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NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης:  

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:  L. 315 

14.11.2012 

σ. 1. 

με τα άρθρα 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο «Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την 

τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση 

των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 326 

8.12.2011 

σ. 1. 

και για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 

«Κανονισμός (ΕΕ)  αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια 

στην χονδρική αγορά ενέργειας», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

122(Ι) του 2003 

239(Ι) του 2004 

143(Ι) του 2005 

173(Ι) του 2006 

  92(Ι) του 2008 

211(Ι) του 2012. 

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

Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 

2012 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 μέχρι 2015. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

 (α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 
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ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

  

  «ΔΣΜΚ» σημαίνει το Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου. 

   

  «έξυπνο σύστημα μέτρησης» ή «ευφυές σύστημα 

μέτρησης» σημαίνει το  ηλεκτρονικό σύστημα το 

οποίο μπορεί να μετρά την κατανάλωση ενέργειας, 

παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες σε σύγκριση 

με ένα συμβατικό μετρητή και μπορεί να μεταδίδει και 

να λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας μια μορφή 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών· 

   

 Επίσημη      

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:  L 326 

8.12.2011 

σ. 1. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011» σημαίνει τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 

Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια 

στη χονδρική αγορά ενέργειας∙ 

   

  «φορέας συγκέντρωσης της ζήτησης» σημαίνει τον 

πάροχο υπηρεσιών στον τομέα της ζήτησης ο οποίος 

συνδυάζει πολλαπλά φορτία καταναλωτών βραχείας 

διάρκειας προς πώληση ή εκπλειστηριασμό σε 

οργανωμένες αγορές ενέργειας. 

   

 (β) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «Υπουργός», αμέσως μετά τη 

λέξη «Υπουργό», της λέξης «Ενέργειας,» και 

   

 (γ) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «Υπουργείο», αμέσως μετά τη 

λέξη «Υπουργείο», της λέξης «Ενέργειας,». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 25 

του βασικού 

3. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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νόμου. 

     (1) H παράγραφος (α) του εδαφίου (2) αυτού τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

  (α)  Με την προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο (ii) αυτού, των 

ακόλουθων νέων σημείων (iii) και (iv): 

   

   «(iii)  Υπό τους όρους των εγγενών τεχνικών περιορισμών στη 

διαχείριση των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, 

απαιτεί από τον ΔΣΜΚ και τον Διαχειριστή Συστήματος 

Διανομής κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την 

εξισορρόπηση και τις επικουρικές υπηρεσίες, να 

αντιμετωπίζουν τους παρόχους ανταπόκρισης της 

ενεργειακής ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των 

φορέων συγκέντρωσης της ζήτησης, με αμερόληπτο 

τρόπο και στη βάση των τεχνικών τους δυνατοτήτων∙ 

    

     (iv)   Υπό τους όρους των εγγενών τεχνικών περιορισμών στη 

διαχείριση των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, 

προωθεί την πρόσβαση και τη συμμετοχή της 

ανταπόκρισης της ζήτησης στην εξισορρόπηση, την 

εφεδρεία και σε άλλες αγορές υπηρεσιών, απαιτώντας 

από τον ΔΣΜΚ και τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής 

να ορίσουν τεχνικές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή τους στις 

αγορές αυτές με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις των 

συγκεκριμένων αγορών και τις δυνατότητες 

ανταπόκρισης της ζήτησης. Οι ως άνω αναφερόμενες 

τεχνικές ρυθμίσεις ορίζονται σε στενή συνεργασία με τους 

παρόχους ανταπόκρισης της ζήτησης και τους λοιπούς 

ενδιαφερόμενους φορείς, περιλαμβανομένων των 

καταναλωτών ή των εκπροσώπων αυτών.» 

