
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 
ΤΜΗΜΑ B  

   Αριθμός 5350 Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022   1289 
      

Aριθμός 1455 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

ΕΚΔΟΣΗ 

€100.000.000 

Γραμμάτια του Δημοσίου 13 εβδομάδων, 3η Σειρά 2022 

Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων διαβάζονται μαζί με τους Γενικούς 
Όρους Έκδοσης Γραμματίων του Δημοσίου της 5ης Μαρτίου 2021 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ημερομηνίας 5.3.2021). 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 
1. Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους προσφέρει προς πώληση με δημοπρασία Γραμμάτια του Δημοσίου 

ύψους €100.000.000 με ημερομηνία έκδοσης την 24η Μαρτίου 2022 και ημερομηνία λήξης την 24η Ιουνίου 
2022. 

2. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18 Μαρτίου 2022, από τις 08:30 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ. 
3. Προσφορές που θα υποβληθούν πριν ή μετά από την πιο πάνω χρονική περίοδο δημοπρασίας είναι άκυρες και 

θα απορρίπτονται. 
4. Τα Γραμμάτια του Δημοσίου δεν φέρουν επιτόκιο. 
5. Τα Γραμμάτια του Δημοσίου τα οποία θα διατεθούν μέσω της δημοπρασίας θα εισαχθούν στο ΧΑΚ για 

διαπραγμάτευση την 24η Μαρτίου 2022. 
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
Λευκωσία, 

11 Μαρτίου 2022. 
 
 
 



Αριθμός 1461 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021, (Ν. 130(Ι)/2021)  
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
Η Ανώτερη Διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα 

άρθρα 9 και 23 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 εκδίδει το παρόν προσχέδιο Ρυθμιστικής 
Απόφασης και καλεί τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός τεσσάρων (4) 
εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος προσχεδίου. 

Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων 
Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)» και θα διαβάζεται μαζί με τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2021 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής 
και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» και η Ρυθμιστική Απόφαση 01/2021 και η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα 
αναφέρονται μαζί ως «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού Ρυθμιστικές 
Αποφάσεις 01/2021 και ΧΧ/2022». 

Η Ανώτερη Διοίκηση της ΡΑΕΚ λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη: 

• Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021), και ειδικότερα τις πρόνοιες: 
o Του άρθρου 4(2)(α), (β) και (ε) σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ έχει ως γενικό στόχο, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει 

την προστασία των πελατών και ειδικότερα των ευάλωτων πελατών και των πελατών σε απομακρυσμένες 
περιοχές, να διασφαλίζει υψηλά επίπεδα προστασίας των πελατών και να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος Νόμου με σκοπό την επίτευξη 
ανταγωνιστικής, ασφαλούς και περιβαλλοντικά βιώσιμης αγοράς ηλεκτρισμού και δεν προβαίνουν σε διακρίσεις 
μεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων όσον αφορά τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους,  

o Του άρθρου 5(1)(α) σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ έχει το καθήκον και αρμοδιότητα μεταξύ άλλων να καθορίζει ή 
να εγκρίνει, σύμφωνα με διαφανή κριτήρια, τιμολόγια μεταφοράς ή διανομής ή τις μεθοδολογίες τους ή και τα δυο 
και να ρυθμίζει τις διατιμήσεις των δραστηριοτήτων παραγωγής, προμήθειας και αποθήκευσης ενέργειας εφόσον 
αιτιολογημένα διαπιστώνει έλλειψη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού, 

o Του άρθρου 9(1)(α) σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ δύναται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της να λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις με τις οποίες να καθορίζει τον τρόπο με 
τον οποίο θα ρυθμίζει την αγορά ηλεκτρισμού και ποιοι από τους κατόχους αδειών θα δεσμεύονται από μια τέτοια 
ρυθμιστική απόφαση, 

o Του άρθρου 10(3)(α) σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας τηρούν στα εσωτερικά τους 
λογιστικά χωριστούς λογαριασμούς για κάθε μια από τις δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής, όπως θα  
είχαν υποχρέωση να πράξουν αν οι εν λόγω δραστηριότητες διεξάγονταν από χωριστές επιχειρήσεις για να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι σταυροειδείς επιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και λογαριασμούς 
οι οποίοι μπορεί να είναι ενοποιημένοι, για άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ηλεκτρική ενέργειας που δεν 
έχουν σχέση και τη μεταφορά και τη διανομή.  

