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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015 

 

 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(I) του 2012 

206(Ι) του 2015. 

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

Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

Νόμους του 2003 μέχρι 2015 (που στο εξής 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 2017. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 80 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 80 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(β) του εδαφίου (3) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και με την 

προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων επιφυλάξεων: 

  

 «Νοείται ότι η ΡΑΕΚ, μέχρι τη δημοσίευση, στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, της αναθεώρησης και τροποποίησης 



2 

των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, που θεσμοθετούνται με βάση 

τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), δύναται, με την 

έγκριση του Υπουργού, να εκδώσει ρυθμιστική απόφαση για τη 

μεταβατική ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού: 

  

 Νοείται περαιτέρω ότι η εν λόγω μεταβατική ρύθμιση παύει να 

ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανόνων 

Αγοράς Ηλεκτρισμού που προβλέπεται στο εδάφιο (6) του άρθρου 

81 και οι οποίοι θεσμοθετούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος 

εδαφίου.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 81 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το εδάφιο (6) του άρθρου 81 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

  «(6)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 

80, οι προτεινόμενες από το Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την 

ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας.». 

 

 


