
 

Σελίδα 1 από 3 

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2015 
Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, 

Ν.211(Ι)/2012, Ν.206(Ι)/2015 
 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 05 / 2016  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ  

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της 
παρέχει το άρθρο 26(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 
του 2003 έως 2015, θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση αναφορικά με 
την ενεργοποίηση του άρθρου 65(2) και 65(1) σχετικά με τη παραχώρηση των 
αναγκαίων πόρων από τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) στον 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, του 
προσωπικού και των υποστατικών του, και καλεί τους κατόχους αδειών, αιτητές 
αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις 
ή/και παραστάσεις εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας πρότασης.  
 
Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως «Οδηγίες προς τον 
Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς για Παραχώρηση Πόρων στον Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου»  
 

Η ΡΑΕΚ αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη: 
 
 Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 

έως 2015 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά τα 
ακόλουθα άρθρα του Νόμου που αφορούν τους γενικούς στόχους, 
καθήκοντα και εξουσίες της ΡΑΕΚ, ήτοι:  

- 24(1)(ε) να προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και 
αποδοτικής αγοράς ηλεκτρισμού,  

 
- 24(1)(κ) να διευκολύνει την πρόσβαση στο δίκτυο νέου παραγωγικού 

δυναμικού, ιδίως μέσω της άρσης των εμποδίων που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν την πρόσβαση νέων φορέων ή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην αγορά,  

  
- 25(ια) να λαμβάνει αποφάσεις και ρυθμιστικές αποφάσεις ως προνοείται 

στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους 
Κανονισμούς,  
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- 25(ιβ) να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του  Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και όπου 
συντρέχει περίπτωση, του Ιδιοκτήτη Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς και Διανομής, καθώς και όλων των επιχειρήσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τον παρόντα Νόμο 
και από κάθε άλλη συναφή κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά διασυνοριακά θέματα, 

 
- 25(9) τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και της γενικής 

πολιτικής που δυνατόν να καθορίζεται από τον Υπουργό, η ΡΑΕΚ έχει 
την εξουσία να προβαίνει στη λήψη των απαραίτητων και αναγκαίων 
μέτρων που συμβάλλουν στην καλύτερη άσκηση των καθηκόντων, 
αρμοδιοτήτων και εξουσιών της με σκοπό την αποτελεσματική και 
εύρυθμη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, 
 

- 65(1) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 61 και του εδαφίου (2) του 
παρόντος άρθρου, ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς, θέτει στη 
διάθεση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου τους 
αναγκαίους πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, του προσωπικού και των 
υποστατικών του,  
 

- 65(2) η ΡΑΕΚ δύναται να λάβει ρυθμιστική απόφαση με την οποία να 
δίδει σχετικές οδηγίες στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς 
αναφορικά με την παραχώρηση πόρων για τους σκοπούς του εδαφίου 
(1) του άρθρου 65 πιο πάνω. 

 
 Την ανησυχία της ΡΑΕΚ αλλά και της Πολιτείας και της Βουλής των 

Αντιπροσώπων για την καθυστέρηση που παρατηρείται της πλήρους 
εμπορικής λειτουργίας του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού.  
 

 Τις διαβουλεύσεις μεταξύ της ΡΑΕΚ, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) και του ΔΣΜΚ ο οποίος σύμφωνα με 
τη νομοθεσία αναλαμβάνει και τις αρμοδιότητες του Λειτουργού Αγοράς 
(ΛΑ).  
 

 Τις επανειλημμένες θέσεις του ΔΣΜΚ ότι προαπαιτούμενο για την πλήρη 
εφαρμογή και λειτουργία της νέας Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου είναι η 
εκ των προτέρων αναγκαία στελέχωση του ΔΣΜΚ με κατάλληλο ανθρώπινο 
δυναμικό.   
 

 Το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει παραχωρηθεί το αναγκαίο προσωπικό στον 
ΔΣΜΚ ούτως ώστε να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την 
υλοποίηση των εργασιών που χρειάζονται για την πλήρη εμπορική 
λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
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 Την αναγκαιότητα της πλήρους εμπορικής λειτουργίας του νέου Μοντέλου 
Αγοράς Ηλεκτρισμού στη βάση της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2015 
περί «Λεπτομερούς Σχεδιασμού για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης 
της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού́ της Κύπρου». 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Να καλέσει τον ΙΣΜ όπως, σε συνεννόηση με τον ΔΣΜΚ, μέχρι τις 30 Απριλίου 
2017 παραχωρήσει τους αναγκαίους πόρους σε προσωπικό προς τον ΔΣΜΚ, 
ούτως ώστε ο ΔΣΜΚ καταστεί ικανός στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και 
προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των 
εργασιών που χρειάζονται για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου 
Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού σύμφωνα με το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα 
με βάση το Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 04/2016 περί 
«Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική 
Λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού». 

 

 
 
 

Λευκωσία, 16 Δεκεμβρίου 2016      
 
 

 

 
 


