
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                     Ν. 129(Ι)/2021 
Αρ. 4850,  7.10.2021                             

Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 129(Ι) του 2021 

NΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ  
ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς- 

  

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L158, 
14.6.2019,  
σ. 125. 

(α) εναρμόνισης με το άρθρο 57 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία (ΕΕ) 
2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2012/27/ΕΕ», 

   

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 211, 
14.8.2009,  
σ. 94. 

(β) εναρμόνισης με το άρθρο 39 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία 2009/73/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/55/ΕΚ», 

  

 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

 ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021.  

  

Ερμηνεία.  2.-(1) Στον παρόντα Νόμο και στις κανονιστικού περιεχομένου πράξεις που εκδίδονται δυνάμει 
αυτού, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 

  

 «Ανώτερη Διοίκηση» σημαίνει την Ανώτερη Διοίκηση της ΡΑΕΚ όπως αυτή καθορίζεται στις διατάξεις 
του άρθρου 6·  

   

 
130(Ι) του 2021. 
183(I) του 2004 
103(I) του 2006 
199(I) του 2007 
219(I) του 2012 
148(I) του 2018 

103(I) του 2020. 

«αρμοδιότητες» ή/και «εξουσίες» ή/και «καθήκοντα» σημαίνει τις αρμοδιότητες ή/και εξουσίες ή/και 
καθήκοντα που ανατίθενται στη ΡΑΕΚ από τον παρόντα Νόμο, τον περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμο, τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο ή/και οποιονδήποτε άλλο 
Νόμο της Δημοκρατίας και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών∙ 

   

 «Γραφείο της ΡΑΕΚ» ή «προσωπικό της ΡΑΕΚ» σημαίνει το προσωπικό της ΡΑΕΚ, το οποίο διορίζεται 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8∙ 

   

 «μέλος της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο διορίζεται δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 6∙ 

   

20(I) του 2014 
123(I) του 2016  
133(I) του 2016  
159(I) του 2017. 

«νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο∙ 

  

 «Οδηγία (ΕΕ) 2009/73/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ∙ 

   

 «Οδηγία (ΕΕ) 2019/944» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ∙ 
 

  
 
«Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου» ή «ΡΑΕΚ» σημαίνει την αρχή, η οποία συστήνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και η οποία αποτελείται από την Ανώτερη Διοίκηση και το Γραφείο 
της ΡΑΕΚ∙ 

   



      (2) Στον παρόντα Νόμο και στις κανονιστικού περιεχομένου πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, 
αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Οδηγία, Κανονισμός ή Απόφαση, 
σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός 
εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. 

  

      (3) Στον παρόντα Νόμο και στις κανονιστικού περιεχομένου πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, 
αναφορά σε εθνική νομοθετική πράξη, σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. 

  

Σκοπός του 
παρόντος 
Νόμου. 

3. Ο παρών Νόμος προβλέπει για τη σύσταση και λειτουργία ρυθμιστικής αρχής σε εθνικό επίπεδο, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2009/73/ΕΚ, με δυνατότητα 
να λαμβάνει αποφάσεις σε κάθε συναφές ρυθμιστικό θέμα, προκειμένου να λειτουργεί ορθώς η 
εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού και η εσωτερική αγορά φυσικού αερίου σύμφωνα με τις πιο πάνω 
Οδηγίες και να είναι πλήρως ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό συμφέρον. 

  

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

  

Σύσταση της 
ΡΑΕΚ. 

4. Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, καλούμενο ως «Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Κύπρου», η οποία είναι ανεξάρτητη αρχή με αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που καθορίζονται 
από τον παρόντα Νόμο, τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, τον περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο ή/και οποιονδήποτε άλλο Νόμο και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων 
Κανονισμών. 

  

Ανεξαρτησία  
της ΡΑΕΚ. 

5.-(1) Η ΡΑΕΚ είναι νομικά διακριτή και λειτουργικά ανεξάρτητη από κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα. 

  

      (2) Η ΡΑΕΚ ασκεί τις εξουσίες που της ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου 
Νόμου με αμεροληψία και διαφάνεια. 

  

      (3)  Η ΡΑΕΚ, κατά την άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων που της ανατίθενται δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου και του περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, ανεξάρτητα από κάθε 
πολιτικό οργανισμό. 

  

      (4) Τα μέλη της Ανώτερης Διοίκησης και το προσωπικό της ΡΑΕΚ- 

   

 (α) ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε αγοραίο συμφέρον· και 

   

 (β) δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν απευθείας οδηγίες από οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή ή 
άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα κατά την άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων: 

   

  Νοείται ότι, με την πιο πάνω απαίτηση δεν θίγονται η, κατά περίπτωση, στενή 
συνεργασία με άλλες συναφείς εθνικές αρχές και οι γενικοί πολιτικοί προσανατολισμοί 
που εκδίδει η κυβέρνηση, οι οποίοι δεν συνδέονται με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες 
της ΡΑΕΚ. 

