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Ν. 112(Ι)/2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4405, 20.9.2013

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Νόµος του 2013
εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο
52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 112(Ι) του 2013
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προοίµιο.

Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε
τίτλο-

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 140,
5.6.2009, σ.16.

«Οδηγία 2009/28/ΕΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης
Απριλίου 2009 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και
την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και
2003/30/ΕΚ.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.
121(Ι) του 2015
157(Ι) του 2015.

Ερµηνεία.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της
Χρήσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Νόµοι του 2013 µέχρι (Αρ. 2) του
2015.

2.-(1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια«αεροθερµική ενέργεια» σηµαίνει η ενέργεια που αποθηκεύεται υπό µορφή
θερµότητας στον αέρα·
«ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας» σηµαίνει τα ενεργειακά βασικά προϊόντα
που παραδίδονται για ενεργειακούς σκοπούς στη βιοµηχανία, στις µεταφορές, στα
νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων υπηρεσιών, στη
γεωργία, στη δασοκοµία και στην αλιεία, συµπεριλαµβανοµένης της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας από τον ενεργειακό κλάδο για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας, και συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών
ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας κατά τη διανοµή και τη µεταφορά·

142(Ι) του 2006
30(Ι) του 2009
210(Ι) του 2012.

«ανακαίνιση µεγάλης κλίµακας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον
περί της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«αρµόδια αρχή» σηµαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού·

122(Ι) του 2003
239(Ι) του 2004
143(Ι) του 2005
173(Ι) του 2006
92(Ι) του 2008
211(Ι) του 2012.

«αυτοπαραγωγή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ρύθµισης
της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται·

«βιοκαύσιµα» σηµαίνει τα υγρά ή αέρια καύσιµα µεταφορών τα οποία παράγονται
από βιοµάζα·
«βιοµάζα» σηµαίνει το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και
καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συµπεριλαµβανοµένων των
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φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκοµία και τους συναφείς κλάδους,
συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το
βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των βιοµηχανικών αποβλήτων και των οικιακών
απορριµµάτων·
«βιορευστά» σηµαίνει τα υγρά καύσιµα για ενεργειακούς σκοπούς, εκτός µεταφορών,
συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρµανσης και της ψύξης, τα
οποία παράγονται από βιοµάζα·
«γεωθερµική ενέργεια» σηµαίνει την ενέργεια που αποθηκεύεται υπό µορφή
θερµότητας κάτω από τη στερεή επιφάνεια της γης·
«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία·
«δηµόσιο κτίριο» σηµαίνει κτίριο το οποίο χρησιµοποιείται από Υπουργεία, Τµήµατα,
Υπηρεσίες, Οργανισµούς, Φορείς και Αρχές του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα·
«∆ΣΜΚ» σηµαίνει το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου και έχει την
έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού
Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«∆Σ∆» σηµαίνει το ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής και έχει την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«εγγύηση προέλευσης» σηµαίνει ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο χρησιµεύει µόνον ως
