
 

 

  
 

  
 

 
 
 
 
Υπόμνημα προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για τη συνεδρία στις 13 Ιουλίου 2021 
 
 
Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021» 
 (Αρ. Φακ. 23.01.062.128-2021) 
 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021» 
 (Αρ. Φακ. 23.01.062.129-2021) 
 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2021» 
 (Αρ. Φακ. 23.01.062.130-2021) 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Βουλευτές, 
 
Σε συνέχεια της πρόσκλησης για συνέχιση της συζήτησης των πιο πάνω Νομοσχεδίων, σας 
ευχαριστούμε που μας δώσατε το χρόνο να μελετήσουμε τα πιο πάνω Νομοσχέδια, ώστε να  
συνεισφέρουμε στη συζήτηση με τις εισηγήσεις της ΑΗΚ, ως κάτοχος αδειών σε ολόκληρο το 
φάσμα του τομέα ηλεκτρισμού, καθώς και ως εργοδότης προσωπικού που αναμένεται να 
επηρεαστεί από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.  
 
Σημειώνεται ότι, τα σχόλια που υποβάλλει η ΑΗΚ, ετοιμάστηκαν από κάθε Βασική Ρυθμιζόμενη 
Δραστηριότητα ανάλογα με τις αρμοδιότητες, την εξειδίκευση και την εμπειρία στον τομέα της 
Παραγωγής, της Διανομής, της Μεταφοράς και της Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.  

 
Μετά από μελέτη των υπό συζήτηση Νομοσχεδίων, υποβάλλουμε τις πιο κάτω κύριες θέσεις και 
προβληματισμούς της ΑΗΚ και είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω επεξηγήσεις, στο πλαίσιο 
της κατ’ άρθρο συζήτησης. 
 
 
1. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021» 
 
Η ΑΗΚ είχε υποβάλει τα σχόλια της κατά τη διαβούλευση που διενεργήθηκε το 2020. Δεν 
έχουμε άλλα σχόλια ουσίας επί του πιο πάνω Νομοσχεδίου. 
 
 

2. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2021» 
 
Δεν έχουμε οποιαδήποτε σχόλια επί του πιο πάνω Νομοσχεδίου. 
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3. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021» 
Οι κύριες ανησυχίες της ΑΗΚ αφορούν στα ακόλουθα θέματα: 

 
1. Κατασκευή Δικτύου / Απευθείας Γραμμή (άρθρα 2 και 103) 

 
Η Οδηγία 944/2019, άρθρο 66(1), παρέχει δυνατότητα παρέκκλισης από το άρθρο 7, την οποία 
η Κύπρος μπορεί να αιτηθεί δυνάμει του μικρού απομονωμένου συστήματος, νοουμένου ότι 
δικαιολογείται από την ύπαρξη προβλημάτων στη λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα της 
Κύπρου είναι μικρό και απομονωμένο και αναπτύσσεται αποκλειστικά από τον ΔΣΜΚ και ΔΣΔ 
και εξυπηρετεί χωρίς διακρίσεις, αμερόληπτα και με διαφάνεια όλους τους δυνητικούς χρήστες 
του δικτύου, εφαρμόζοντας τις σχετικές νομοθεσίες και διατηρώντας υψηλά επίπεδα 
εξυπηρέτησης, όπως αυτά καταμετρούνται και στους Δείκτες Απόδοσης της ΡΑΕΚ. Συνεπώς, 
δεν τίθεται ανάγκη να παρέχονται άδειες κατασκευής απευθείας γραμμών σε τρίτους.  
 
Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να κατασκευάζει δίκτυο εντός δημόσιου δρόμου. Η ΑΗΚ λαμβάνει 
συγκαταθέσεις από ιδιοκτήτες τεμαχίων όπου εγκαθίσταται το δίκτυό της σύμφωνα με το άρθρο 
31 του περί Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 170. Σε περίπτωση που δεν δοθούν οι συγκαταθέσεις 
τότε ο οικείος Έπαρχος μπορεί να δώσει την συγκατάθεση του για σκοπούς Δημοσίου 
Συμφέροντος. Αν η απευθείας γραμμή είναι για ιδιωτικό όφελος/συμφέρον όπως είναι στη 
περίπτωση αυτή, πολύ πιθανόν ο Έπαρχος να απορρίψει το αίτημα αυτό. Επίσης η ΑΗΚ 
λαμβάνει αδειοδοτήσεις από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και κυβερνητικά τμήματα σύμφωνα 
με θεσμοθετημένη διαδικασία και πρακτική. 
 