  

      (5) Η ΡΑΕΚ διαθέτει όλους τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που χρειάζεται για να 
εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες της κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό. 

  

Διορισμός, όροι 
διορισμού, 
αμοιβής και 
σύνταξης των 
μελών της 
Ανώτερης 
Διοίκησης. 

6.-(1)(α) Η ΡΑΕΚ διοικείται από την Ανώτερη Διοίκηση, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα 
οποία, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ύστερα από διαβούλευσή του με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.  

   

 (β) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ένα (1) από τα τρία (3) μέλη της Ανώτερης Διοίκησης ως 
Πρόεδρο και ένα (1) ως Αντιπρόεδρο. 

  

 (γ) Οι θέσεις των μελών της Ανώτερης Διοίκησης δεν υπάγονται στη δημόσια υπηρεσία. 

  

      (2) Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα μέλη της Ανώτερης Διοίκησης δίδουν 
διαβεβαίωση για την πιστή εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώπιον του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

  

      (3) Τα μέλη της Ανώτερης Διοίκησης-  

  



 (α) είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ήθους τα οποία είναι ικανά να συμβάλουν στην 
πραγμάτωση των σκοπών του παρόντος Νόμου, του περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμου και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, και 

   

 (β) υπηρετούν υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

  

      (4) Τα πρόσωπα που διορίζονται στη θέση του μέλους της Ανώτερης Διοίκησης είναι πρόσωπα 
ανώτατου ηθικού και υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, διαθέτουν πείρα και γνώσεις και έχουν 
επιδείξει ικανότητες σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: 

  

 (α) Βιομηχανία· 

   

 (β) μηχανική· 

   

 (γ) εμπόριο· 

   

 (δ) οικονομικά· 

   

 (ε) νομικά. 

   

      (5) Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Ανώτερης Διοίκησης δεν συμπεριφέρονται κατά 
τρόπο ασυμβίβαστο ως προς την κατοχή του αξιώματος του μέλους της Ανώτερης Διοίκησης, όπως 
προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7. 

  

                                 (6) Ο διορισμός προσώπου στη θέση του μέλους της Ανώτερης Διοίκησης- 

  

 (α) με την επιφύλαξη του εδαφίου (7), είναι για περίοδο πέντε (5) έως επτά (7) ετών, και 

   

 (β)       περιορίζεται στο ανώτατο όριο των δύο (2) συνεχόμενων θητειών.  

  

      (7) Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει κατάλληλο σύστημα περιτροπής των 
μελών της Ανώτερης Διοίκησης. 

  

      (8) Οι απολαβές, τα επιδόματα, φιλοδωρήματα και συνταξιοδοτικά ωφελήματα των μελών της 
Ανώτερης Διοίκησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

  

Παύση ή 
παραίτηση 
μέλους της 
Ανώτερης 
Διοίκησης. 

7.-(1) Πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση μέλους της Ανώτερης Διοίκησης δύναται πριν από τη λήξη 
της θητείας του- 

   

 (α) να υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του από τη θέση του προς το Υπουργικό Συμβούλιο· 

   

 (β) να παυθεί από τη θέση του με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχει 
οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: 

    

  (i) Πάσχει από πνευματική ή σωματική ανικανότητα, η οποία τον καθιστά ανίκανο να 
εκτελεί τα καθήκοντά του και να ασκεί τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του για το 
υπόλοιπο της θητείας του· 
 

  (ii) συμπεριφέρεται ανάρμοστα ή ενεργεί αμελώς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του ή κατά την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του· 
 

  (iii) συμπεριφέρεται κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς την υποχρέωσή του να διατηρεί την 
ανεξαρτησία του αξιώματός του, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (2)· 
 

  (iv) έχει παραλείψει, πριν από το διορισμό του, να αποκαλύψει στοιχείο ή γεγονός το 
οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει κώλυμα στο διορισμό του ως αποτέλεσμα 
οποιωνδήποτε λόγων που προβλέπονται στο εδάφιο (2) ή στην παρούσα 
παράγραφο· 
 
 

  (v) έχει καταδικαστεί, με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, για τη διάπραξη ποινικού 
αδικήματος κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή 
 

  (vi) έχει καταδικαστεί, με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, για τη διάπραξη ποινικού 
αδικήματος που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. 