απόδειξη προς τον τελικό καταναλωτή ότι δεδοµένο µερίδιο ή ποσότητα ενέργειας
έχει παραχθεί από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως απαιτείται σύµφωνα µε την
παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 91 του περί Ρύθµισης της Αγοράς
Ηλεκτρισµού Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«εγκαταστάτης» σηµαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο από την αρµόδια αρχή
στο µητρώο εγκαταστατών τεχνικών συστηµάτων και που προβαίνει σε εγκατάσταση
και συντήρηση µικρής κλίµακας λεβήτων και θερµαστρών βιοµάζας, ηλιακών
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερµικών συστηµάτων, γεωθερµικών συστηµάτων µικρού
βάθους και αντλιών θερµότητας, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 23·
«Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης» σηµαίνει το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας το οποίο θεσπίζεται βάσει του άρθρου 14·
«ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές» σηµαίνει την ενέργεια από ανανεώσιµες µη
ορυκτές πηγές, ήτοι αιολική, ηλιακή, αεροθερµική, γεωθερµική, υδροθερµική και
ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιοµάζα, από τα εκλυόµενα στους χώρους
υγειονοµικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε µονάδες επεξεργασίας
λυµάτων και από τα βιοαέρια·
«εξουσιοδοτηµένος εκδότης» σηµαίνει την αρχή έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης η
οποία εξουσιοδοτείται από τη ΡΑΕΚ µε απόφασή της που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας·
«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ταµείου Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας, η οποία εγκαθιδρύεται και έχει τις εξουσίες
και τα καθήκοντα ως ορίζονται στο άρθρο 12·
«ηλεκτρονικό µητρώο» σηµαίνει το ηλεκτρονικό σύστηµα, το οποίο είναι διαθέσιµο
στο διαδίκτυο, που χρησιµοποιείται για την έκδοση και διαχείριση των εγγυήσεων
προέλευσης, καθώς και την παροχή πληροφοριών που αφορούν στις εγγυήσεις
προέλευσης·
«καθεστώς στήριξης» σηµαίνει κάθε µέτρο , καθεστώς ή µηχανισµός που
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δροµολογείται από τη ∆ηµοκρατία ή σε συνεργασία της ∆ηµοκρατίας µε άλλα κράτη
µέλη και προάγει τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές µειώνοντας το κόστος
της εν λόγω ενέργειας, αυξάνοντας την τιµή πώλησής της ή αυξάνοντας, µε την
επιβολή υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ή µε άλλον τρόπο, τις
αγοραζόµενες ποσότητες της εν λόγω ενέργειας περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι
επενδυτικές ενισχύσεις, οι φορολογικές απαλλαγές ή µειώσεις, οι επιστροφές φόρου,
τα καθεστώτα στήριξης της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιµης ενέργειας,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρησιµοποιούν πράσινα πιστοποιητικά, και τα
καθεστώτα άµεσης στήριξης των τιµών, συµπεριλαµβανοµένων των εγγυηµένων
τιµών αγοράς και της καταβολής πριµοδοτήσεων·
«κτίριο µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας» έχει την έννοια που αποδίδεται
στον όρο αυτό στον περί της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόµο, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
«µητρώο εγκαταστατών τεχνικών συστηµάτων κτιρίου» σηµαίνει το µητρώο το οποίο
τηρείται από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τους Κανονισµούς που εκδίδονται βάσει
του εδαφίου 2(i) του άρθρου 19 του περί της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων
Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και της παραγράφου (δ)
του άρθρου 44·
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε: L 140,
5.6.2009, σ. 16.