Στο άρθρο 103 αναφέρεται ότι οι απευθείας γραμμές κατασκευάζονται από ιδιώτες οι οποίοι στη 
συνέχεια τις μεταβιβάζουν έναντι αποζημίωσης στους Ιδιοκτήτες των Συστημάτων Μεταφοράς 
και Διανομής αναλόγως. Οι Ιδιοκτήτες των Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής δεν έχουν 
επιλογή από το να αγοράσουν τις απευθείας αυτές γραμμές και να αναλάβουν την λειτουργία, 
συντήρηση και επιδιόρθωση τους, χωρίς να έχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις, εκπαίδευση 
και υλικά που χρειάζεται για το θέμα αυτό γιατί οι γραμμές αυτές δεν θα είναι κατ᾽ ανάγκη 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΑΗΚ.    
 
Το εναέριο και υπόγειο δίκτυο αποτελούν φυσικό μονοπώλιο και είναι για το λόγο αυτό που η 
Πολιτεία έχει αναθέσει σε μία και μόνο αρχή, την ΑΗΚ, την αρμοδιότητα και ευθύνη 
εγκατάστασης, διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας γραμμών, για  την εξυπηρέτηση του 
συνολικού καλού και όλων των πολιτών. Με τα πιο πάνω άρθρα η αρχή αυτή καταστρατηγείται.  
 
Εισήγηση: Τίθεται η εισήγηση όπως ζητηθεί παρέκκλιση από την πρόνοια της Οδηγίας 
944/2019, με βάση το άρθρο 66(1), που αφορά τις Απευθείας Γραμμές και όπως επίσης 
διαγραφεί το άρθρο 103 και ο ορισμός «Απευθείας Γραμμή» στο άρθρο 2 του προτεινόμενου 
Νομοσχεδίου. 

 
 

2.  Διατιμήσεις και Χρεώσεις σε Τελικούς Πελάτες (άρθρο 5) 
Η παράγραφος (1) του Άρθρου 5 της Οδηγίας 2019/944 αναφέρει: 
«Οι προμηθευτές είναι ελεύθεροι να καθορίζουν την τιμή στην οποία παρέχουν ηλεκτρική 
ενέργεια στους πελάτες.» 
 
Η παράγραφος (4) του Άρθρου 5 της Οδηγίας ΕΕ 2019/944 αναφέρει: 
«Για το σκοπό μιας μεταβατικής περιόδου προκειμένου να καθιερωθεί αποτελεσματικός 
ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών … τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν δημόσιες 
παρεμβάσεις όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε 
οικιακούς πελάτες και για πολύ μικρές επιχειρήσεις.» 
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Πέραν από τις προϋποθέσεις που τίθενται για τους ενεργειακά φτωχούς ή ευάλωτους οικιακούς 
πελάτες επιβάλλονται επιπρόσθετες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και «να καθορίζονται 
μέσω μεθοδολογίας που εξασφαλίζει τη μη διακριτική μεταχείριση των προμηθευτών». Δηλαδή 
στόχος των παρεκκλίσεων δεν είναι η δημιουργία διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού 
μεταξύ των προμηθευτών αλλά η προστασία συγκεκριμένων ομάδων καταναλωτών. 
 
Η παράγραφος (4) του Άρθρου 66 της Οδηγίας ΕΕ 2019/944 δίνει εξαίρεση από την εφαρμογή 
του Άρθρου 5 στην Κύπρο μέχρι την 1/1/2025: 
«Ως την 1η Ιανουαρίου 2025 ή μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε απόφαση δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 5 δεν εφαρμόζεται στην Κύπρο και την 
Κορσική.» 
 
Η παράγραφος (1) του ιδίου άρθρου αναφέρει: 
«Τα κράτη μέλη τα οποία μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη ουσιαστικών προβλημάτων στη 
λειτουργία των μικρών συνδεδεμένων συστημάτων και των μικρών απομονωμένων συστημάτων 
τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση να τους χορηγηθούν παρεκκλίσεις από τις σχετικές 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 και των κεφαλαίων IV, V και VI. 
Αίτηση για χορήγηση παρέκκλισης από τα άρθρα 4, 5 και 6 μπορεί να υποβληθεί από μικρά 
απομονωμένα συστήματα και από τη όσον αφορά την Κορσική. 
Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις εν λόγω αιτήσεις προτού λάβει απόφαση, 
τηρουμένης της εμπιστευτικότητας.» 
 