  

      (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τη διατήρηση ή κατοχή του 
αξιώματος του μέλους της Ανώτερης Διοίκησης περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται- 

  



 (α) στη διατήρηση οποιουδήποτε οικονομικού ή άλλου συμφέροντος, άμεσου ή έμμεσου, 
συμπεριλαμβανομένου συμφέροντος σε μετοχές, ομόλογα, ομόλογα επιβάρυνσης ή άλλο 
είδος αξιογράφου ή/και ωφελημάτων, εξαιρουμένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, ή 
αμοιβής ή άλλης πληρωμής από οποιαδήποτε εταιρεία, αρχή ή οργανισμό που διεξάγει 
οποιαδήποτε επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας ή έχει τον αποφασιστικό έλεγχο σε 
εταιρεία που διεξάγει οποιαδήποτε επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας∙  

   

 (β) στην αποδοχή ή διατήρηση απασχόλησης σε οποιαδήποτε εργασία, αξίωμα ή θέση 
οπουδήποτε στον ιδιωτικό τομέα έναντι απολαβών οποιασδήποτε μορφής ή υπό 
οποιεσδήποτε περιστάσεις υπό τις οποίες εύλογα αναμένεται η καταβολή απολαβών, 
ανεξαρτήτως εάν καταβάλλεται ή όχι∙  

   

 (γ) στην αποδοχή αξιώματος ή εργασίας της οποίας οι απολαβές τελούν υπό τον έλεγχο της 
Δημοκρατίας ή στην αποδοχή ή διατήρηση οποιασδήποτε θέσης ή ιδιότητας στη δημόσια 
υπηρεσία ή σε δήμο ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημόσιου δικαίου· ή 

   

 (δ) στην αποδοχή οποιουδήποτε αξιώματος σε πολιτικό κόμμα ή στην ενεργό εμπλοκή του στα 
κομματικά δρώμενα. 

   

   (3)(α) Σε περίπτωση που η θέση μέλους της Ανώτερης Διοίκησης κενωθεί πριν από τη λήξη της 
θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στο διορισμό νέου μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εδαφίου (1) του άρθρου 6. 

  

   (β) Η τυχόν κενή θέση μέλους της Ανώτερης Διοίκησης δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότησή της 
και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της. 

  

   (γ) Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του, μέχρι τον 
διορισμό νέου Προέδρου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (α), η Ανώτερη Διοίκηση 
συνεχίζει να λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη της. 

  

      (4)   Σε περίπτωση που- 

  

 (α) ο Πρόεδρος κωλύεται προσωρινά στην άσκηση των καθηκόντων του από οποιαδήποτε 
αιτία, ή 

   

 (β) η θέση του Προέδρου είναι κενή, μέχρι το διορισμό νέου Προέδρου,  

  

 ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Ανώτερης Διοίκησης. 

  

      (5) Οποιοδήποτε ελάττωμα αναφορικά με το διορισμό του Προέδρου, ή άλλου μέλους της Ανώτερης 
Διοίκησης, δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότησή της και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών 
και καθηκόντων της. 

  

      (6) Το Υπουργικό Συμβούλιο κοινοποιεί την παραίτηση οποιουδήποτε μέλους της Ανώτερης 
Διοίκησης ή την απόφασή του για την παύση οποιουδήποτε μέλους της Ανώτερης Διοίκησης στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. 

  

      (7) Τα μέλη της Ανώτερης Διοίκησης ασκούν τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις εξουσίες της 
θέσης τους, παρά το ότι η θέση μέλους της Ανώτερης Διοίκησης είναι προσωρινά κενή. 

  

      (8) Μέλος της Ανώτερης Διοίκησης που παραιτείται, παύεται ή αφυπηρετεί, δεν δύναται- 

  

 
 

114(I) του 2007 
149(I) του 2011  
66(I) του 2019. 

(α) να κατέχει οποιαδήποτε θέση ή να εργοδοτείται ή να ενεργεί ως σύμβουλος για περίοδο δύο 
(2) ετών από την ημέρα της παραίτησης, παύσης ή αφυπηρέτησής του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην 
Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου· και 

   
 
 

 (β) να χρησιμοποιεί ή να αποκαλύπτει σε οποιαδήποτε περίπτωση εμπιστευτικά στοιχεία ή 
πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως μέλος της Ανώτερης Διοίκησης και ενδέχεται να 
παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, και υποχρεούται να προστατεύει οποιαδήποτε 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα εν λόγω στοιχεία ή πληροφορίες, 
εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτηθεί από αρμόδια αρχή ή Δικαστήριο της Δημοκρατίας σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

  

 (9)(α) Πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (8) είναι ένοχο 
ποινικού αδικήματος και σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του περί του 
Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και 
Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου. 



   

 (β) Πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (8) είναι ένοχο 
ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) 
ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

  

Γραφείο της 
ΡΑΕΚ. 

