
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο: 
  
 «Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς 

κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την 

κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ» (EE L 176 της 15.7.2003, σ. 37), 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
122(Ι) του 2003. 

 

 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 

(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 και 2004. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως - 

  (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «αιτητής» με 

τον ακόλουθο νέο ορισμό- 
   
   «‘αιτητής’ σημαίνει πρόσωπο, το οποίο υποβάλλει 

αίτηση για χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 37·», 
   
  (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «απευθείας 

γραμμή» με τον ακόλουθο νέο ορισμό- 
    
   «‘απευθείας γραμμή’ σημαίνει γραμμή ηλεκτρικής 
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ενέργειας, η οποία συνδέει - 
    
   (α) Μια απομονωμένη μονάδα παραγωγής με έναν 

απομονωμένο πελάτη· ή 
    
   (β) έναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και μια 

επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η 

οποία προμηθεύει απευθείας τις δικές της 

εγκαταστάσεις, θυγατρικές επιχειρήσεις και 

επιλέγοντες καταναλωτές·», 
   
  (γ) με την ένθεση, στον ορισμό του όρου «διανομή», αμέσως 

μετά τις λέξεις «μεταξύ υποσταθμών» (έκτη γραμμή), 

κόμματος καθώς και των λέξεων «μη 

συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας», 
   
  (δ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου 

«διασύνδεση» με τον ακόλουθο νέο ορισμό- 
   
   «‘διασύνδεση’ σημαίνει εξοπλισμό που 

χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση των ηλεκτρικών 

δικτύων·», 
   
  (ε) με την κατάργηση του όρου «Διευθυντής Συστήματος 

Μεταφοράς» και του ορισμού αυτού, 
   
  (στ) με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου «επικουρική 

υπηρεσία», της λέξης «ηλεκτρισμού» (δεύτερη γραμμή) με 

τις λέξεις «ηλεκτρικής ενέργειας», 
   
  (ζ) με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου 

«Λογαριασμός ΔΣΜ», των λέξεων «Διευθυντής 

Συστήματος Μεταφοράς» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με 
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τις λέξεις «Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς»,  
   
  (η) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών - 
   
   (i) «‘ασφάλεια’ σημαίνει τόσο την ασφάλεια του 

εφοδιασμού και της παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας, όσο και την τεχνική ασφάλεια·, 

(ii) ‘Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς’ 

σημαίνει το φυσικό πρόσωπο, το οποίο διορίζεται 

ως Διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 

(2) του άρθρου 57·», 

(iii) ‘ενεργειακή αποδοτικότητα’ ή ‘διαχείριση της 

ζήτησης’ σημαίνει τη συνολική ή ολοκληρωμένη 

προσέγγιση, στόχος της οποίας είναι να 

επηρεάσει την ποσότητα και το χρονικό 

προγραμματισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας και των φορτίων αιχμής, 

δίνοντας το προβάδισμα στις επενδύσεις για 

μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας ή άλλα μέτρα 

όπως οι συμβάσεις προμήθειας με δικαίωμα 

διακοπής, έναντι των επενδύσεων για την αύξηση 

του δυναμικού παραγωγής, εάν οι πρώτες από τις 

προαναφερόμενες επενδύσεις αποτελούν την 

αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη 

εναλλακτική λύση, λαμβανομένων υπόψη του 

θετικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου που 

προκύπτει από τη μειωμένη κατανάλωση 

ενέργειας και των συναφών·». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως- 

  (α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου 

(1) αυτού, της λέξης διευκολύνει (πρώτη γραμμή), με τη 

λέξη «διασφαλίζει» και με την ένθεση, αμέσως πριν τη 

λέξη «ανταγωνισμό» (δεύτερη γραμμή), της λέξης 

«ουσιαστικό», 
   
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 
   
  «(4)  Η ΡΑΕΚ δημοσιεύει κάθε 2 χρόνια, το αργότερο 

μέχρι την 31 Ιουλίου, έκθεση, στην οποία συνοψίζονται 

οι παρατηρήσεις της από την παρακολούθηση των 

θεμάτων ασφάλειας του εφοδιασμού, καθώς επίσης 

και οποιαδήποτε μέτρα έχουν ληφθεί ή προβλέπεται 

να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους και διαβιβάζει 

την εν λόγω έκθεση στην Επιτροπή.». 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 35 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 35 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο - 

 «Παροχή 

εξαιρέσεων. 
35.-(1)  Η ΡΑΕΚ δύναται να παρέχει εξαίρεση από 

την υποχρέωση κατοχής άδειας για τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 

(α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 34, υπό 

τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως ήθελε 

καθορίσει. 
   
       (2)  Εξαίρεση δύναται να παρασχεθεί για - 
   
   (α) Αυτοπαραγωγή ηλεκτρισμού ισχύος μέχρι 
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1MW από οποιοδήποτε πρόσωπο ή 

πρόσωπα μιας ειδικής κατηγορίας, 
    
   (β) παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας ισχύος μέχρι 5MW, ή 
    
   (γ) προμήθεια ηλεκτρισμού από 

συγκεκριμένο πρόσωπο, η ολική ισχύς της 

οποίας δεν υπερβαίνει το 0,5MW για κάθε 

σταθμό παραγωγής. 
    