Ενώ η παράγραφος 1 του Άρθρου 5 της Οδηγία αναφέρεται σε δυνητικές παρεκκλίσεις κατόπιν 
αίτησης από το κράτος μέλος και έγκρισης της Επιτροπής, η παράγραφος 4 δίνει το δικαίωμα 
εξαίρεσης από τις πρόνοιες του Άρθρου στην Κύπρο μέχρι την 1/1/2025. 
 
Σημειώνεται ότι σε σχετικό σχόλιο (αρ. 61) της Διεύθυνσης Προμήθειας της ΑΗΚ στα πλαίσια 
της Δημόσιας Διαβούλευσης για το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το ΥΕΕΒ απαντά ως εξής: 
 
«Δεν Υιοθετείται. Η εξουσία αυτή δίδεται με την επιφύλαξη της παραγράφου (4) του άρθρου 66 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, οπόταν και έγινε η σχετική διόρθωση.» 
 
Φαίνεται ότι η διόρθωση, εκ παραδρομής, δεν έγινε στο κείμενο του νομοσχεδίου που 
κατατέθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 
Επίσης, το ΥΕΕΒ έχει κάνει αποδεκτή την προτεινόμενη τροποποίηση από τη Διεύθυνση 
Προμήθειας της ΑΗΚ στο Άρθρο 23, παράγραφος 1(ε) και αναφέρεται στην παράγραφο (4) αντί 
στην παράγραφο (1) του Άρθρου 66 της Οδηγίας, ως το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. 
 
Εισήγηση: Ως εκ των πιο πάνω, εισηγούμαστε η αναφορά στην τρίτη γραμμή της δεύτερης 
παραγράφου του Άρθρου 5 του νομοσχεδίου να αναφέρεται στην παράγραφο (4) του Άρθρου 
66 αντί στην παράγραφο (1) του Άρθρου 66 της Οδηγίας. 
 
 

3. Επιβολή Διοικητικών Προστίμων (άρθρα 15(5)(β) και 143) 
Το άρθρο 15, όπως έχει τροποποιηθεί με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, περιέχει πρόνοιες για 
επιβολή προστίμων και προσωπική ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, 
Διευθυντών και προσωπικού (σε διοικητικό σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική του 
υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια).  
 
Περαιτέρω, στο άρθρο 143, προνοείται η ότι όταν διαπράττεται ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το 
Νόμο 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 
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σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος ή άλλο όργανο διοικήσεως του 
νομικού προσώπου, ή πρόσωπο που εμφανιζόταν ότι ενεργούσε με τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο 
αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική 
δίωξη σε σχέση με το αδίκημα αυτό. 
 
Αντιλαμβανόμαστε ότι οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις έχουν σκοπό την αποτροπή 
παραβιάσεων και πρακτικών στρεβλώσεων της αγοράς, εντούτοις, θεωρούμε υπερβολική την 
επιβολή τέτοιων κυρώσεων ιδιαίτερα εφόσον μπορούν να επιβληθούν «άνευ επηρεασμού 
οποιωνδήποτε ποινικών διαδικασιών που υφίστανται ή έχουν ολοκληρωθεί» και μπορούν 
επίσης να επιβληθούν λόγω «αμέλειας».  
 
Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Ανάπτυξης 
Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171 υπό τον τίτλο «Μέλη, λειτoυργoί και υπάλληλoι της Αρχής 
θεωρoύvται δημόσιoι υπάλληλoι», «11(1) Όλα τα μέλη, λειτoυργoί και υπάλληλoι της Αρχής 
θεωρoύvται ως εργoδoτoύμεvoι στη Δημόσια Υπηρεσία εvτός της έvvoιας τoυ Πoιvικoύ Κώδικα. 
(2) Ο περί Πρoστασίας τωv Δημoσίωv Υπαλλήλωv Νόμoς εφαρμόζεται σε oπoιαδήπoτε αγωγή, 
δίωξη ή άλλη διαδικασία εvαvτίov της Αρχής, ή  εvαvτίov  oπoιoυδήπoτε μέλoυς, λειτoυργoύ ή 
υπαλλήλoυ αυτής σε σχέση με oπoιαδήπoτε πράξη, αμέλεια ή παράλειψη πoυ έγιvε ή 
διαπράχθηκε από αυτόv με τηv ιδιότητα τoυ αυτή.» 
 
