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Αριθμός 7592 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΜΕΧΡΙ 2018 (Ν. 122(Ι)/2003) 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. ***/2019 

ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΥΣΤΑΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 26 των περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018, εκδίδει το ακόλουθο προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης 
αναφορικά με τον καθορισμό των κριτήριων επιλογής του ύστατου προμηθευτή και των βασικών αρχών μεθοδολογίας 
καθορισμού των τιμών στις οποίες οι καταναλωτές θα απολαύουν το δικαίωμα καθολικής υπηρεσίας και καλεί τους 
κατόχους Αδειών, αιτητές Αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις 
εντός τριάντα-πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος προσχέδιου της Ρυθμιστικής 
Απόφασης. 

Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως η «περί Καθορισμού Ύστατου Προμηθευτή στην Αγορά 
Ηλεκτρισμού». 

Η ΡΑΕΚ αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη: 

 Τις πρόνοιες της Οδηγίας 2019/944/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5
ης

 Ιουνίου 
2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2012/27/ΕΕ (η «Οδηγία»), και ειδικότερα: 

 Την παράγραφο 58 του προοιμίου της Οδηγίας σύμφωνα με την οποία: «Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προστατεύουν τους ευάλωτους και ενεργειακά φτωχούς 
καταναλωτές στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατό να 
διαφέρουν ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος και να 
περιλαμβάνουν μέτρα κοινωνικής ή ενεργειακής πολιτικής για την πληρωμή των λογαριασμών 
ηλεκτρικού ρεύματος, τις επενδύσεις στην οικιακή ενεργειακή απόδοση ή την προστασία των 
καταναλωτών, π.χ., διασφαλίσεις αποσύνδεσης. Όταν παρέχεται καθολική υπηρεσία και σε μικρές 
επιχειρήσεις, τα μέτρα που εξασφαλίζουν την παροχή της καθολικής υπηρεσίας μπορούν να 
διαφέρουν αναλόγως του αν τα εν λόγω μέτρα απευθύνονται σε οικιακούς πελάτες ή σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.». 

 Την παράγραφο 86 του προοιμίου της Οδηγίας σύμφωνα την οποία: «Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει 
επίσης να διαθέτουν την εξουσία να συμβάλλουν στην εξασφάλιση υψηλών προτύπων υποχρεώσεων 
καθολικής και δημόσιας υπηρεσίας σε συμμόρφωση προς το άνοιγμα της αγοράς, να διασφαλίζουν την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και την πλήρη αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας 
των καταναλωτών. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν χωρίς να θίγονται ούτε οι εξουσίες της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης 
των συγχωνεύσεων που έχουν ενωσιακή διάσταση, αλλά ούτε και οι κανόνες για την εσωτερική αγορά, 
όπως, λόγου χάρη, για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Ο ανεξάρτητος φορέας στον οποίο 
δικαιούται να προσφύγει ένα μέρος που θίγεται από την απόφαση της εθνικής αρχής θα μπορούσε να 
είναι ένα δικαστήριο ή δικαστική αρχή με εξουσία διεξαγωγής δικαστικής επανεξέτασης.». 

 Το εδάφιο (2) του άρθρου 9 της Οδηγίας σύμφωνα με το οποίο: «Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, χάριν του 
γενικού οικονομικού συμφέροντος, υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες μπορεί να 
αφορούν την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του εφοδιασμού, την τακτική παροχή, 
την ποιότητα και τις τιμές παροχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπερι-
λαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της προστασίας 
του κλίματος. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και 
επαληθεύσιμες και να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της 
Ένωσης στους εθνικούς καταναλωτές. Οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες 
αφορούν τον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας.». 

 Το εδάφιο (3) του άρθρου 9 της Οδηγίας σύμφωνα με το οποίο: «Όταν παρέχεται οικονομική 
αντιστάθμιση, άλλες μορφές αντιστάθμισης και αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία παραχωρεί ένα 
κράτος μέλος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άρθρου 9(2) ή για την παροχή καθολικής 
υπηρεσίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27, τούτο γίνεται χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια.». 