    

  (β) με την αναρίθμηση του σημείου (iii)  αυτού, σε σημείο (v)∙ 

  

    (2)  με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) 
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αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ): 

  

  «(στ) Η ΡΑΕΚ εξασφαλίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης 

συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης μπορούν να προσφέρουν 

υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες επικουρικές υπηρεσίες σε 

επίπεδο ΔΣΜΚ ή Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, όπου αυτό 

είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό με τον τρόπο λειτουργίας της 

εγκατάστασης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.»· 

  

    (3)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (10) αυτού, των ακόλουθων 

νέων εδαφίων (11), (12) και (13):  

  

  «(11)  Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι: 

  

   (α) διενεργείται εκτίμηση του δυναμικού ενεργειακής 

απόδοσης των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως 

όσον αφορά τη μεταφορά, τη διανομή, τη διαχείριση 

φορτίου και τη διαλειτουργικότητα, καθώς και τη σύνδεση 

με τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων πρόσβασης σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας πολύ μικρής 

κλίμακας∙ και 

    

   (β)  προσδιορίζονται συγκεκριμένα μέτρα και επενδύσεις για 

την επίτευξη οικονομικώς αποδοτικών βελτιώσεων της 

ενεργειακής απόδοσης στην υποδομή δικτύου, με 

χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή τους. 

  

     (12)  Η ΡΑΕΚ ενθαρρύνει πόρους από την πλευρά της ζήτησης, όπως 

η ανταπόκριση στη ζήτηση, συμμετέχουν παράλληλα με την πλευρά της 

προσφοράς στις αγορές ηλεκτρισμού χονδρικού και λιανικού εμπορίου. 

  

    (13) Η ΡΑΕΚ ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της 

εφαρμογής των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.».  
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Τροποποίηση 

του άρθρου 31 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (3), (4) και (5): 

  «(3) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει την κατάργηση εκείνων των κινήτρων στα 

τιμολόγια μεταφοράς και διανομής που αποβαίνουν σε βάρος της 

συνολικής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης 

της παραγωγής, της μεταφοράς, της διανομής και του εφοδιασμού 

ηλεκτρικής ενέργειας ή εκείνων που ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη 

συμμετοχή της ανταπόκρισης της ζήτησης, στις αγορές εξισορρόπησης και 

στην παροχή επικουρικών υπηρεσιών.    

   

  (4) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι παρέχονται κίνητρα στον ΔΣΜΚ και στο 

Διαχειριστή Συστήματος Διανομής προκειμένου να βελτιώνουν την 

αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της λειτουργίας των υποδομών. 

   

  (5) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι τα τιμολόγια παρέχουν στους προμηθευτές τη 

δυνατότητα να βελτιώνουν τη συμμετοχή των καταναλωτών στην 

αποδοτικότητα του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης 

της ζήτησης.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 38 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

      (1) Mε τη διαγραφή από την παράγραφο (θ) του εδαφίου (1)  αυτού της 

λέξης «και»˙ 

  

      (2)  με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ι) του εδαφίου (1) 

αυτού του σημείου της τελείας με άνω τελεία· 

  

      (3) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ι) αυτού, των 

ακόλουθων  νέων παραγράφων (ια) και (ιβ): 
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174(Ι) του 2006 

  54(Ι) του 2012 

150(Ι) του 2015. 

«(ια)  τα αποτελέσματα των περιεκτικών αξιολογήσεων 

που αναφέρονται στο άρθρο 14Γ του περί της 

Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και 

Θερμότητας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

   

    (ιβ)  τις απαιτήσεις για διεξαγωγή ανάλυσης κόστους-

οφέλους καθώς και τα αποτελέσματα αυτής όπως 

απαιτείται στο άρθρο 14Α του περί της Προώθησης 

της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται:  

   

    Νοείται ότι, σε σχέση με την εφαρμογή των 

διατάξεων των παραγράφων (ια) και (ιβ), η ΡΑΕΚ δύναται 

να παρέχει σχετικές εξαιρέσεις εάν συντρέχουν 

επιτακτικοί νομικοί, ιδιοκτησιακοί ή οικονομικοί λόγοι και 

ενημερώνει τον Υπουργό.  Η ΡΑΕΚ υποβάλλει στην 

Επιτροπή την αιτιολογημένη απόφασή της, εντός τριών 

μηνών από την ημερομηνία της λήψης της απόφασής της: 

   

 

 

 

 

 

184(Ι) του 2013. 