Εισηγήσεις: Εισηγούμαστε τη διαγραφή της λέξης «αμέλεια» στο άρθρο 15(5)(β), διότι όταν 
δεν υπάρχει κακόβουλη πράξη θεωρούμε ότι δεν πρέπει να τιμωρείται δυσανάλογα το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που ενήργησε καλόπιστα. Εισηγούμαστε επίσης την εφαρμογή της αρχής 
της αναλογικότητας μέσα από τις διαδικασίες εφαρμογής προστίμων και κυρώσεων, ειδικά όσον 
αφορά σε φυσικά πρόσωπα, στα οποία μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα μέχρι 5 εκ. ευρώ, 
«Άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε ποινικών διαδικασιών που υφίστανται ή έχουν 
ολοκληρωθεί».  

 
4. Αποφάσεις και καταγγελίες (Άρθρο 19) 

 
Είναι θέση μας ότι η πρόνοια αυτή, δεν εναρμονίζει το άρθρο 60 της Οδηγίας 944/2019. Γίνεται 
μεν αναφορά στο άρθρο 41(1) της Οδηγίας 944/2019, όμως το άρθρο αυτό, αφορά τις 
απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και διαφάνειας μεταξύ ΔΣΜΚ και ΙΣΜ. Φαίνεται δηλαδή, ότι εκ 
παραδρομής, δεν έγινε ορθή εναρμόνιση, εφόσον ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς, είναι 
Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της ΑΗΚ και δεν διαθέτει «λοιπά μέρη της επιχείρησης». Ο 
ΔΣΜΚ είναι ανεξάρτητος από τον ΙΣΜ και την ΑΗΚ και έχει ασφαλώς διαφορετική νομική 
υπηρεσία και εξωτερικούς νομικούς συμβούλους. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί η πρόνοια ως 
έχει, θα είναι αντίθετη με το πνεύμα των Ρυθμιστικών Αποφάσεων της ΡΑΕΚ για τον Λειτουργικό 
και Λογιστικό Διαχωρισμό της ΑΗΚ και τη δομή και λειτουργία της ΑΗΚ, όπως αυτή εγκρίθηκε 
ήδη. Με την πρόνοια αυτή, καταργείται εν μέρει αυτόματα ο Λειτουργικός Διαχωρισμός και η 
λειτουργία της ολοκληρωμένης επιχείρησης. Η διαχείριση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών 
εντός της ΑΗΚ (μέρος της οποίας είναι ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς) έχει εφαρμοστεί 
και ελέγχεται.   
 
Εισήγηση: Τίθεται εισήγηση διαγραφής ή τροποποίησης της πιο κάτω παραγράφου ώστε να 
μην τίθεται υπό αμφισβήτηση η ήδη εγκεκριμένη δομή της ΑΗΚ η οποία συμμορφώνεται με τη 
συγκεκριμένη πρόνοια της Οδηγίας 944/2019 που εναρμονίστηκε μέσω των Ρυθμιστικών 
Αποφάσεων της ΡΑΕΚ για τον Λειτουργικό Διαχωρισμό. 

 
5. Κίνητρα στον ΔΣΜΚ και ΔΣΔ (Άρθρο 22(4)) 

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

 
 

6. Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Γνωμοδότησης (άρθρο 25) 

 
Η εν λόγω πρόνοια δεν μπορεί να θεωρηθεί αυστηρά εναρμονιστική με το Άρθρο 8(1) της 

Οδηγίας 944/2019 το οποίο προνοεί ότι: «1. Για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων 

παραγωγής, τα κράτη μέλη θεσπίζουν διαδικασία χορήγησης αδειών, η οποία ακολουθεί 

κριτήρια αντικειμενικά, διαφανή και χωρίς διακρίσεις.» 

Θα πρέπει ο ρόλος της Επιτροπής Γνωμοδότησης να είναι υποβοηθητικός και όχι να αποτελεί 

ακόμα ένα στάδιο το οποίο θα προκαλεί επιπρόσθετη επιβάρυνση στη διαδικασία αδειοδότησης, 

εφόσον οι αρμόδιες αρχές δεν δεσμεύονται για τις αποφάσεις τους σε σχέση με τις αρμοδιότητες 

τους οι οποίες πηγάζουν από τις σχετικές τους νομοθεσίες. Είναι επίσης σημαντικό να ελεγχθεί 

η νομοτεχνική επάρκεια του εν λόγω άρθρου σε συνάρτηση με κάθε ξεχωριστή νομοθεσία που 

