 

(γ) µε επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους µετόχους ή είναι υπό τον έλεγχο 
της ίδιας οντότητας. 

(9) Για τους σκοπούς του Νόµου αυτού, η ΡΑΕΚ δύναται κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων της να απαιτεί την ετοιµασία λογαριασµών σε 
οποιαδήποτε µορφή και να έχει πρόσβαση στους λογαριασµούς οποιουδήποτε 
κατόχου αδείας. 

103.—(1) Πρόσωπο το οποίο, κατά παράβαση του άρθρου 34— 
(α)    Ανεγείρει σταθµό παραγωγής η παράγει ηλεκτρισµό· 
(β)    προµηθεύει ηλεκτρισµό σε επιλέγοντες καταναλωτές  
(γ)   προµηθεύει ηλεκτρισµό σε µη επιλέγοντες καταναλωτές 
(δ)   εκτελεί τις αρµοδιότητες του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς 
(ε)   εκτελεί τις αρµοδιότητες του Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς ή 
(στ) εκτελεί τις αρµοδιότητες του Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής 
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε πρόστιµο που δεν 
υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
104. Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή διά Αδικήµατα, 

εκπροσώπου του— 
(α) Παραβιάζει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιοδήποτε όρο αδείας, 

εξαίρεσης, ∆ιατάγµατος ή προηγούµενης αδείας 
(β) αποκαλύπτει εµπορικά ευαίσθητη πληροφορία που λαµβάνει κατά την 

άσκηση των αρµοδιοτήτων του, εκτός αν η αποκάλυψη τέτοιων 
πληροφοριών απαιτείται από τον παρόντα Νόµο· 

(γ) παραβιάζει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε Ρυθµιστική Απόφαση ή 
Απόφαση της ΡΑΕΚ που λαµβάνεται δυνάµει του παρόντος Νόµου 

(δ) προβαίνει σε δυσµενή διάκριση µεταξύ προσώπων ή κατηγοριών προ-
σώπων ή µεταξύ χρηστών του συστήµατος διανοµής ή µεταφοράς 

(ε) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στη ΡΑΕΚ οποιαδήποτε 
πληροφορία, έγγραφο ή άλλο υλικό που ζητά η ΡΑΕΚ για σκοπό ενά-
σκησης των εξουσιών της δυνάµει του παρόντος Νόµου-(στ) 
παρακωλύει ή παρεµποδίζει εξουσιοδοτηµένο λειτουργό ο οποίος 
ενεργεί κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 93, στην άσκηση των 
καθηκόντων του 

(ζ) παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται 
σε αυτό από οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο λειτουργό δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 93 

(η) προβαίνει εσκεµµένα ή αµελώς σέ αναληθή παραπλανητική δήλωση προς 
εξουσοδοτηµένο λειτουργό 

(θ) παραλείπει να συµµορφωθεί ή παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 102 
που αφορούν την τήρηση λογαριασµών 

(ι) χωρίς εύλογη αίτια παραλείπει να εµφανισθεί ενώπιον της ΡΑΕΚ ή να 
προσαγάγει ή να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο κατά παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 96 

Αδικήµατα 
κατά  παράβαση 
του άρθρου 34. 
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(ια) αρνείται χωρίς εύλογη αιτία να απαντήσει σε οποιοδήποτε εύλογο 
ερώτηµα υποβάλλεται από τη ΡΑΕΚ δυνάµει των διατάξεων του 
άρθρου 96: 
Νοείται ότι, όσον αφορά την παράγραφο (ια), κανένα πρόσωπο δεν είναι 

υπόχρεο να απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτηµα, εάν η απάντηση δυνατό 
να τον ενοχοποιεί σε σχέση µε ποινικό αδίκηµα· 

(ιβ) εσκεµµένα παρακωλύει ή διακόπτει έρευνα που διεξάγεται από τη 
ΡΑΕΚ δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 96 

(ιγ) παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις απαγορευτικές ή 
επιτακτικές διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισµών ή ∆ιαταγµάτων, τα οποία 
δυνατό να εκδοθούν δυνάµει του παρόντος Νόµου· 

είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει 
τις πενήντα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 

105.—(1) Όπου απαιτείται σύµφωνα µε το Νόµο επίδοση ειδοποίησης σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο, ακολουθούνται κατ' αναλογία οι διατάξεις των Κανόνων της Πολιτικής 
∆ικονοµίας. 

.  (2)  Εταιρεία που συστάθηκε σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, θεωρείται 
ότι έχει τη συνήθη διαµονή της στο εγγεγραµµένο γραφείο της, και κάθε άλλο 
νοµικό ή µη νοµικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει τη συνήθη διαµονή του του στα 
κεντρικά γραφεία του ή στο µέρος διεξαγωγής της επιχείρησης του. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
106.—(1) Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκηµα σύµφωνα µε το Νόµο αυτό από 

νοµικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκηµα αυτό έχει διαπραχθεί µε τη  
συναίνεση ή τη συµπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι 
διευθύνων σύµβουλος, διευθυντής, γραµµατέας ή άλλος αξιωµατούχος του νοµικού 
προσώπου, ή πρόσωπο που εµφανιζόταν ότι ενεργούσε µε τέτοι ιδιότητα, το 
πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νοµικό πρόσωπο, είναι ένοχοι αδικήµατος και 
υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση µε το αδίκηµα αυτό. 

(2) Όταν τα µέλη νοµικού προσώπου διευθύνουν τις υποθέσεις του, 
εφαρµόζεται το εδάφιο (1) σε σχέση µε τις πράξεις ή παραλείψεις µέλους που 
αφορούν τις αρµοδιότητες του διευθυντή σαν να ήταν διευθύνων σύµβουλος ή 
διευθυντής του νοµικού προσώπου. 
 107.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος τίθεται 
σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίόυ, η οποία δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
Νοείται ότι, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να καθορίζει; διαφορετικές 

ηµεροµηνίες για την έναρξη ισχύος των διάφορων διατάξεων του Νόµου. 
(2) Οι διαταξεις των άρθρων 14, 17 έως 19, 21 έως 23 των παραγράφων (β) (ι) 

και (ια) του εδαφίου (1) και των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 25 και οι 
διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 97 τίθενται σε ισχύ µε τη δηµοσίευση του παρόντος Νόµου στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
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