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Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 128(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2020 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος.  

183(Ι) του 
2004 

103(Ι) του 
2006 

199(Ι) του 
2007 

219(Ι) του 
2012 

148(Ι) του 
2018 

103(Ι) του 
2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 
Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 έως 2020 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμοι του 2004 
έως 2021. 

  

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 «Γραφείο της ΡΑΕΚ» με τον 
ακόλουθο ορισμό:  

   

 
 

  
129(Ι) του 

2021. 

«“Γραφείο της ΡΑΕΚ” σημαίνει το προσωπικό της ΡΑΕΚ το 
οποίο διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του 
περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας Κύπρου Νόμου∙»∙ 
 

   

  (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «ΡΑΕΚ» με τον ακόλουθο 
ορισμό:  

   

  «“ΡAEK” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του 
περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 
Νόμου∙»∙ και 

   

  (γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Κύπρου» με τον ακόλουθο ορισμό: 

   

 
 

 «“Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου” σημαίνει την Αρχή η οποία 
συστήνεται δυνάμει του περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμου∙». 

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με τη 
διαγραφή  
του άρθρου 4 
αυτού.  

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 4 αυτού.  
 

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με τη 
διαγραφή  
του άρθρου 5 
αυτού. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 5 αυτού. 

   



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4850, 7.10.2021  Ν. 128(Ι)/2021 

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην 
παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «του άρθρου 31 του περί Ρύθμισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη φράση 
«του άρθρου 22 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

6.   Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο 
εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 30 του περί 
Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου του 2003, υπάγεται στην αρμοδιότητα της 
ΡΑΕΚ-» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «Υπάγεται στην αρμοδιότητα της 
ΡΑΕΚ-». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 
52 του 
βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό 
της φράσης «των άρθρων 97, 98 και 100 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμου» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «των άρθρων 13, 14 και 20 του περί Ρύθμισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021». 

  

 


