
 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ                                                                             
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, 
N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 ΚΑΙ Ν.206(Ι)/2015 
 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
ΑΡ 03/2016, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 και ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 89 
  
ΕΠΙΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΑΓΟΥΣΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
 
  
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), με βάση την Απόφαση του Έντιμου Υπουργού Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016,[Κ.Δ.Π. 286/2016] που εμπεριέχει οδηγίες προς 
την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου σχετικά με την επιβολή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφελείας και δυνάμει των 
Άρθρων 89(1), 90 και 26  των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2015, προτίθεται να 
εκδώσει το ακόλουθο Προσχέδιο Τροποποιητικής Ρυθμιστικής Απόφασης της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2015,   
ημερομηνίας 31 Ιουλίου, 2015 [Κ.Δ.Π. 264/2015], και καλεί του κατόχους Αδειών, Αιτητές Αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος προσχεδίου. της Τροποποιητικής Ρυθμιστικής Απόφασης.  
 
Η παρούσα Τροποποιητική Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Επιβολής Υποχρεώσεων Δημόσιας 
Ωφέλειας-Διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών (Τροποποιητική Ρυθμιστική Απόφαση με 
Αρ. 03/2016) και θα διαβάζεται μαζί με την περί Επιβολής Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας-Διατίμηση για Πολύτεκνες 
και Δυσπραγούσες Οικογένειες με Αρ. 03/2015 (που στο εξής θα αναφέρεται ως η «βασική Ρυθμιστική Απόφαση»), και η 
βασική Ρυθμιστική Απόφαση με Αρ.01/2013 και η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση με Αρ.03/2016 θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Επιβολής Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας-Διατίμηση για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων 
Καταναλωτών Ρυθμιστικές Αποφάσεις 03 του 2015 και 03 του 2016.  
 
 
“ Η τρίτη παράγραφος της Ρυθμιστικής Απόφασης 03/2015 διαγράφεται και αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα 
παράγραφο:  
 
«1. Η ΡΑΕΚ με την παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση επιβάλλει σε όλους τους κατόχους Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού 
Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας αναφορικά με τις πιο κάτω αναφερόμενες ομάδες καταναλωτών με την ένταξη τους 
στην ειδική διατίμηση με κώδικα 08, της ΑΗΚ η οποία σε σύγκριση με την κανονική εγκεκριμένη διατίμηση με κώδικα 05, 
έχει μειωμένες χρεώσεις. Νοείται ότι  οι εν λόγω ομάδες καταναλωτών θα  είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου 
Κράτους Μέλους ή Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι άλλοι έχουν ίδια δικαιώματα με τις  πιο κάτω 
ομάδες, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία:  
 

(α) λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,(β) δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που παρέχεται από 

την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. (γ) πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που παίρνει Επίδομα Τέκνου από την Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τρία 

εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.258. Το εισοδηματικό 

κριτήριο των €51.258 για το ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126 για κάθε 

πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων, 

(δ) λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  

(ε) λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  

(στ) λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων 

με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  

(ζ) αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς οι οποίοι λαμβάνουν Επίδομα Διακίνησης από το Τμήμα Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

(η) άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση (κατά πλάκα σκλήρυνση) που είναι εγγεγραμμένα μέλη στον 

Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης. 

 



 

2. Πρόσωπο το οποίο έχει καταστεί δικαιούχο των επιδομάτων ή/και χορηγιών που προβλέπονται στις κατηγορίες (α), 

(β), (γ), (δ), (ε) (στ) και (ζ)  της παραγράφου 1 με αναδρομική ισχύ, δικαιούται να επωφεληθεί της ειδικής διατίμησης 

παροχής ηλεκτρισμού με κώδικα 08 που προβλέπεται στην παράγραφο 1 από την ημερομηνία κατά την οποία έχει 

καταστεί δικαιούχος αναδρομικά και η ΑΗΚ υποχρεούται να προβεί στις ανάλογες αναπροσαρμογές ούτως ώστε το 

πρόσωπο αυτό να επωφεληθεί αναδρομικά της ειδικής διατίμησης παροχής ηλεκτρισμού με κώδικα 08. Νοείται ότι:  

i. Πρόσωπο το οποίο είναι δικαιούχο από τις κατηγορίες (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ)  της παραγράφου 1 

και δεν άσκησε το δικαίωμα ένταξης στην ειδική διατίμηση παροχής ηλεκτρισμού με κώδικα 08, θα 

απολαμβάνει του ωφελήματος της ειδικής διατίμησης παροχής ηλεκτρισμού με κώδικα 08 με αναδρομική 

ισχύ όπως αναφέρεται πιο πάνω από την ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης στην αρμόδια 

Υπηρεσία/Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της υποβολής της 

σχετικής αίτησης η οποία θα ακολουθήσει προς στην ΑΗΚ για να ενταχθεί στην ειδική διατίμηση  παροχής 

ηλεκτρισμού με κώδικα 08, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες.  

ii. Για την κατηγορία (ζ) της παραγράφου 1 η αναδρομική ισχύς της ειδικής διατίμησης παροχής ηλεκτρισμού 

με κώδικα 08 θα ισχύει από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας Απόφασης και σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της παραγράφου 2 και 2(ι) πιο πάνω. 

iii. Για την κατηγορία (η) της παραγράφου 1 η αναδρομική ισχύς της ειδικής διατίμησης παροχής ηλεκτρισμού 

με κώδικα 08 δεν εφαρμόζεται.  

iv. Η περίοδος της αναδρομικότητας δεν θα  υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.  

3. Η επιβολή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας θα συνεχίσει να υφίσταται μέχρις ότου ο κάτοχος άδειας προμήθειας 

ηλεκτρισμού ανακτήσει πλήρως τα πραγματικά έξοδα τα οποία:  

- Υπέστη από την εφαρμογή προηγούμενων Αποφάσεων, σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό ευάλωτων 

καταναλωτών, των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, οι οποίοι εντάχθηκαν ήδη στην 

ειδική διατίμηση παροχής ηλεκτρισμού με Κώδικα 08.  

- Θα υποστεί από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τον πρόσθετο πραγματικό αριθμό 

ευάλωτων καταναλωτών, των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, οι οποίοι, σταδιακά, 

θα εντάσσονται στην ειδική διατίμηση παροχής ηλεκτρισμού με Κώδικα 08. 

4. Η παρούσα Απόφαση έχει ισχύ από 1.12.2016, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και 

κοινοποιείται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

5. Η εφαρμογή της επιβολής Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας που καθορίζονται με το παρόν Προσχέδιο  

Τροποποιητικής Ρυθμιστικής Απόφασης θα έχει ισχύ από την 01/12/20116.». 

 
 

 