διέπει την αδειοδότηση. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 η Διαδικασία έκδοσης γνωμοδότησης από την Επιτροπή 
Γνωμοδότησης αφορά την κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από καύσιμα ή αποθήκευσης ενέργειας ανάντη του μετρητή. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει 
το άρθρο 8(1) Οδηγίας 944/2019  το οποίο αναφέρεται στη «χορήγηση αδειών» η οποία πρέπει 
να ακολουθεί κριτήρια αντικειμενικά, διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Από τη φύση του, ο 
περιορισμός του αντικειμένου της Επιτροπής Γνωμοδότησης, εισάγει μια διάκριση, εκτός εάν 
αιτιολογηθεί για τη διαφορετικότητα του. 
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Τοποθέτηση: H Επιτροπή Γνωμοδότησης να μην προστεθεί ως ένα ακόμη στάδιο και να 

καθυστερεί τη διαδικασία αδειοδότησης.  

 
7. Γενική Άδεια (Άρθρο 29) 

 
Για σκοπούς επαρκούς ρυθμιστικού ελέγχου, η ΑΗΚ προτείνει να παραμείνει το υφιστάμενο 
καθεστώς αδειοδότησης. Με τις ριζικές αλλαγές που προτείνονται, θα δημιουργηθούν αρκετές 
νομικές αλλά και τεχνικές περιπλοκές στους δύο διαχειριστές, αφού οι αδειοδοτούμενοι 
μπορούν να επιλέγουν τη μορφή της ΑΠΕ κατά το δοκούν, χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική από 
την αδειοδότηση. Η άδεια παραγωγής έχει νομική και τεχνική υπόσταση, αφού με βάση αυτήν 
και τους συγκεκριμένους όρους που περιέχονται, προχωρεί ο ΔΣΔ στην εξέταση αιτήσεων και 
σύναψη συμβάσεων σύνδεσης. Οι όροι της άδειας χρησιμοποιούνται σε διάφορα έγγραφα και 
συμφωνίες του Αιτητή με τον ΔΣΔ. 
 
Εισήγηση: Να μην υιοθετηθεί η αλλαγή, να παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς αδειοδότησης. 

 
 

8. Κατανομή φορτίου σε εγκαταστάσεις παραγωγής (Άρθρο 40(4)) 
 

Η κατανομή του φορτίου σε εγκαταστάσεις παραγωγής και σε εγκαταστάσεις απόκρισης της 

ζήτησης σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού είναι αρμοδιότητα του ΔΣΜΚ ως 

Λειτουργός Συστήματος. Συνεπώς  η παράγραφος (4) του άρθρου 40 πρέπει να μετακινηθεί 

στις υποχρεώσεις του ΔΣΜΚ. 

 

9. Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Διανομής/Ιδιοκτήτης Συστήματος 
Διανομής/Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (Ορισμοί/Άρθρα 43, 44, 49) 

 

Τόσο o παρόν τροποποιητικός Νόμος όσο και ο βασικός 122(Ι)/2003, περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμος, και οι τροποποιήσεις που ακολούθησαν, καθορίζουν έννοιες του ΔΣΔ και 

ΙΣΔ ωσάν να είναι νομικές οντότητες. Η Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Διανομής 

ασκείται από την ΑΗΚ, η οποία ως καθετοποιημένη επιχείρηση και υπό το καθεστώς 

Λειτουργικού Διαχωρισμού (Ρυθμιστικές Αποφάσεις 04/2014, 05/2019 και 01/2020 για τον 

Λειτουργικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ) έχει την ιδιοκτησία των περιουσιακών 

στοιχείων της διανομής και επίσης, διαχειρίζεται το σύστημα διανομής σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του άρθρου 31 της Οδηγίας 2019/944. Επιπρόσθετα  η ίδια η Οδηγία δεν αναφέρεται σε 

Διευθυντή ΔΣΔ αλλά απλά σε ΔΣΔ τον οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 30 της Οδηγίας, τον ορίζει 

το Κράτος Μέλος (ΚΜ) ή το ΚΜ ζητά από την επιχείρηση που είναι ιδιοκτήτρια του Συστήματος 

Διανομής να τον ορίσει. Επίσης η ίδια η Οδηγία καθορίζει τόσο στους ορισμούς όσο και στο 

άρθρο 31 τα καθήκοντα του ΔΣΔ, που περιλαμβάνουν όλα τα καθήκοντα της Διανομής.  

Συνεπώς τόσο το παρόν νομοσχέδιο όσο και άλλες σχετικές Ρυθμιστικές Αποφάσεις  ή 

Κανονισμούς δεν πρέπει να υπεισέρχονται  αμέσως ή εμμέσως στην οργανική δομή της 

επιχείρησης που είναι ιδιοκτήτρια του Συστήματος Διανομής, κατά τρόπο μάλιστα που να 

παραβιάζονται οι πρόνοιες της Οδηγίας αυτής.  