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 5, η Ανώτερη Διοίκηση διορίζει το 
προσωπικό της ΡΑΕΚ, μόνιμα ή με σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που 
καθορίζονται σε Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

  

      (2) Η Ανώτερη Διοίκηση προΐσταται, εποπτεύει και ασκεί έλεγχο στο προσωπικό της ΡΑΕΚ. 

  

      (3) Το προσωπικό της ΡΑΕΚ ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες της Ανώτερης Διοίκησης. 

  

      (4) Το Γραφείο της ΡΑΕΚ στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου. 

  

  (5)(α) Οι Κανονισμοί που αφορούν το προσωπικό της ΡΑΕΚ ρυθμίζουν και προβλέπουν τις 
διαδικασίες που διέπουν το διορισμό, τους όρους εργοδότησης και την προαγωγή του προσωπικού 
της ΡΑΕΚ, μαζί με τις κατηγορίες θέσεων, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης, τον πειθαρχικό κώδικα και 
την πειθαρχική εξουσία που ασκείται από την Ανώτερη Διοίκηση. 

  

 
97(I) του 1997 
3(I) του 1998  

77(I) του 1999  
141(I) του 2001  

69(I) του 2005  
37(I) του 2010  
94(I) του 2010  
31(I) του 2012  

131(I) του 2012. 
 

216(Ι) του 2012 
52(I) του 2015  

183(Ι) του 2015  
67(I) του 2017  

177(I) του 2017  
16(I) του 2020. 

     (β) Τα ωφελήματα αφυπηρέτησης και οι συντάξεις του προσωπικού της ΡΑΕΚ, το οποίο κατέχει 
μόνιμη θέση, διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις του περί 
Συντάξεων Νόμου και του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις 
Γενικής Εφαρμογής) Νόμου. 

  

      (6) Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα προσόντα του προσωπικού της ΡΑΕΚ καθορίζονται σε σχέδια 
υπηρεσίας που καταρτίζονται από την Ανώτερη Διοίκηση και εγκρίνονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο. 

  

      (7) Η οργανική διάρθρωση του προσωπικού της ΡΑΕΚ περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπο-
λογισμό της ΡΑΕΚ. 

  

73(I) του 2016 
205(I) του 2020. 

     (8) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, η ΡΑΕΚ δύναται- 

  
 
 

 (α) να εξασφαλίζει η ίδια απευθείας υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των 
δυνάμει του παρόντος Νόμου καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της και εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή με την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού της, και 

   

 (β) να προσλαμβάνει τέτοιους εμπειρογνώμονες ή συμβούλους ως ήθελε κρίνει αναγκαίο για να τη 
βοηθούν στην άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της:  

   

         Νοείται ότι, οποιεσδήποτε αμοιβές οφειλόμενες σε εμπειρογνώμονα ή σύμβουλο που 
προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελούν μέρος των 
δαπανών της ΡΑΕΚ. 

  

      (9) Η ΡΑΕΚ δύναται να εκτελεί τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και εξουσίες της, όπως η Ανώτερη 
Διοίκηση ήθελε κρίνει αναγκαίο δια οποιουδήποτε μέλους του Γραφείου της ΡΑΕΚ και οποιοδήποτε 
καθήκον, αρμοδιότητα ή εξουσία που ανατίθεται στη ΡΑΕΚ δύναται να εκτελείται από οποιοδήποτε 
μέλος του Γραφείου της ΡΑΕΚ το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από την Ανώτερη Διοίκηση. 

  



Εξουσίες της 
ΡΑΕΚ σε  
σχέση με  
την απόκτηση, 
διάθεση και 
επένδυση 
περιουσίας. 

9. Η ΡΑΕΚ δύναται- 

   

 (α) να αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακίνητη ή κινητή 
περιουσία για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας της, 

   

 (β) να αποδέχεται την παροχή χορηγιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνή οργανισμό, 
νοουμένου ότι ο τελευταίος δεν είναι δημόσιος ή άλλος οργανισμός ο οποίος παράγει 
προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες ή διεξάγει έρευνα ή προωθεί πολιτικές που σχετίζονται με τους 
συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρισμού ή/και στην αγορά φυσικού αερίου ή έχει οποιοδήποτε 
άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που σχετίζεται με τους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρισμού 
ή/και στην αγορά φυσικού αερίου,  

   

 (γ) να πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία της και να υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω 
περιουσία για τις ανάγκες της, 

   

 (δ) να μισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής περιουσίας για τις 
ανάγκες στέγασης και λειτουργίας της, 

   

 (ε) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 103 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, να συνάπτει δάνεια με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο 
που απαιτείται για την εύρυθμη άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, 
και 

   

 (στ) να συνάπτει συμβάσεις και να πράττει οτιδήποτε άλλο απαιτείται προς εκπλήρωση των 
διαλαμβανομένων στις παραγράφους (α) έως (ε) ή που συντελεί στην εκπλήρωσή τους. 

