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Αριθμός 7593 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. ***/2019 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ 

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 2018, εκδίδει το ακόλουθο προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης 
και καλεί τους 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 προσχέδιου της 
Ρυθμιστικής Απόφασης.  

Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως «Ρυθμιστική Απόφαση αναφορικά με το Λειτουργικό Διαχωρισμό 
των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ (Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. ***/2019)» και θα διαβάζεται μαζί με τη Ρυθμιστική Απόφαση 
αναφορικά με το Λειτουργικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ Αρ. 04/2014 (ΚΔΠ 372/2014) και η Ρυθμιστική 
Απόφαση Αρ. 04/2014 (ΚΔΠ 372/2014) και η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση με Αρ. ***/2019 θα αναφέρονται μαζί ως 
«Λειτουργικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ Ρυθμιστικές Αποφάσεις 04/2014 και ***/2019». 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη: 

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

 Τις πρόνοιες του περί Ηλεκτρισμού Νόμου (Κεφ. 170) και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και 
συγκεκριμένα του άρθρου 21 «Σταθμός ελέγχου μετρητή» του περί Ηλεκτρισμού Νόμου (Κεφ. 170) που προνοεί: 

«Οι ανάδοχοι εγκαθιδρύουν ένα ή περισσότερους σταθμούς κατάλληλα εξοπλισμένους με όργανα για 
έλεγχο και βαθμονόμηση των μετρητών παροχής ηλεκτρισμού και συντηρούν τα όργανα σε καλή 
λειτουργήσιμη κατάσταση. Τα πιο πάνω όργανα παρουσιάζονται στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρο-
μηχανολογικής Υπηρεσίας οποτεδήποτε απαιτείται από αυτόν και αυτός έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα πιο 
πάνω όργανα ή να χρησιμοποιεί αυτά για το σκοπό ελέγχου οποιωνδήποτε μετρητών παροχής ηλεκτρισμού 
από το απόθεμα των αναδόχων ή από τα υποστατικά των καταναλωτών.». 

 Τις πρόνοιες των ακόλουθων Ρυθμιστικών Αποφάσεων της ΡΑΕΚ:  

- Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2014 (ΚΔΠ 370/2014) «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία 
Χωριστών Λογαριασμών». 

- Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2014 (ΚΔΠ 371/2014) «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της 
ΑΗΚ». 

 Τις πρόνοιες της παραγράφου Α της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2014 (ΚΔΠ 372/2014) «Λειτουργικός 
Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», που μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΑΗΚ καλείται όπως προχωρήσει στην κατάλληλη σύσταση τεσσάρων (4) βασικών και λειτουργικά χωριστών 
Δραστηριοτήτων / Επιχειρηματικών Μονάδων (ΕΜ). 

 Τις πρόνοιες της παραγράφου Β.1.6 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2014 (ΚΔΠ 372/2014) «Λειτουργικός 
Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», που μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η μη ρυθμιζόμενη 
δραστηριότητα Άλλων Δραστηριοτήτων θα περιλαμβάνει όλες τις μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της ΑΗΚ, 
συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Ελέγχου και Επιδιόρθωσης Μετρητών (ΚΕΕΜ / MRTC). 

 Την υποχρέωση της ΑΗΚ να λειτουργεί σαν μια πλήρως διαχωρισμένη Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση 
(ΚΟΕ) στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το 
σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο όπως αυτό καθορίζεται με τις πιο πάνω Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, με 
στόχο να εφαρμόζεται ο απαραίτητος Λογιστικός Διαχωρισμός που οδηγεί στη δημιουργία Χωριστών 
Λογαριασμών και στον ορθό υπολογισμό των διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας με τον οποίο χρεώνονται οι 
τελικοί καταναλωτές (πελάτες της ΑΗΚ) καθώς και οι χρήστες των συστημάτων μεταφοράς και διανομής της 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Την επιστολή της ΑΗΚ με στοιχεία M/M.1, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2016, με την οποία ζητούσε από τη 
ΡΑΕΚ να επαναξιολογήσει την πρόνοια της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2014 (ΚΔΠ 372/2014) ούτως ώστε 
οι οκτώ (8) δραστηριότητες του Κέντρου Ελέγχου και Επιδιόρθωσης Μετρητών (ΚΕΕΜ / MRTC) να 
παραμείνουν εντός των αρμοδιοτήτων του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ) αντί των αρμοδιοτήτων των 
Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων (ΜΡΔ) της ΑΗΚ. 

 Την παροχή, από εξειδικευμένο Εξωτερικό Σύμβουλο, συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο του βαθμού 
συμμόρφωσης του τρόπου λειτουργίας της ΑΗΚ στη βάση του Λειτουργικού Διαχωρισμού των Δραστηριο-
τήτων της σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, με την εφαρμογή μιας διαδικασίας εξειδικευμένων ελέγχων που 
υλοποιήθηκαν σε τρείς διακριτές χρονικές περιόδους από το 2017 και ολοκληρώθηκαν το 2019. 

 Τις τρεις αναλυτικές Εκθέσεις (2017, 2018 και 2019) που ετοίμασε και υπέβαλε στη ΡΑΕΚ ο Εξωτερικός 
Σύμβουλος με το πέρας των πιο πάνω εξειδικευμένων ελέγχων,  

και αφού μελέτησε ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ελέγχων,      

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

1. Την τροποποίηση της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2014 (ΚΔΠ 372/2014) «Λειτουργικός Διαχωρισμός των 
Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», με την απομάκρυνση σε ολόκληρο το κείμενο του όρου Επιχειρηματική Μονάδα (ΕΜ) 
και αντικατάστασης αυτού με τον όρο Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ).   
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2. Την τροποποίηση της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2014 (ΚΔΠ 372/2014) «Λειτουργικός Διαχωρισμός των 
Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», με τη διαγραφή της πρόνοιας «MRTC» από την παράγραφο Β.1.6. 

Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες του Κέντρου Ελέγχου και Επιδιόρθωσης Μετρητών (ΚΕΕΜ / MRTC) 
παραμένουν εντός των αρμοδιοτήτων του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ) αντί των αρμοδιοτήτων των Μη 
Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων (ΜΡΔ) της ΑΗΚ και οι εν λόγω δραστηριότητες του ΚΕΕΜ / MRTC όπως αυτές 
αναλύθηκαν από την ΑΗΚ με την επιστολή της, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2016, αφορούν:  

- Διακρίβωση (έλεγχος ακρίβειας) μετρητών.  

- Προγραμματισμό και παραμετροποίηση μετρητών.  

- Κατασκευή και έλεγχο μετρητικών διατάξεων (μέσης και χαμηλής τάσης). 

- Διερεύνηση ζημιών/βλαβών σε μετρητές/δέκτες. 

- Διαχείριση των μετρητών (αποθήκευση, έκδοση, απόσυρση, κτλ). 

- Εκπαίδευση και υποστήριξη προσωπικού Διανομής σε θέματα μετρητών. 

- Προγραμματισμό και έλεγχο δεκτών τηλεχειρισμού. 

- Διαχείριση ταναλιών σφραγίσματος και σφραγίδων. 

3. Να καλέσει την ΑΗΚ όπως συμμορφωθεί άμεσα με την παρούσα τροποποίηση και μέχρι την τροποποίηση του περί 
Ηλεκτρισμού Νόμου (Κεφ. 170) και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών αναφορικά με το σημείο 2 πιο 
πάνω.   

Λευκωσία, 20 Δεκεμβρίου 2019. 
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