 Νοείται περαιτέρω ότι οι παράγραφοι (ια) και (ιβ) 

εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί 

Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και 

Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 52 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α)  Με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (9) αυτού του σημείου 
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της τελείας με το σημείο της άνω τελείας∙ και 

   

  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (9) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (10):  

   

   «(10)  Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής λαμβάνει μέτρα με 

σκοπό την προαγωγή και διευκόλυνση της αποδοτικής χρήσης 

της ηλεκτρικής ενέργειας από τους μικρούς καταναλωτές, 

συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών. Τα μέτρα 

περιλαμβάνουν τρόπους και μέσα προκειμένου να 

συμμετέχουν οι μικροί καταναλωτές και οι οργανώσεις που 

τους εκπροσωπούν στην ενδεχόμενη ανάπτυξη έξυπνων 

συστημάτων μέτρησης, γνωστοποιώντας τους οικονομικά 

αποδοτικές αλλαγές που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα 

από αυτούς και σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρικής 

ενέργειας ή/και παρέχοντάς τους πληροφορίες για τη λήψη 

μέτρων ενεργειακής απόδοσης.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 62 

του βασικού 

νόμου. 

7. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 62 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως πριν το σημείο της άνω τελείας (τρίτη 

γραμμή) των λέξεων «και όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό με τον 

τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης 

εξασφαλίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης 

μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες εξισορρόπησης και επικουρικές 

υπηρεσίες υπό τον όρο τήρησης των απαιτήσεων διατήρησης της αξιοπιστίας 

και ασφάλειας των δικτύων και κατόπιν διαδικασίας υποβολής προσφορών 

για παροχή τέτοιων υπηρεσιών που να είναι διαφανής, αμερόληπτη και 

ανοικτή σε βάθος έλεγχο». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 91 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 91 του βασικού νόμου τροποποιείται  με την 

αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ε) αυτού του σημείου της τελείας 

με το σημείο της άνω τελείας και με την προσθήκη, αμέσως μετά την 

παράγραφο (ε) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ): 
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  «(στ) οι τελικοί πελάτες ηλεκτρισμού λαμβάνουν χωρίς επιβολή 

οποιουδήποτε τέλους όλους τους λογαριασμούς και τα στοιχεία για 

την κατανάλωσή τους σε ηλεκτρισμό και η πρόσβαση των τελικών 

πελατών στα στοιχεία αυτά γίνεται με κατάλληλο τρόπο και είναι 

δωρεάν.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 93 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το άρθρο 93 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

    (α)   Με την αναρίθμηση των παραγράφων (ι) και (ια) του εδαφίου (1) αυτού 

σε παραγράφους (ιβ) και (ιγ), αντίστοιχα·  

  

    (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (θ) αυτού, των 

ακόλουθων νέων παραγράφων:  

  

  «(ι)  εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, οικονομικώς εύλογο και ανάλογο 

προς τη δυνητική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, 

παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς πελάτες 

ηλεκτρικής ενέργειας, ατομικοί μετρητές που αντικατοπτρίζουν 

επακριβώς την πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

από τον τελικό πελάτη και παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά 

τον πραγματικό χρόνο χρήσης. 

   

  (ια)  οι ατομικοί μετρητές όπως αναφέρονται πιο πάνω θα πρέπει 

πάντοτε να παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή, όταν: 

   

   (i)  αντικαθίσταται υπάρχων μετρητής, εκτός εάν ο 

ΔΣΜΚ ή ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, 

ανάλογα και κατόπιν εξέτασης της κάθε 

περίπτωσης, κρίνει ότι αυτό είναι τεχνικώς 

αδύνατο ή δεν είναι οικονομικώς αποδοτικό σε 

σχέση με τις εκτιμώμενες δυνατότητες 

μακροπρόθεσμης εξοικονόμησης ηλεκτρικής 
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ενέργειας∙ 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 142(Ι) του 2006 

   30(Ι) του 2009 

 210(Ι) του 2012. 