   

Ταμείο της 
ΡΑΕΚ. 

10.-(1) Η ΡΑΕΚ έχει Ταμείο, στο οποίο υποχρεωτικά κατατίθενται όλα τα ποσά που είναι πληρωτέα 
στη ΡΑΕΚ και όλα τα εισπραττόμενα από αυτή ποσά και από το οποίο διενεργούνται όλες οι πληρωμές 
από τη ΡΑΕΚ, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμου και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου και των δυνάμει αυτών 
εκδιδόμενων Κανονισμών ή/και άλλων Κανονισμών που είναι σε ισχύ:  

  

 Νοείται ότι, τα ποσά που εισπράττονται από τη ΡΑΕΚ από την επιβολή διοικητικού προστίμου 
κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

  

 (2) Οποιοδήποτε πλεόνασμα εσόδων του Ταμείου της ΡΑΕΚ, πέραν αυτών που χρησιμοποιούνται 
για την κάλυψη δαπανών που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό της ΡΑΕΚ κατά τη διάρκεια του 
έτους, χρησιμοποιείται από τη ΡΑΕΚ για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της στο πλαίσιο της κοστοστρέφειας. 

  

 (3) Στο τέλος κάθε διετίας, η ΡΑΕΚ, αποφασίζει από κοινού με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας και τον Υπουργό Οικονομικών, για τη μεταφορά τυχόν πλεονάσματος επί του 
αποθεματικού της σε ταμείο της Δημοκρατίας σχετικό με τις δραστηριότητες ηλεκτρισμού, φυσικού 
αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

  
 

  (4) Σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ αδυνατεί να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και 
εξουσίες της με τα έσοδα που προέρχονται από τα τέλη αδειών και από οποιαδήποτε άλλα έσοδα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Δημοκρατία προβαίνει σε ετήσιες χορηγίες στη ΡΑΕΚ 
με την καταβολή πληρωμών στο Ταμείο της ΡΑΕΚ. 

  

  (5) Όλα τα ποσά, που η Δημοκρατία καταβάλλει στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με το εδάφιο (4), είναι 
επιστρεπτέα σ’ αυτή και καταβάλλονται αμελλητί από τη ΡΑΕΚ: 

  

 Νοείται ότι, η Δημοκρατία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε είσπραξη από τη ΡΑΕΚ των πιο πάνω 
καταβληθέντων ποσών, προτού η ΡΑΕΚ συγκεντρώσει επαρκή έσοδα και εισπράξει επαρκή τέλη 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

  

Έσοδα του 
Ταμείου της 
ΡΑΕΚ. 

11.  Τα έσοδα του Ταμείου της ΡΑΕΚ προέρχονται από- 

 (α) όλα τα ποσά τα οποία καταβάλλονται στη ΡΑΕΚ, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου και του περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών ή/και 
άλλων Κανονισμών που είναι σε ισχύ, 



   

 (β) κάθε χορηγία που παρέχεται στη ΡΑΕΚ δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του 
άρθρου 9 και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, και 

   

 (γ) όλα τα έσοδα, τα οποία προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία της ΡΑΕΚ, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 9.  

  

Πληρωμές από 
το Ταμείο της 
ΡΑΕΚ. 

12.  Η ΡΑΕΚ χρησιμοποιεί χρήματα που κατατίθενται στο Ταμείο της με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 11 με σκοπό να προβαίνει στις πληρωμές, οι οποίες αφορούν- 

  

 (α) όλα τα τρεχούμενα έξοδα λειτουργίας της ΡΑΕΚ, 

   

 (β) όλα τα ποσά για μισθούς, ημερομίσθια, απολαβές, ωφελήματα, συντάξεις και αμοιβές τα 
οποία καταβάλλονται στα μέλη της Ανώτερης Διοίκησης και το προσωπικό της ΡΑΕΚ, 

   

 (γ) τον τόκο και όλα τα πληρωτέα ποσά που προβλέπονται από τα δάνεια που συνάπτει η 
ΡΑΕΚ δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ε) του άρθρου 9, 

   

 (δ) οποιαδήποτε ποσά πληρωτέα δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης που συνήψε η ΡΑΕΚ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμου  και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου και των Κανονισμών ή 
Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτών, 

   

 (ε) οποιαδήποτε ποσά πληρωτέα για δικηγορικά έξοδα ή για πληρωμή σε σχέση με την 
αντιπροσώπευση της ΡΑΕΚ ενώπιον των δικαστηρίων ή οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης 
αρχής ή σε σχέση με την παροχή νομικής συμβουλής, και 

