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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 335/2021 

____________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 10(2) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) 
 Κανονισμών του 2006 (ΚΔΠ 298/2006) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στις 
ακόλουθες τροποποιήσεις της υπ΄ αριθμόν ΦΑ-1 ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και 
Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τη Δημόσια Εταιρεία Φυσικού 
Αερίου (ΔΕΦΑ) Λίμιτεδ στις 26 Φεβρουαρίου 2021: 

i. Τροποποίηση για σκοπούς συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμόν 91.503 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, για εφαρμογή μερικής παρέκκλισης από το άρθρο 18 των περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021 (Ανεξαρτησία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς) σχετικά με το 
λειτουργικό διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς από άλλες μονοπωλιακές δραστηριότητες η οποίες 
δεν σχετίζονται με τη Μεταφορά. Πιο συγκεκριμένα, τροποποίηση του Όρου υπ’ αριθμόν 5 (Ανεξαρτησία κατόχου 
άδειας) της άδειας με την προσθήκη της ακόλουθης φράσης στην αρχή αυτού: 

«Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ισχύουν τα ακόλουθα:». 

ii. Προσθήκη όρου σχετικά με την υποχρέωση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) να παρέχει μετρητικά 
δεδομένα στο Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, με την προσθήκη της ακόλουθης νέας 
παραγράφου υπ’ αριθμόν (3) στο τέλος του Όρου υπ’ αριθμόν 9 (Υποχρέωση παροχής πληροφοριών) ως 
ακολούθως: 

«(3) O κάτοχος της άδειας υποχρεούται για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη ροή μετρητικών δεδομένων προς 
το Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, ενώ του παρέχει πλήρη πρόσβαση στο μετρητικό 
σταθμό για επιβεβαίωση των δεδομένων κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του τελευταίου. Η μορφή των 
δεδομένων και η συχνότητα παροχής αυτών από τον κάτοχο της άδειας προς το Διαχειριστή Εγκατάστασης 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου καθορίζεται με μεταξύ τους συμφωνία η οποία κοινοποιείται στη ΡΑΕΚ.». 

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω τροποποίησης της Άδειας ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς υποχρεούται να 
παρέχει μετρητικά δεδομένα στο Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΔΕΥΦΑ), και σε σχέση με 
την εφαρμογή μερικής παρέκκλισης μέχρι το 2025, από το άρθρο 18 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου 
Νόμων του 2004 έως 2021, απαλλάσσεται έως και το 2025 από τις εξής υποχρεώσεις: 

i. Συμμόρφωση με τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια, η οποία ελέγχεται από τη ΡΑΕΚ. 

α. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς δεν συμμετέχουν σε εταιρικές 
δομές της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού αερίου, οι οποίες είναι υπεύθυνες, άμεσα ή έμμεσα, 
για την καθημερινή λειτουργία της παραγωγής, διανομής, ΥΦΑ, αποθήκευσης και της προμήθειας φυσικού 
αερίου, 

β. πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς λαμβάνονται υπόψη κατά 
τρόπο που διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα, 

γ. ο ΔΣΜ διαθέτει αποτελεσματικά δικαιώματα λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση φυσικού αερίου, σε σχέση με τα πάγια στοιχεία που είναι αναγκαία για τη λειτουργία, τη 
συντήρηση ή την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς. Νοείται ότι, η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
μετά από διαβούλευση με το διαχειριστή συστήματος μεταφοράς υποβάλλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση το ετήσιο 
σχέδιο χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς και τα συνολικά όρια για 
τα επίπεδα χρέωσης του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς αλλά δεν δύναται να δίνει εντολές σχετικά με 
την καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή ή την αναβάθμιση του 
συστήματος μεταφοράς, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου 
ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου.  

ii. Κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται 
οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά, και διασφαλίζει τη δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του 
προγράμματος και στο οποίο καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εργαζομένων προκειμένου να 
επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος. 

iii. Υποβολή ετήσιας έκθεσης στη ΡΑΕΚ, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα συμμόρφωσης που έχουν ληφθεί, η οποία 
δημοσιεύεται.  

Όλα τα επηρεαζόμενα από την προτιθέμενη τροποποίηση πρόσωπα καλούνται όπως υποβάλουν τις παραστάσεις ή 
ενστάσεις τους στη ΡΑΕΚ εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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