 

Εισήγηση: Ως εκ τούτου τα άρθρα 43, 44 και ο ορισμός «Διευθυντής ΔΣΔ» πρέπει να 

απαλειφθούν  και το άρθρο 49 (αρμοδιότητες ΔΣΔ) πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συνάδει 

πλήρως με τον ορισμό του ΔΣΔ .  
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10. Ένταξη ηλεκτροκίνησης στο δίκτυο διανομής (Άρθρα 53(3)(α) και 53(4)) 
 

Στην παράγραφο 3(α) αναφέρεται το «Τμήμα Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών». Προφανώς 

εννοείται το «Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών» Επίσης η παράγραφος 53(4) που 

προφανώς σχετίζεται με την παράγραφο 53(3)(α) αντί «ΔΣΔ» εννοεί «Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών» 

 

11. Απόφαση σε διαφορές μεταξύ ΔΣΔ και ΙΣΔ (Άρθρο 56) 
 

Εισήγηση: Το άρθρο αυτό θα πρέπει να απαλειφθεί γιατί ο ΔΣΔ και ο ΙΣΔ είναι ένα και το αυτό 

νομικό πρόσωπο. 

 

 

12. Αρμοδιότητες του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Άρθρο 75) 
 
Η υποπαράγραφος (ii) αναφέρεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων διμερών 
συμβολαίων. Η Εισήγηση της ΒΡΔ Παραγωγής γίνεται για να είναι ξεκάθαρο ότι ο Λειτουργός 
Αγοράς δεν συμμετέχει και δεν εμπλέκεται στη σύναψη των διμερών συμβολαίων.  
 
Εισήγηση: Η παράγραφος να τροποποιηθεί ως εξής: «…λειτουργεί την Προθεσμιακή Αγορά 

Ηλεκτρισμού και τηρεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων διμερών συμβολαίων, 

για τη λειτουργία της Προθεσμιακής Αγοράς Ηλεκτρισμού». 

 
13. Μερική Ανεξαρτητοποίηση ΔΣΜΚ (άρθρα 62, 86) 

Τα πιο πάνω άρθρα, πρέπει να συνάδουν με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2018 αναφορικά με την εφαρμογή του «Εγγράφου Αρχών» για την 
ανεξαρτητοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). 
 

13.1. Τροποποίηση υφιστάμενων Κανονισμών ΑΗΚ (Άρθρο 62) 
 
Σημειώνεται ότι, στο άρθρο 62(4) παραμένουν οι πρόνοιες, που υποχρεώνουν την ΑΗΚ να 
τροποποιήσει τους όρους εργοδότησης, προαγωγής, ωφελημάτων, αφυπηρετήσεις και 
οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά το προσωπικό της ΑΗΚ και τα Σχέδια Υπηρεσίας του 
Προσωπικού της ΑΗΚ για το προσωπικό της που είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ, χωρίς να 
προνοείται κάτι τέτοιο στο Έγγραφο Αρχών.  
 
Το Έγγραφο Αρχών, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, προνοεί ότι ο ΔΣΜΚ 
αναλαμβάνει να ετοιμάσει Κανονισμούς (Κ.Δ.Π.) και σχέδια υπηρεσίας…επί των βασικών 
αρχών ανεξαρτησίας του ΔΣΜΚ από την καθετοποιημένη ΑΗΚ. (παρ. 4).  Το προσωπικό της 
ΑΗΚ που είναι τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ θα έχει δικαίωμα να επιλέξει εάν θα παραμείνει στο 
ΔΣΜΚ, εντός μηνός από την εφαρμογή των Κ.Δ.Π. που αναφέρονται στην παρ. 4 και στη 
Νομοθεσία. Τη διαδικασία επιλογής θα αναλάβει η ΑΗΚ σε συνεργασία με τον ΔΣΜΚ (παρ.11). 
Θα ληφθούν όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα και 
κεκτημένα του προσωπικού που θα παραμείνει, όπως προνοείται στο Συνημμένο 2 (παρ.13).  
 