o Του άρθρου 10(3)(β) σύμφωνα με το οποίο στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας 
αποσαφηνίζονται τα έσοδα που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του συστήματος μεταφοράς ή 
διανομής, 

o Του άρθρου 23(1) σύμφωνα με το οποίο πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ή παραχωρηθεί εξαίρεση 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, θα διασφαλίζουν ότι οι διατιμήσεις ή χρεώσεις που εισπράττουν για τις υπηρεσίες 
που παρέχουν σύμφωνα με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας ή της εξαίρεσης έχουν καθοριστεί σύμφωνα με 
Κανονισμούς και τη σχετική με αυτούς προβλεπόμενη μεθοδολογία που καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ, η οποία 
αντικατοπτρίζει τα έξοδα, που συμπεριλαμβάνουν εύλογο κέρδος, έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, έχουν 
κοινοποιηθεί δημόσια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΡΑΕΚ, είναι εύλογες και δεόντως αιτιολογημένες και είναι 
σύμφωνες με τις πρόνοιες της παραγράφου 4 του άρθρου 66 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944. 

o Του άρθρου 23(2) σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για 
αναθεώρηση και έγκριση των διατιμήσεων και χρεώσεων καθορίζονται σε Κανονισμούς και στη σχετική με αυτούς 
προβλεπόμενη μεθοδολογία που καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ και ότι η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα για την εξέταση από τη ΡΑΕΚ αιτήσεων για έγκριση και τη δυνατότητα σε πελάτες και άλλα 
πρόσωπα να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με τις αιτήσεις αυτές, 

o Του άρθρου 23(3) σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ή 
παραχωρηθεί εξαίρεση, δύνανται να ανακτούν όλα τα έξοδα που εύλογα ανακύπτουν από τη διεξαγωγή της 
δραστηριότητας που ασκούν στο πλαίσιο της εν λόγω άδειας ή εξαίρεσης που τους χορηγήθηκε, 

o Του άρθρου 23(4) σύμφωνα με το οποίο όταν η ΡΑΕΚ αποφασίζει για το κατάλληλο επίπεδο των διατιμήσεων ή 
άλλων χρεώσεων, λαμβάνει υπόψη επιπρόσθετα με όσα προνοούνται στα εδάφια 23(1), (2) και (3) και την 
προστασία των καταναλωτών ενάντια σε μονοπωλιακές τιμές και την ενθάρρυνση της αποδοτικότητας και της 
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ή παραχωρηθεί εξαίρεση. 

o Του άρθρου 25 σύμφωνα με το οποίο ουδείς κατασκευάζει και λειτουργεί εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ή/και εγκατάσταση αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να εξασφαλίσει άδεια από τη ΡΑΕΚ 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27,  
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o Του άρθρου 64(1) σύμφωνα με το οποίο τα επιτρεπόμενα έσοδα του ΔΣΜΚ προέρχονται από τις διατιμήσεις και 
χρεώσεις που εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 23 και του άρθρου 98. 

o Του άρθρου 64(2) σύμφωνα με το οποίο τα επιτρεπόμενα έσοδα του ΔΣΜΚ διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, την 
ανάκτηση του κόστους λειτουργίας του ΔΣΜΚ, του κεφαλαιουχικού κόστους ενδεχόμενων πρόσθετων νέων 
επενδύσεων του και απόσβεσης του πάγιου ενεργητικού του. 

o Του άρθρου 65 σύμφωνα με το οποίο τα επιτρεπόμενα έσοδα του Λειτουργού της Αγοράς προέρχονται από τα 
τέλη που εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ για τη διαχείριση και λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 και της παραγράφου (ζ) του άρθρου 72. 

• Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασίες Χρέωσης Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού) Κανονισμούς του 
2004, Κ.Δ.Π. 472/2004, 

• Την Οδηγία 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/72/ΕΕ 

και εκτιμώντας ότι: 

• Το περιεχόμενο της Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων 
Ηλεκτρισμού πρέπει να συνάδει με τη νέα νομοθεσία περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως ψηφίσθηκε το 
2021, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
1. Την τροποποίηση της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία 

Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» (ΚΔΠ 359/2021) ως εξής: 

(α) Αντικατάσταση του ορισμού «Νόμος» στην παράγραφο 1.1 με τον ακόλουθο ορισμό «Νόμος σημαίνει τον 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021, Ν. 130(Ι)/2021 όπως αυτός εκάστοτε τροπο-
ποιείται και αντικαθίσταται», 