   

 (στ) οποιοδήποτε ποσό που καθίσταται νομικά πληρωτέο συνεπεία της άσκησης οποιασδήποτε 
αρμοδιότητας, εξουσίας ή καθήκοντος της ΡΑΕΚ:  

   

  Νοείται ότι, όλα τα χρηματικά ποσά που η ΡΑΕΚ έχει υποχρέωση κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της να καταβάλει ως αποζημιώσεις δυνάμει οποιωνδήποτε δικαστικών 
αποφάσεων ή εξώδικων συμβιβασμών, καταβάλλονται από το Πάγιο Ταμείο της Δημο-
κρατίας, νοουμένου ότι οι πόροι του αποθεματικού του Ταμείου της ΡΑΕΚ δεν επαρκούν για 
την καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων. 

 

Προϋπολογισμός 
της ΡΑΕΚ. 

13.-(1) Η ΡΑΕΚ έχει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων τον οποίο εκτελεί με αυτονομία με 
βάση τις διατάξεις του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου. 

  

       (2) Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ ετοιμάζεται από τη ΡΑΕΚ και υποβάλλεται και εγκρίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου:   

  

 Νοείται ότι, ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. 

 
 

  

95 του 1989 
106(Ι) του 1996 
115(Ι) του 1996 
104(Ι) του 2002 
127(Ι) του 2006 

51(Ι) του 2010 
68(Ι) του 2013 

130(Ι) του 2015 
69(Ι) του 2016 
93(Ι) του 2016 

100(Ι) του 2019 
128(Ι) του 2019 
160(Ι) του 2019 
161(Ι) του 2019 

135(Ι) του 2020. 

      (3) Σε περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του προϋπολογισμού, η ΡΑΕΚ ενεργεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 168 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

  

Επίσημη 
σφραγίδα. 

14. Η ΡΑΕΚ έχει επίσημη σφραγίδα για την επικύρωση εγγράφων που απαιτούνται για σκοπούς 
άσκησης των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της. 

  

Ετήσιες 
εκθέσεις. 

15.-(1) Η ΡΑΕΚ λογοδοτεί για την εκτέλεση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και, για το σκοπό αυτό, εντός έξι (6) μηνών από το τέλος εκάστου 



ημερολογιακού έτους, καταρτίζει και υποβάλλει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. 

  

       (2)  Η πιο πάνω έκθεση περιέχει- 

  

 (α) ανασκόπηση των εξελίξεων σε σχέση με θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των 
αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της ΡΑΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων 
σε θέματα που αφορούν τον ανταγωνισμό στην αγορά και εν γένει τον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και τον τομέα του φυσικού αερίου· 

   

 (β) τις αποφάσεις, τις ρυθμιστικές αποφάσεις και οποιαδήποτε μέτρα εκτέλεσης στα οποία 
προέβη η ΡΑΕΚ κατά τη διάρκεια του έτους αυτού στο πλαίσιο της άσκησης των 
αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της· 

   

 (γ) 
  

γενική έκθεση των δραστηριοτήτων και έκθεση προόδου για το έτος αυτό·  

   

 (δ) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 109 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου∙ και 

   

 (ε) αναφορά σε τέτοια άλλα θέματα που κρίνονται αναγκαία. 

   

       (3) Η ΡΑΕΚ καταθέτει αντίγραφο κάθε ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων στο Υπουργικό Συμβούλιο 
και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και μεριμνά, ώστε το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση στην εν λόγω 
έκθεση. 

  

       (4) Η ΡΑΕΚ δύναται να ετοιμάζει εκθέσεις σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της και μεριμνά, ώστε το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση 
στις εν λόγω εκθέσεις. 

  

Τήρηση βιβλίων 
και οικονομικών 
καταστάσεων 
και έλεγχος της 
ΡΑΕΚ από τον 
Γενικό Ελεγκτή 
της 
Δημοκρατίας. 

16.-(1) Η ΡΑΕΚ τηρεί κατάλληλα βιβλία και οικονομικές καταστάσεις για τις δραστηριότητές της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.  

  

      (2) Σχετικά με την οικονομική διαχείριση κάθε οικονομικού έτους, η ΡΑΕΚ μεριμνά για τη σύνταξη 
του απολογισμού και την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τα οποία υποβάλλει στον 
Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου. 

  

 
113(I) του 2002 
32(I) του 2007  

137(I) του 2013  
31(I) του 2014  

124(I) του 2016  
134(I) του 2016. 