 Το εδάφιο (4) του άρθρου 9 της Οδηγίας σύμφωνα με το οποίο: «Τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, ενημερώνουν την Επιτροπή για όλα τα μέτρα που θεσπίζουν για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συμπερι-
λαμβανομένης της προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, και για τις πιθανές επιπτώσεις 
τους στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισμό, ανεξαρτήτως του εάν τα μέτρα απαιτούν ή όχι παρέκκλιση 
από την παρούσα οδηγία. Στη συνέχεια, ενημερώνουν την Επιτροπή ανά διετία σχετικά με κάθε 
τροποποίηση των εν λόγω μέτρων, ανεξαρτήτως του εάν τα μέτρα αυτά απαιτούν ή όχι παρέκκλιση 
από την παρούσα οδηγία.». 

 Το άρθρο 27 της Οδηγίας σύμφωνα με το οποίο: «Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι οικιακοί 
πελάτες και, όπου κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι μικρές επιχειρήσεις απολαύουν της 
καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή του δικαιώματος να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης 
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ποιότητας εντός του εδάφους τους σε ανταγωνιστικές, εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες και διαφανείς 
τιμές που δεν εισάγουν διακρίσεις. Για να διασφαλίσουν την παροχή καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη 
μέλη έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν έναν Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Τα κράτη μέλη 
επιβάλλουν στις εταιρείες διανομής την υποχρέωση σύνδεσης των πελατών με το δίκτυό τους υπό 
όρους, προϋποθέσεις και τιμολόγια που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 59 
παράγραφος 7. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ενισχύουν τη θέση των οικιακών 
και μικρών μη οικιακών καταναλωτών στην αγορά, με τη διεύρυνση των δυνατοτήτων για προαιρετικές 
συγκεντρώσεις των εκπροσώπων αυτής της κατηγορίας των πελατών. Τα πιο πάνω εφαρμόζονται με 
διαφανή και αμερόληπτο τρόπο και δεν εμποδίζουν την ελευθερία επιλογής προμηθευτή που 
προβλέπει το άρθρο 4.». 

 Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 (ο «Νόμος») και των 
δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικότερα: 

 Το άρθρο 25(1)(ια) σύμφωνα με το οποίο: «η ΡΑΕΚ λαμβάνει αποφάσεις και ρυθμιστικές αποφάσεις 
ως προνοείται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς». 

 Την ερμηνεία του «ύστατου προμηθευτή» ως ορίζεται στο άρθρο 2 σύμφωνα με την οποία: «ύστατος 
προμηθευτής σημαίνει τον κάτοχο άδειας, ο οποίος σύμφωνα µε τον παρόντα Νόμο καθορίζεται για να 
παρέχει καθολική υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας». 

 Την ερμηνεία της «καθολικής υπηρεσίας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας» ως ορίζεται στο άρθρο 2 
σύμφωνα με την οποία: «καθολική υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σημαίνει την 
ικανοποίηση των εύλογων απαιτήσεων για προμήθεια ηλεκτρισμού συγκεκριμένης ποιότητας, σε 
λογικές, εύκολα και άμεσα συγκρίσιμές και διαφανείς τιμές που δεν εισάγουν διακρίσεις όλων των 
οικιακών πελατών και όπου κρίνεται σκόπιμο από τον Υπουργό µε έκδοση σχετικού Διατάγματος και 
των μικρών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους τοποθεσίας, υπό το φως των 
συνθηκών που επικρατούν στη Δημοκρατία, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25(1)(λζ)». 

 Το άρθρο 91(1)(α) σύμφωνα με το οποίο: «Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να απολαύουν της 
καθολικής υπηρεσίας υπό την επιφύλαξη του ορισμού του όρου «καθολική υπηρεσία προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας», δηλαδή του δικαιώματος να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης 
ποιότητας εντός του εδάφους τους σε λογικές, εύκολα και άμεσα συγκρίσιμές και διαφανείς τιμές που 
δεν εισάγουν διακρίσεις». 

 Το εδάφιο (1) του άρθρου 106, σύμφωνα με το οποίο: «ΡΑΕΚ καθορίζει, µε απόφαση ή/και ρυθμιστική 
απόφασή της, τα ακόλουθα: 

(α) Τον ύστατο προμηθευτή για ορισμένη περίοδο. 

(β) Το μηχανισμό και τα κριτήρια επιλογής του ύστατου προμηθευτή, σύμφωνα µε τις 
απαιτήσεις του παρόντος Νόμου τα οποία είναι αποτελεσματικά, αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και δεν εξαιρούν εκ των προτέρων κανένα κάτοχο άδειας προμήθειας από του 
να καθοριστεί ως ύστατος προμηθευτής. 