       (3)  Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να 

ασκήσει μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες 

που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (γ) του 

εδαφίου (3) υποβάλλει αίτηση για παροχή εξαίρεσης 

στη ΡΑΕΚ, σε τύπο που καθορίζει η ΡΑΕΚ. 
   
       (4)  Οι εξαιρέσεις που παραχωρούνται δυνάμει του 

παρόντος άρθρου καταχωρούνται στο Μητρώο. 
   
       (5)  Οι διατάξεις του άρθρου 16 εφαρμόζονται 

αναλόγως. 
   
       (6)  Εξαίρεση, η οποία δεν έχει προηγουμένως 

ανακληθεί σύμφωνα με οποιοδήποτε όρο περιέχεται 

σ’ αυτήν, συνεχίζει να ισχύει για τη χρονική περίοδο 

που καθορίζεται στην εξαίρεση.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως- 

  (α) Με τη μετατροπή του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε 

εδάφιο (1), και 
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  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (2) - 
   
   «(2) Πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση κατά τα 

διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) μόνο εφόσον - 
    
    (α) Εάν είναι φυσικό πρόσωπο, είναι πολίτης 

κράτους μέλους και διαμένει σε κράτος 

μέλος, 
     
    (β) εάν είναι νομικό πρόσωπο, είναι 

εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, και σε 

περίπτωση εταιρείας έχει συσταθεί 

σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους 

μέλους και έχει την καταστατική της έδρα, 

την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή της εντός της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 57 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση 

του εδαφίου (2)(β) αυτού. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 61 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   
  «(γ)  τη διερεύνηση και προώθηση οποιασδήποτε προοπτικής 

για τη διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς με άλλα 

συστήματα, μετά από οδηγίες του Υπουργού·». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 62 

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το εδάφιο (5) του άρθρου 62 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως-  

  (α) Με την αντικατάσταση της λέξης «λαμβάνεται» (πρώτη 

γραμμή) με τη λέξη «λαμβάνονται», 
   
  (β) με την αντικατάσταση των παραγράφων (γ) και (δ) αυτού 

με τις ακόλουθες νέες παραγράφους, αντίστοιχα - 
  
  «(γ)  οι διασυνδέσεις ή ευκαιρίες για διασυνδέσεις με 

άλλα συστήματα μεταφοράς και διανομής, οι 

οποίες διερευνήθηκαν μετά από οδηγίες του 

Υπουργού κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 

61(1)(γ). και  
   
  (δ)   οι αναπτυξιακοί στόχοι σε συνολική και 

περιφερειακή βάση στη Δημοκρατία.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 76 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Το άρθρο 76 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (η) του εδαφίου (2) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο- 

   
  «(η) της ΡΑΕΚ ή του Γραφείου της ΡΑΕΚ.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 81 

του βασικού 

νόμου. 

10.  Το άρθρο 81 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (η) του εδαφίου (3) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο - 

  
  «(η) της ΡΑΕΚ ή του Γραφείου της ΡΑΕΚ.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 86 

του βασικού 

νόμου. 

11.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 86 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο νέο εδάφιο - 
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  «(3)(α) ΄Οταν υπάρχει πρόθεση για σύνδεση απευθείας 

γραμμής με το σύστημα μεταφοράς ή διανομής αφού πρώτα 

εξεταστούν οι τεχνικές προδιαγραφές και εγκριθούν από το 

Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ή τον Ιδιοκτήτη 

Συστήματος Διανομής, 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 Συστήματος Μεταφοράς ή 

στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής, σύμφωνα με τέτοιους 

όρους, συμπεριλαμβανομένων και όρων για αποζημίωση, 

όπως δύναται να συμφωνηθούν μεταξύ του Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς, του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής 

και του ιδιοκτήτη της απευθείας γραμμής. 
   
  (β)  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η ανωτέρω 

αναφερόμενη συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς και του Ιδιοκτήτη Συστήματος τότε αποφασίζει η 

ΡΑΕΚ.». 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 88 

του βασικού 

νόμου. 

12.  Το άρθρο 88 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο - 

 «Υπηρεσίες 

Δημόσιας 

Ωφέλειας. 

88.  Ο Υπουργός δύναται, με απόφασή του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, να δίδει οδηγίες στη ΡΑΕΚ, να 

επιβάλλει, με την έκδοση ρυθμιστικής απόφασής της 

ή εφόσον κρίνεται αναγκαίο με την έκδοση 

Κανονισμών, σε οποιοδήποτε κάτοχο άδειας, 

Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας, οι οποίες δυνατό 

να περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αναφορικά με - 
    
   (α) Τη διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας. 
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   (β) την κανονικότητα, ποιότητα και τιμή της 

παροχής ηλεκτρισμού. 

    
   (γ) την προστασία του περιβάλλοντος. 

    
   (δ) την ενεργειακή  αποδοτικότητα. και 
    
   (ε) την προστασία του κλίματος.». 

 

 

 

 

 

 

 

/ΜΓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ20(ε)/ΕΕ/ΔΜΚ20040519/22ρυθ.αγ.ηλεκτρ./ΣΠΧ 
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