     (3) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) του Άρθρου 116 του Συντάγματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, των διατάξεων του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο 
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου και τηρουμένων των 
διατάξεων του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, οι οικονομικές 
καταστάσεις της ΡΑΕΚ ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

  

      (4) Εντός ενός μηνός από τον έλεγχο των λογαριασμών της, η ΡΑΕΚ υποβάλλει στο Υπουργικό 
Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ενημέρωση, τον απολογισμό οικονομικής 
διαχείρισης. 

  

      (5) Η ΡΑΕΚ μεριμνά για την αναφερόμενη στα εδάφια (1), (2) και (4) τήρηση βιβλίων και 
οικονομικών καταστάσεων και σύνταξη απολογισμού.  

  

Εκπροσώπηση 
της ΡΑΕΚ. 

 17.-(1) Η ΡΑΕΚ είναι αστικά υπεύθυνη και δύναται να ενάγει και να ενάγεται και να είναι διάδικος σε 
οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία η οποία εγείρεται σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων, 
αρμοδιοτήτων και εξουσιών της. 

  

      (2) Σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής η ΡΑΕΚ 
εκπροσωπείται είτε από ασκούντα το επάγγελμα δικηγόρο ή/και από μέλος του Γραφείου της ΡΑΕΚ. 

  

Ευθύνη μελών 
της Ανώτερης 
Διοίκησης και 
του 
προσωπικού 
της ΡΑΕΚ.   

 18. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμου, του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων 
Κανονισμών και Διαταγμάτων, τα μέλη της Ανώτερης Διοίκησης και το προσωπικό της ΡΑΕΚ δεν 
υπέχουν προσωπική αστική ευθύνη για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις ή για οτιδήποτε λέχθηκε, 
ή για οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν, ή έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν, κατά την 
καλόπιστη άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους. 



  

 ΜΕΡΟΣ ΙV 
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Διαβουλεύσεις.  19.-(1) Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η διεξαγωγή διαβουλεύσεων για τη λήψη αποφάσεων από 
τη ΡΑΕΚ απαιτείται ρητά με βάση τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου και 
του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου και τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς και 
Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτών, η ΡΑΕΚ δύναται να διεξάγει διαβουλεύσεις και σε σχέση 
με οποιαδήποτε θέματα τα οποία επηρεάζουν την αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. 

  

      (2) Η πρόθεση διεξαγωγής διαβούλευσης και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαβούλευση 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και σε δύο (2) ευρείας κυκλοφορίας 
εφημερίδες στη Δημοκρατία. 

  

      (3) Η ΡΑΕΚ σε σχέση με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) δημοσίευση- 

  

 (α) καλεί οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να υποβάλει γραπτώς πληροφορίες που 
σχετίζονται με τα θέματα της διαβούλευσης, εντός χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης των προβλεπομένων στο 
εδάφιο (2)· και 

   

 (β) καθορίζει τη διαδικασία που ακολουθείται για το σκοπό διαφύλαξης εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών, εμπιστευτικών πληροφοριών και, όπου είναι αναγκαίο, την ανωνυμία 
προσώπων που συμμετέχουν στη διαβούλευση. 

  

      (4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων 
Κανονισμών, η ΡΑΕΚ δύναται ως μέρος της διαβούλευσης- 

  

 (α) να δημοσιεύει προσχέδιο ρυθμιστικής απόφασης ή προσχέδιο απόφασης, ή/και 

   

 (β) να καθορίζει ότι ως μέρος της διαδικασίας διαβούλευσης θα πρέπει να διεξάγονται δημόσιες 
ακροάσεις. 

  

      (5) Η διαδικασία διεξαγωγής δημόσιων ακροάσεων καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς που 
ετοιμάζει η ΡΑΕΚ και τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα της. 

  

Προσφυγή στο 
Διοικητικό 
Δικαστήριο 
εναντίον 
πράξεων της 
ΡΑΕΚ. 

20. Οι αποφάσεις, οι ρυθμιστικές αποφάσεις και τα διατάγματα που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ 
υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, κατόπιν προσφυγής που δύναται να ασκηθεί στο Διοικητικό 
Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 
 
 

 

Έκδοση 
Κανονισμών.  

21.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η ΡΑΕΚ εκδίδει 
Κανονισμούς τους οποίους υποβάλλει για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του αρμόδιου επί 
του θέματος υπουργού. 

  

     (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν τα ακόλουθα 
θέματα: 

   

 (α) Τη λειτουργία της ΡΑΕΚ και τον τρόπο λήψης αποφάσεών της∙ 

   

 (β) το διορισμό και τις διοικητικές διαδικασίες που διέπουν το προσωπικό της ΡΑΕΚ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (4) και (5) του άρθρου 8· 

   

 (γ) τους όρους εργοδότησης, τις κατηγορίες θέσεων και την προαγωγή του προσωπικού της 
ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (4) και (5) του άρθρου 8∙ 

   

 (δ) τον πειθαρχικό κώδικα και την πειθαρχική εξουσία που ασκείται από τη ΡΑΕΚ στο 
προσωπικό της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (5) του άρθρου 8∙ και  

   

 (ε) τα ωφελήματα αφυπηρέτησης του προσωπικού της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
εδαφίων (2) και (5) του άρθρου 8. 