(γ) Τη μεθοδολογία καθορισμού των τιμών στις οποίες οι καταναλωτές θα απολαύουν του 
δικαιώματος καθολικής υπηρεσίας.». 

 Το εδάφιο (2) του άρθρου 106, σύμφωνα με το οποίο: «Η ΡΑΕΚ κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τις αποφάσεις ή/και ρυθμιστικές αποφάσεις της που εκδίδει δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), 
καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών.». 

 Το άρθρο 107, σύμφωνα με το οποίο: «Το κόστος για την παροχή καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής 
ενέργειας, ανακτάται από τον παροχέα, κατά τον ίδιο τρόπο που ανακτάται το κόστος παροχής 
Υπηρεσίας Δημόσιας Ωφέλειας.». 

 Τη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) περί Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας 
Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού. 

 Τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την 
Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

 Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά 
Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

 Τη Ρυθμιστική Απόφαση 05/2017 (ΚΔΠ 321/2017) περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την 
Πλήρη Εγκατάσταση και Λειτουργία από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής του Λογισμικού MDMS (Meter 
Data Management System). 

 Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 251/2019, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με την Παρακολούθηση 
της Διαδικασίας για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

 Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 252/2019, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με την Παρακολούθηση 
της Διαδικασίας για την Πλήρη Εγκατάσταση και Λειτουργία Από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής του 
Λογισμικού MDMS (Meter Data Management System), 

και αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς όλα τα πιο πάνω και επειδή λαμβάνοντας υπόψη:  

 Τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την 
Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία 
λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού έχει ορισθεί η 1η Ιουλίου 2019. 
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 Το γεγονός ότι παρήλθε το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε με τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) 
για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού, ήτοι 1η Ιουλίου 2019. 

 Τους λόγους που επικαλείται ο ΔΣΜΚ για τις καθυστερήσεις εφαρμογής του χρονοδιαγράμματος της 
Ρυθμιστική Απόφαση 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017), όπως αυτοί αναφέρονται στις σχετικές μηνιαίες Εκθέσεις 
Προόδου, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν εμπόδια, καθυστερήσεις ή/και σφάλματα που προέκυψαν κατά τη 
διενέργεια του Διαγωνισμού 1/2018 – “The provision of services for the supply of a Market Management 
System for the Cyprus Electricity Market (Software and Hardware)”, στο πλαίσιο της εφαρμογής των γενικών 
αρχών και της νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, με αποτέλεσμα τη μη κατακύρωση και ακολούθως την 
ακύρωση του εν λόγω Διαγωνισμού. 

 Την Απόφαση της ΡΑΕΚ με αριθμό 251/2019 ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου, 2019 σχετικά με την 
Παρακολούθηση της Διαδικασίας για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του Νέου Μοντέλου Αγοράς 
Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με την οποία η ΡΑΕΚ εκτίμησε ότι ο λόγος που κατά το μάλλον συνέτεινε στην 
αδυναμία εφαρμογής και ολοκλήρωσης του χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου 
Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού, ως προνοείται από τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017), φαίνεται 
κυρίως να σχετίζεται με τη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων και την εφαρμογή της από το ΔΣΜΚ, ο 
έλεγχος της οποίας δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων και εξουσιών της ΡΑΕΚ. 

 Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017), σύμφωνα με την οποία: 

 Ορίσθηκε η μεταβατική ρύθμιση στην αγορά ηλεκτρισμού της Κύπρου με «Διμερή Συμβόλαια μεταξύ 
Παραγωγών και Προμηθευτών» πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού. 

 Η έναρξη λειτουργίας της μεταβατικής ρύθμισης στην αγορά ηλεκτρισμού της Κύπρου, με την 
εφαρμογή των εγκεκριμένων νέων διατιμήσεων της ΑΗΚ από τη ΡΑΕΚ, ορίσθηκε η 1η Σεπτεμβρίου 
2017. 

 Η ΡΑΕΚ παραλαμβάνει αιτήσεις για έκδοση άδειας Προμήθειας από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. 

 Η μεταβατική ρύθμιση στην αγορά ηλεκτρισμού της Κύπρου, θα έχει ισχύ μέχρι την πλήρη εφαρμογή 
του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού, όπου οι εργασίες όλων των συμμετεχόντων, της ΑΗΚ-
Παραγωγή και της ΑΗΚ-Προμήθεια, θα μεταφερθούν στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς 
ηλεκτρισμού. 

 Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και σήμερα, έχουν δοθεί συνολικά δεκατρείς (13) άδειες Προμήθειας 
Ηλεκτρισμού και μια (1) αίτηση βρίσκεται υπό εξέταση. 

 Μέχρι σήμερα δεν έχει δραστηριοποιηθεί άλλος αδειούχος Προμήθειας Ηλεκτρισμού, εκτός από την Αρχή 
Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) στην αγορά ηλεκτρισμού της Κύπρου. 

 Τη Ρυθμιστική Απόφαση 05/2017 (ΚΔΠ 321/2017) περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την 
Πλήρη Εγκατάσταση και Λειτουργία από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής του Λογισμικού MDMS (Meter 
Data Management System). 

 Το γεγονός ότι παρήλθε το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε με τη Ρυθμιστική Απόφαση 05/2017 (ΚΔΠ 321/2017) 
για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής του λογισμικού MDMS, 
ήτοι η 1

η
 Απριλίου 2019. 

 Τους λόγους που επικαλείται ο ΔΣΔ για τις καθυστερήσεις εφαρμογής του χρονοδιαγράμματος της Ρυθμιστική 
Απόφαση 05/2017 (ΚΔΠ 321/2017), όπως αυτοί αναφέρονται στις σχετικές μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου, οι 
οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν κυρίως εμπόδια, καθυστερήσεις ή/και σφάλματα που προέκυψαν κατά τη 
διενέργεια του Διαγωνισμού 88/2017 από τον ΔΣΔ, στο πλαίσιο της εφαρμογής των γενικών αρχών και της 
νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Την Απόφαση της ΡΑΕΚ με αριθμό 252/2019 ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου, 2019 σχετικά με την 
Παρακολούθηση της Διαδικασίας για την Πλήρη Εγκατάσταση και Λειτουργία Από το Διαχειριστή Συστήματος 
Διανομής του Λογισμικού MDMS (Meter Data Management System) σύμφωνα με την οποία εκτίμησε ότι ο 
λόγος που κατά το μάλλον συνέτεινε στην αδυναμία εφαρμογής και ολοκλήρωσης του χρονοδιαγράμματος για 
την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του ΜDΜS, ως προνοείται από τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2017 (ΚΔΠ 
34/2017), φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με τη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων και την εφαρμογή της 
από το ΔΣΔ, ο έλεγχος της οποίας δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων και εξουσιών της ΡΑΕΚ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

1. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο: 

(α) Να ορίσει την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - Προμήθεια (ΑΗΚ-Προμήθεια) ως Ύστατο Προμηθευτή στην Αγορά 
Ηλεκτρισμού, 

(β) οι τιμές στις οποίες οι καταναλωτές θα απολαύουν του δικαιώματος καθολικής υπηρεσίας υπό καθεστώς 
Ύστατου Προμηθευτή ορίζονται ως οι αντίστοιχες τιμολογιακές κατηγορίες της ΑΗΚ-Προμήθεια και θα 
τιμολογούνται στη βάση των εγκεκριμένων ρυθμιζόμενων διατιμήσεων σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Απόφαση 
02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτής που ισχύουν για τους 
λοιπούς πελάτες της ΑΗΚ-Προμήθεια, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία καταναλωτών. 

2. Μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο η επιλογή Ύστατου Προμηθευτή 
στην Αγορά Ηλεκτρισμού να γίνεται από τη ΡΑΕΚ μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη 
βάση των πιο κάτω κατευθυντήριων γραμμών: 
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(α) Ο Ύστατος Προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει οικιακούς πελάτες σε περίπτωση που οι οικιακοί 
πελάτες αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς 
όρους ή σε περίπτωση κήρυξης πτώχευσης του υφιστάμενου προμηθευτή των πελατών αυτών (όπου κρίνεται 
σκόπιμο από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μετά από έκδοση σχετικού Διατάγματος ο 
Ύστατος Προμηθευτής μπορεί να προμηθεύει και μικρές επιχειρήσεις). 

(β) Η διαδικασία επιλογής Ύστατου Προμηθευτή στην Αγορά Ηλεκτρισμού να οριστεί με Απόφαση της ΡΑΕΚ 
τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν από την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρισμού στην 
Κύπρο. 

(γ) Η επιλογή του Ύστατου Προμηθευτή στην Αγορά Ηλεκτρισμού θα αφορά περίοδο δύο (2) ετών, με τη 
δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και δύο (2) ετών υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται με Απόφαση της ΡΑΕΚ. 