(β) Αντικατάσταση της φράσης «δεσπόζουσα θέση» σε κάθε γραμματικό της τύπο, με τη φράση «σημαντικό 
μέγεθος και θέση στην αγορά» στον αντίστοιχο γραμματικό τύπο, στις παραγράφους 2.1.α, 2.1.στ, 5.9, 6.10, 
7.6, 7.7, 7.46, 7.47, 7.54, 7.55, 7.73, 7.74.β, στις παραγράφους 1.1 και 2.1 του Παραρτήματος, στην 
παράγραφο 1 του Παραρτήματος 2, στην παράγραφο 3.2 του Παραρτήματος 3 και στην υποσημείωση 14 
του Πίνακα 2 του Παραρτήματος 3, 

(γ) Αντικατάσταση  της   φράσης «Το  Νόμο   που   προβλέπει   για  τη  Ρύθμιση  της  Αγοράς  Ηλεκτρισμού,   
Ν. 122(Ι)/2003.» στην παράγραφο 4.1.θ με την ακόλουθη φράση «Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021, Ν. 130(Ι)/2021.», 

(δ) Αντικατάσταση της φράσης «του 2003 (Ν. 122(Ι)/2003)» στην παράγραφο 4.4 με την ακόλουθη φράση «του 
2021 (Ν. 130(Ι)/2021)», 

(ε) Αντικατάσταση της φράσης «για κάθε μια από τις δραστηριότητες της παραγωγής από παραγωγό με 
δεσπόζουσα θέση, της ιδιοκτησίας του συστήματος μεταφοράς, της διαχείρισης του συστήματος μεταφοράς, 
της διαχείρισης και της ιδιοκτησίας του συστήματος διανομής, της διαχείρισης του συστήματος διανομής και 
της προμήθειας από προμηθευτή με δεσπόζουσα θέση» στην παράγραφο 5.1 με τη φράση «για κάθε μια 
από τις δραστηριότητες της ιδιοκτησίας του συστήματος μεταφοράς, της διαχείρισης του συστήματος 
μεταφοράς, της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού, της ιδιοκτησίας του συστήματος διανομής, της 
διαχείρισης του συστήματος διανομής και της παραγωγής, της προμήθειας και της αποθήκευσης ενέργειας 
εφόσον δικαιολογημένα διαπιστώνεται έλλειψη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
άσκησης του συνόλου ή συγκεκριμένων κατηγοριών των εν λόγω δραστηριοτήτων και είναι δυνατόν να 
επηρεάζεται η αγορά στο σύνολό της ή συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των δραστηριοτήτων λόγω της 
κατοχής σημαντικού μεγέθους και θέσης στην αγορά από κάτοχο άδειας», 

(στ) Διαγραφή της φράσης «από προμηθευτή με δεσπόζουσα θέση» στην παράγραφο 5.4, 

(ζ) Αντικατάσταση της φράσης «τη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της παραγωγής, της ιδιοκτησίας του 
συστήματος μεταφοράς, της διαχείρισης του συστήματος μεταφοράς, της ιδιοκτησίας του συστήματος 
διανομής, της διαχείρισης του συστήματος διανομής και της προμήθειας» στην παράγραφο 6.3 με τη φράση 
«κάθε ρυθμιζόμενη δραστηριότητα», 

(η) Διαγραφή της φράσης «ηλεκτρικής ενέργειας» στην παράγραφο 7.65, 

(θ) Αντικατάσταση της φράσης «Το επιτρεπόμενο κόστος του ΔΣΜΚ, θα ανακτάται μέσω της Δ-ΔΣΜ. Το 
επιτρεπόμενο κόστος περιλαμβάνει» στην παράγραφο 7.65 με τη φράση «Τα επιτρεπόμενα έσοδα του 
ΔΣΜΚ, θα ανακτώνται μέσω της Δ-ΔΣΜ. Τα επιτρεπόμενα έσοδα περιλαμβάνουν», 

(ι) Προσθήκη της φράσης «,και υπολογίζονται βάσει της παραγράφου 5.4» στο τέλος της παραγράφου 7.65, 

(ια) Αντικατάσταση των συμβόλων 𝛥𝛥𝛥𝛥𝜀𝜀, 𝜂𝜂  και 𝛦𝛦𝛦𝛦𝜀𝜀−, στη μαθηματική διατύπωση στο Παράρτημα 5 με τα 
σύμβολα ∆𝑋𝑋����𝜀𝜀,𝜂𝜂 και 𝛦𝛦𝛦𝛦����𝜀𝜀− αντίστοιχα. 
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