   

 (3)(α) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, κατατίθενται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για έγκριση. 

  

 (β) Εάν εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής τους η Βουλή των Αντιπροσώπων 
δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς, στο σύνολό τους ή μερικώς, τότε αμέσως μετά την 
πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και 



τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς, χρόνο έναρξης της ισχύος τους ή 
σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

   

 (γ) Σε περίπτωση τροποποίησης των Κανονισμών, στο σύνολό τους ή μερικώς, από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί 
από αυτή και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς χρόνο έναρξης της 
ισχύος τους ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία 
δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

 ΜΕΡΟΣ V  
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Μεταβατικές 
διατάξεις. 
122(I) του 2003 
239(I) του 2004 
143(I) του 2005 
173(I) του 2006 

92(I) του 2008 
211(Ι) του 2012 
206(I) του 2015 

18(I) του 2017 
145(I) του 2018. 
130(Ι) του 2021. 

22.-(1) Οι Κανονισμοί και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των περί Ρύθμισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 οι οποίοι καταργήθηκαν με τον περί Ρύθμισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 και δυνάμει των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου 
Νόμων του 2004 έως 2020 με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου συνεχίζουν να ισχύουν 
μέχρις ότου τροποποιηθούν ή καταργηθούν:  

  

 Νοείται ότι, όσον αφορά τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει των περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018, λογίζεται ότι εκδόθηκαν δυνάμει του 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021. 

  

    Κεφ. 1. 
11 του 1989  

40(Ι) του 2020  
7(Ι) του 2021. 

     (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του άρθρου 11 του περί Ερμηνείας Νόμου, οι 
αποφάσεις, οι ρυθμιστικές αποφάσεις, οι άδειες, οι εξαιρέσεις από άδειες, οι εγκύκλιοι και τα 
διατάγματα που εκδόθηκαν από τη ΡΑΕΚ δυνάμει των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 
του 2003 έως 2018 και των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2020 και 
των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, συνεχίζουν να ισχύουν υπό τους 
όρους με βάση τους οποίους εκδόθηκαν μέχρι την έκδοση νέων από τη ΡΑΕΚ. 

  

      (3) Η ΡΑΕΚ συνεχίζει τη διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων, εξέτασης αιτήσεων, εξέτασης 
καταγγελιών και παραπόνων και διενέργειας αυτεπάγγελτων ερευνών, οι οποίες κατά την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου εκκρεμούν ενώπιόν της με βάση τις διατάξεις των περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 και των περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2020, χωρίς η εγκυρότητα των σχετικών αποφάσεών της να 
επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο. 

  

      (4) Η ΡΑΕΚ, η οποία συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4, με την έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόμου, αναλαμβάνει την εκπλήρωση οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης είχε 
αναληφθεί από τη ΡΑΕΚ, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 ή από το Γραφείο της ΡΑΕΚ, το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με 
τους εν λόγω Νόμους.  

  

      (5) Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει το Γραφείο της ΡΑΕΚ κατά την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος Νόμου περιέρχονται στην κυριότητα της ΡΑΕΚ που συστήνεται δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

  

      (6) Οποιοδήποτε χρηματικό ποσό βρίσκεται στο ταμείο του Γραφείου της ΡΑΕΚ, με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 11 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018, κατά 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, περιέρχεται στο Ταμείο της ΡΑΕΚ, το οποίο 
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 αυτού. 

  

      (7) Πρόσωπα τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ανήκουν 
στο προσωπικό της ΡΑΕΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 των περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών και 
Διαταγμάτων, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπηρετούν ως 
προσωπικό της ΡΑΕΚ, με βάση τις διατάξεις αυτού, χωρίς διακοπή και χωρίς επηρεασμό των όρων 
υπηρεσίας τους, της αρχαιότητας, του διορισμού ή της προαγωγής τους ή των ωφελημάτων 
αφυπηρέτησής τους ή οποιωνδήποτε άλλων ωφελημάτων και δικαιωμάτων τους τα οποία είχαν 
αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου: 

  

 Νοείται ότι, πρόσωπα τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου 
λαμβάνουν σύνταξη δυνάμει των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 
και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος Νόμου συνεχίζουν να έχουν τα ίδια ωφελήματα, δικαιώματα και υποχρεώσεις τα 
οποία είχαν αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. 



 