Εισήγηση: Τίθεται η εισήγηση διαγραφής όλων των αναφορών στο άρθρο 62(4) σε υποχρέωση 
της ΑΗΚ να τροποποιήσει τους Κανονισμούς, διότι μέχρι να αποφασίσει το προσωπικό εάν θα 
παραμείνει στην ΑΗΚ ή εάν θα μεταφερθεί στο ΔΣΜΚ, ισχύουν οι υφιστάμενοι Κανονισμοί του 
προσωπικού της ΑΗΚ, προς αποφυγή καθυστέρησης στη διαδικασία και στο άνοιγμα της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού.  
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13.2. Παραμονή υπαλλήλων ΔΣΜΚ στα Ταμεία Συντάξεων και Προνοίας της ΑΗΚ (άρθρο 86) 

 
1. Ανεξαρτησία 
Όσον αφορά στο άρθρο 86(4)(γ)(i) και (ii) «Στελέχωση ΔΣΜΚ κατά την Μεταβατική περίοδο», 
τονίζουμε ότι εφόσον το ζητούμενο είναι η ανεξαρτητοποίηση, αυτή θα πρέπει να γίνει καθολικά 
με πρακτικά και νομικά ορθό τρόπο. Εάν επιτραπεί η παραμονή των εν λόγω υπαλλήλων σε 
Ταμεία της ΑΗΚ, αυτό σημαίνει ότι η ανεξαρτητοποίηση δεν είναι πλήρης. Μας προβληματίζει 
ότι με την παραμονή προσωπικού του ΔΣΜΚ στα Ταμεία της ΑΗΚ, καταστρατηγείται η 
ανεξαρτησία του του ΔΣΜΚ όπως προνοούνται στο άρθρο 81 του προτεινόμενου Νομοσχεδίου 
και στα άρθρα 46-48 της Οδηγίας 944/2019.  
 
2. Υποχρέωση δημιουργίας Ταμείων για εργοδοτούμενους 
Ο ΔΣΜΚ ως εργοδότης έχει την ευθύνη να δημιουργήσει τα ταμεία για όλους τους υπαλλήλους 
και να διασφαλίσει τα δικαιώματα και ωφελημάτων του προσωπικού του, ως αναφέρονται στο 
Έγγραφο Αρχών (Συνημμένο 2). Η ΑΗΚ εφόσον δεν θα εργοδοτεί το προσωπικό που θα 
μεταφερθεί στον ΔΣΜΚ, δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση και/ή σχέση 
εργοδότη/εργοδοτούμενου. 
 
3. Πρακτικές δυσκολίες τροποποίησης Κανονισμών και Καταστατικών υφιστάμενων 

Ταμείων  
Η υπαγωγή προσωπικού που θα ανήκει σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΔΣΜΚ) 
στα Ταμεία της ΑΗΚ (Συντάξεων, Προνοίας, Ευημερίας κλπ), αντίκειται στους υφιστάμενους 
Κανονισμούς και Καταστατικά των Ταμείων, τα οποία θα χρειαστούν χρονοβόρες, σημαντικές 
αλλαγές.  
 
Οι Κανονισμοί του Ταμείου Συντάξεων για να τροποποιηθούν, θα πρέπει να περάσουν από τη 
διαδικασία της διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, δηλαδή όλους τους 
εργαζόμενους της ΑΗΚ και να εγκριθούν από τους Διαχειριστές και το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΑΗΚ. Ας σημειωθεί επίσης, ότι οι ίδιοι οι Κανονισμοί του Ταμείου Συντάξεων της ΑΗΚ (Καν. 
62(α)) απαγορεύουν την τροποποίηση των Κανονισμών με τρόπο που θα μεταβάλλει τον κύριο 
σκοπό.  

 
Οι δε Κανονισμοί του Ταμείου Προνοίας, δύνανται να τροποποιηθούν, μετά από απόφαση 
Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Ταμείου και για να είναι έγκυρες οι οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις των Κανόνων, είναι αναγκαίο να εγκριθούν σε γενική συνέλευση κατά την οποία 
υπάρχει απαρτία, η οποία σχηματίζεται με την παρουσία τουλάχιστον του 75% των μελών, και 
όπου τουλάχιστον το 75% των παρευρισκόμενων μελών ψηφίσει υπέρ των τροποποιήσεων.  
 