(δ) Τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ολοκλήρωση της περιόδου που καθορίζεται στο 2(γ) πιο πάνω θα 
εκκινήσουν οι διαδικασίες για την επιλογή νέου Ύστατου Προμηθευτή στην Αγορά Ηλεκτρισμού για την 
επόμενη περίοδο. 

(ε) Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον, ως Ύστατος Προμηθευτής στην Αγορά Ηλεκτρισμού ορίζεται 
με Απόφαση της ΡΑΕΚ ο προμηθευτής ηλεκτρισμού με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ανά κατηγορία 
πελατών και η διατίμηση καθορίζεται βάσει των χρεώσεων που επιβάλει ο εν λόγω προμηθευτής ηλεκτρισμού 
σε καταναλωτές που ανήκουν στην ίδια κατηγορία καταναλωτών. 

(στ) Για τους καταναλωτές υπό καθεστώς προμήθειας από Ύστατο Προμηθευτή, όπου Ύστατος Προμηθευτής έχει 
επιλεχθεί η ΑΗΚ-Προμήθεια, θα ισχύουν οι εκάστοτε εγκεκριμένες ρυθμιζόμενες διατιμήσεις σύμφωνα με τη 
Ρυθμιστική Απόφαση 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτής, και 
δυνατό να προβλέπεται με Απόφαση της ΡΑΕΚ η ανάκτηση οποιονδήποτε πρόσθετων εξόδων για την 
περίοδο αυτή η οποία θα επιβαρύνει αποκλειστικά τους καταναλωτές υπό καθεστώς προμήθειας από Ύστατο 
Προμηθευτή. 

(ζ) Για τους καταναλωτές υπό καθεστώς προμήθειας από Ύστατο Προμηθευτή, όπου Ύστατος Προμηθευτής έχει 
επιλεχθεί άλλος από την ΑΗΚ-Προμήθεια, η διατίμηση να καθορίζεται βάσει των χρεώσεων που επιβάλει ο εν 
λόγω προμηθευτής ηλεκτρισμού σε καταναλωτές που ανήκουν στην ίδια κατηγορία καταναλωτών, 
λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο επιπλέον κόστος λόγω της παροχής καθολικής υπηρεσίας προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

(η) Το ενδεχόμενο επιπλέον κόστος δυνατό να περιλαμβάνει την κάλυψη κινδύνων λόγω της αναγκαιότητας 
δανεισμού του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη της προμήθειας των πελατών αυτών, τα κόστη 
επικοινωνίας, διαχείρισης και τις αυξημένες επισφάλειες και εγγυήσεις καθώς επίσης και κόστη που 
σχετίζονται με τη μεταβλητότητα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

(θ) Για όλες τις κατηγορίες πελατών κάτω από καθεστώς προμήθειας Ύστατου Προμηθευτή, στην τελική χρέωση 
να συνυπολογίζονται και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις για τη χρήση συστήματος, τη χρήση δικτύου και τα τέλη για 
την παροχή Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ), το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), καθώς και όποιοι 
νέοι φόροι, τέλη ή ρυθμιζόμενες χρεώσεις προκύψουν την περίοδο παροχής των υπηρεσιών Ύστατου 
Προμηθευτή στην Αγορά Ηλεκτρισμού και ως προνοείται στην Ρυθμιστική Απόφαση 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) 
και τις εκάστοτε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτής. 

(ι) Ο εκάστοτε Ύστατος Προμηθευτής στην Αγορά Ηλεκτρισμού, δημοσιεύει ετησίως τις διατιμήσεις που θα 
ισχύουν ανά κατηγορία πελατών κάτω από καθεστώς Ύστατου Προμηθευτή. 

(κ) Η εφαρμογή των διατιμήσεων υπό καθεστώς Ύστατου Προμηθευτή στην Αγορά Ηλεκτρισμού προϋποθέτει 
την έγκριση της ΡΑΕΚ σε ετήσια βάση, με στόχο να διασφαλίζεται ότι αντανακλούν τις επικρατούσες συνθήκες 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθ’ όλο το διάστημα που προσφέρεται η υπηρεσία από τον εκάστοτε 
Ύστατο Προμηθευτή. 

3. Να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εν λόγω Ρυθμιστική Απόφαση η οποία εκδίδεται δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 106 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 2003 έως 2018. 

 

Λευκωσία, 20 Δεκεμβρίου 2019. 

 

6475