 

 

(ii)  πραγματοποιείται νέα σύνδεση σε νέο κτίριο, ή 

σε κτίριο που υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης 

κλίμακας δυνάμει των διατάξεων του περί 

Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των 

Κτιρίων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

    

      (γ)  με την αναρίθμηση του εδαφίου (2) αυτού σε εδάφιο (2)(α) και με την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (β):  

  

   «(β)  Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ευφυές σύστημα μέτρησης 

σύμφωνα με τη παράγραφο (α), οι μετρητές θα παρέχουν τη 

δυνατότητα ακριβούς τιμολόγησης, με βάση την πραγματική 

κατανάλωση.  Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 

έχουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε 

συμπληρωματικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να 

ελέγχουν οι ίδιοι λεπτομερώς το ιστορικό της κατανάλωσής 

τους.  Οι συμπληρωματικές πληροφορίες για το ιστορικό της 

κατανάλωσης περιλαμβάνουν: 

     

    (ι)  Σωρευτικά στοιχεία τουλάχιστον για τα τρία 

προηγούμενα έτη ή για την περίοδο από την έναρξη της 

σύμβασης προμήθειας, εάν αυτή είναι μικρότερη. Τα 

στοιχεία αντιστοιχούν στις χρονικές περιόδους για τις 

οποίες υπάρχουν συχνά τιμολογιακές πληροφορίες· και 

     

    (ιι)  λεπτομερή στοιχεία για τον χρόνο χρήσης για οιαδήποτε 

ημέρα, εβδομάδα, μήνα και έτος. Τα στοιχεία αυτά 

κοινοποιούνται στον τελικό καταναλωτή μέσω του 

διαδικτύου ή της διεπαφής του μετρητή τουλάχιστον για 

το διάστημα των τελευταίων 24 μηνών ή για την περίοδο 
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από την έναρξη της σύμβασης προμήθειας εάν αυτή 

είναι μικρότερη.»· 

  

      (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (3), αφού τα εδάφια (3), (4), (5) και (6) αναριθμηθούν σε εδάφια 

(4), (5), (6) και (7), αντίστοιχα:  

  

  «(3) Ανεξάρτητα από το βαθμό έκτασης της χρήσης ευφυών 

συστημάτων μέτρησης, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται 

ευφυή συστήματα μέτρησης ηλεκτρισμού, o ΔΣΜΚ ή ο Διαχειριστής 

Συστήματος Διανομής, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να 

μεριμνά ώστε: 

    

   (i) Να παρέχονται στους τελικούς πελάτες 

πληροφορίες στον πραγματικό χρόνο 

κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 

στόχοι της ενεργειακής απόδοσης και τα οφέλη 

των τελικών πελατών πρέπει να λαμβάνονται 

πλήρως υπόψη στον καθορισμό των ελάχιστων 

λειτουργιών των μετρητών και των 

υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 

συμμετέχοντες στην αγορά∙ 

    

   

 

 

 

138(Ι) του 2001 

  37(Ι) του 2003 

105(Ι) του 2012. 

(ii) να διασφαλίζεται η ασφάλεια των έξυπνων 

συστημάτων μέτρησης, η ιδιωτικότητα και η 

ανταλλαγή των δεδομένων εμπιστευτικού 

χαρακτήρα των τελικών πελατών, τηρουμένων 

των διατάξεων του περί Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

    

   (iii)  οι τελικοί πελάτες μπορούν να απαιτούν από 

τον  ΔΣΜΚ ή το Διαχειριστή Συστήματος 
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Διανομής, ανάλογα με την περίπτωση, να 

διασφαλίζει ότι το ευφυές ή τα ευφυή 

συστήματα μέτρησης λαμβάνουν υπόψη την 

ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο 

από τις εγκαταστάσεις των τελικών πελατών∙ 

    

   (iv) εάν οι τελικοί πελάτες υποβάλουν σχετικό 

αίτημα στον ΔΣΜΚ ή στο Διαχειριστή 

Συστήματος Διανομής, ανάλογα με την 

περίπτωση, τα δεδομένα μέτρησης της 

παραγωγής ή της κατανάλωσής τους σε 

ηλεκτρική ενέργεια διατίθενται στους ίδιους ή 

σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους, 

σε ευχερώς κατανοητή μορφή για να μπορούν 

να συγκρίνουν παρόμοιες προσφορές από 

αδειοδοτημένους προμηθευτές∙ 

    

   (v) να παρέχονται στους τελικούς πελάτες 

κατάλληλες  συμβουλές και πληροφορίες κατά 

το χρόνο εγκατάστασης των έξυπνων 

συστημάτων μέτρησης, κυρίως σε σχέση με το 

σύνολο των δυνατοτήτων τους όσον αφορά τη 

χρήση των ενδείξεων του μετρητή και την 

παρακολούθηση της κατανάλωσης 

ενέργειας.». 

    

     

 