4. Άλλα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν 
Με την προτεινόμενη τροποποίηση, μας προβληματίζουν και τα ακόλουθα πρακτικά ζητήματα: 
(1) Τι θα γίνει στο μεταβατικό στάδιο μέχρι να αλλάξουν οι Κανονισμοί και το Καταστατικό; 
(2) Υπάρχει καλύτερη εναλλακτική λύση όπως η κατοχύρωση των δικαιωμάτων για ΟΛΟ το 
προσωπικό και για ΟΛΑ τα δικαιώματα, μέσα από νέους Κ.Δ.Π.; Παράδειγμα νέων Κ.Δ.Π. που 
κατοχυρώνουν Συνταξιοδοτικά Δικαιώματα είναι οι Κανονισμοί του ΟΝΕΚ Κ.Δ.Π 433/2017.  
(3) Πως θα αντιμετωπίσουμε τυχόν κατηγορίες για ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων και η 
νόθευση της ανεξαρτησίας του ΔΣΜΚ, εφόσον στο ίδιο Ταμείο θα είναι μέλη υπάλληλοι από 
διαφορετικά νομικά πρόσωπα ΔΣΜΚ και ΑΗΚ; Το ερώτημα αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα 
ταμεία της ΑΗΚ.  

 
Εισήγηση: 
Λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω προβληματισμούς, εισηγούμαστε όπως γίνει συνάντηση 
με τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, ώστε να εξευρεθεί μια 
νόμιμη και πρακτικά εφικτή λύση που θα σέβεται τις πρόνοιες του Εγγράφου Αρχών.  
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14. Συμβουλευτικές Επιτροπές Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και Κανόνων Αγοράς 
Ηλεκτρισμού (άρθρα 90, 94 και 97) 
 
Σημειώνουμε την επαναφορά των Συμβουλευτικών Επιτροπών και εισηγούμαστε τη 
θεσμοθέτηση του τρόπου λειτουργίας, του ρόλου, των συμμετεχόντων και του τρόπου επιλογής 
τους, μέσα από Κανονισμούς ή Ρυθμιστική Απόφαση. 

 
 

15. Κατανομή του φορτίου ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και 
απόκρισης της ζήτησης (Άρθρο 105) 

 
Στην παράγραφο (2) όπου αναφέρεται ότι « Ο ΔΣΜΚ και ο ΔΣΔ, κατά την κατανομή φορτίου 
…» πρέπει να αναγράφεται ότι « Ο ΔΣΜΚ, κατά την κατανομή φορτίου …», καθότι σύμφωνα με 
τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού η κατανομή είναι αρμοδιότητα του ΔΣΜΚ ως Λειτουργός 
Συστήματος. Στις παραγράφους 3(β) και 3(δ), (προφανώς το δ πρέπει να διορθωθεί σε γ), όπου 
γίνεται αναφορά σε μονάδες 400 KW και  200KW αντίστοιχα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, 
σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, μονάδες μικρότερες από 1MW συμμετέχουν 
στην Αγορά μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης. Επίσης με βάση τους Κανόνες 
Μεταφοράς Διανομής οι μονάδες που ελέγχονται από συστήματα εποπτείας και τηλεχειρισμού 
είναι πάνω από 500kW. 
 
Εισήγηση: Η αναφορά στις παραγράφους 3(β) και 3(δ) στις μονάδες 400kW και 200kW πρέπει 
να συνοδεύεται με τη φράση «που εκπροσωπούνται από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης». 

 
 

16. Πολιτική για τις ανενεργές επενδύσεις (Άρθρο 33) στους υφιστάμενους περί Ρύθμισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018  
 
Μετά την κατάργηση των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018 
(Άρθρο 146), το Άρθρο 33 με τίτλο «Πολιτική για τις ανενεργές επενδύσεις» διαγράφεται.  

 
Δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι που οδήγησαν στην αρχική σύνταξη του συγκεκριμένου Άρθρου. 
Ενδεχομένως να προκύψουν ανενεργές επενδύσεις για τις οποίες η Βασική Ρυθμιζόμενη 
Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Παραγωγής πρέπει να ανακτήσει τα έξοδα της. 
 
Εισήγηση: Εισηγούμαστε τη μη διαγραφή του υφιστάμενου Άρθρου 33 το οποίο αφορά στις 
ανενεργές επενδύσεις.  

 
 
 Καταληκτικά Σχόλια 

 
Τα υπό συζήτηση Νομοσχέδια αποτελούν τη βάση για το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς, στην 
οποία η ΑΗΚ αναμένεται να σταθεί αρωγός, ως Ύστατος Προμηθευτής, Διαχειριστής και Ιδιοκτήτης 
Συστήματος Διανομής και Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς. Ως εκ τούτου, είναι θέση μας ότι, 
επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη οι πιο πάνω ανησυχίες, προβληματισμοί και εισηγήσεις της ΑΗΚ, 
στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου, πριν τη ψήφιση της πιο πάνω Νομοθεσίας.  
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