«Οδηγία» σηµαίνει την Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται·
«προµηθευτής εξοπλισµού ή συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας» σηµαίνει
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει στην τοπική αγορά
εξοπλισµό ή συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας τα οποία είτε κατασκευάζει ο
ίδιος είτε εισάγει από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτες χώρες, στα πλαίσια
των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων·
«προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
«προµηθευτής» από τον περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«ΡΑΕΚ» σηµαίνει τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και έχει την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

174(Ι) του 2006
54(Ι) του 2012.

«συµπαραγωγή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της
Προώθησης της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Νόµο, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«Σχέδιο Χορηγιών» σηµαίνει οποιοδήποτε δηµοσιευµένο εθνικό καθεστώς στήριξης
που λειτουργεί το Ταµείο, µε βάση το άρθρο 9(1) και αποσκοπεί στην παροχή
οικονοµικών κινήτρων υπό τη µορφή χορηγίας ή/και επιδότησης για την
πραγµατοποίηση επενδύσεων στον τοµέα της ενθάρρυνσης της χρήσης των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της συµπαραγωγής από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της εξοικονόµησης ενέργειας·

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε: L 182,
15.7.2009, σ. 33.

«σχεδιότυπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής» σηµαίνει το σχεδιότυπο το οποίο θέσπισε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την Απόφασή 2009/548/ΕΚ, για την υποβολή των Εθνικών
Σχεδίων ∆ράσης·
«Ταµείο» σηµαίνει το Ταµείο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης
Ενέργειας, που εγκαθιδρύεται και έχει τις δραστηριότητες που προνοούνται στο άρθρο
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9·
«τεχνικές προδιαγραφές» σηµαίνει τις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν ο
εξοπλισµός και τα συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και(i) καθόσον αφορά τα συστήµατα και τον εξοπλισµό ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια, οι προδιαγραφές καθορίζονται στον περί
Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, καθώς επίσης στους Κανονισµούς και Ρυθµιστικές Αποφάσεις,
∆ιατάγµατα, Αποφάσεις και Κανόνες που εκδίδονται δυνάµει αυτού·
(ii) καθόσον δε αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για τα συστήµατα και τον εξοπλισµό
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που χρησιµοποιούνται για παραγωγή θέρµανσης ή/και
ψύξης, αυτές καθορίζονται σε διάταγµα του Υπουργού το οποίο εκδίδεται βάσει του
άρθρου 43(στ)·
«τηλεθέρµανση ή τηλεψύξη» σηµαίνει τη διανοµή θερµικής ενέργειας υπό µορφή
ατµού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, από µια κεντρική πηγή παραγωγής µέσω
δικτύου σε πολλά κτίρια ή τόπους, για τη θέρµανση ή ψύξη χώρων και τη βιοµηχανική
θέρµανση ή ψύξη·
«υδροθερµική ενέργεια» σηµαίνει την ενέργεια που αποθηκεύεται υπό µορφή
θερµότητας στα επιφανειακά ύδατα·
«υποχρέωση χρήσης ανανεώσιµης ενέργειας» σηµαίνει το εθνικό καθεστώς στήριξης
το οποίο επιβάλλει στους παραγωγούς ενέργειας την υποχρέωση να
συµπεριλαµβάνουν ένα συγκεκριµένο ποσοστό ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην
παραγωγή τους, απαιτεί από τους προµηθευτές ενέργειας να συµπεριλαµβάνουν ένα
συγκεκριµένο ποσοστό ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στον εφοδιασµό τους ή απαιτεί
από τους καταναλωτές ενέργειας να συµπεριλαµβάνουν ένα συγκεκριµένο ποσοστό
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην κατανάλωσή τους και συµπεριλαµβάνονται
καθεστώτα δυνάµει των οποίων οι απαιτήσεις αυτές είναι δυνατόν να τηρούνται µέσω
της προσκόµισης πράσινου πιστοποιητικού·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού.
(2) Όροι η έννοια των οποίων δεν ορίζεται στον παρόντα Νόµο, έχουν την έννοια που
αποδίδεται στους όρους από(α) τον περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
(β) τον περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµο, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· και
(γ) τον περί της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Σκοπός.

3. Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι η προώθηση και η ενθάρρυνση της χρήσης
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.

Αντικείµενο και πεδίο
εφαρµογής.

4. Ο παρών Νόµος θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές ως ακολούθως(α) θέτει υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για το συνολικό µερίδιο ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της ∆ηµοκρατίας
και το µερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στις µεταφορές·
(β) καθορίζει κανόνες για τη στατιστική µεταβίβαση µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και
άλλων κρατών µελών, για κοινά έργα µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και άλλων κρατών
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µελών ή/και µε τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές διαδικασίες,
την πληροφόρηση και την κατάρτιση εγκαταστατών µικρής κλίµακας συστηµάτων
ανανεώσιµων πηγών και την πρόσβαση στο σύστηµα µεταφοράς και διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας για ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές·
(γ) θέτει υποχρέωση για τήρηση των κριτηρίων αειφορίας, τα οποία καθορίζονται
στον περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και στα διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει
αυτού, για τα βιοκαύσιµα και τα βιορευστά προκειµένου αυτά να µπορούν να
ενταχθούν στα καθεστώτα στήριξης και να λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό
της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
∆εσµευτικοί εθνικοί
συνολικοί στόχοι.

Παράρτηµα.

5.-(1) Οι δεσµευτικοί εθνικοί συνολικοί στόχοι για τη ∆ηµοκρατία, καθορίζονται ως
ακολούθως:
(α) το µερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας το 2020, το οποίο υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και
15 έως 18, αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 13% όπως αυτό προβλέπεται στην τρίτη
στήλη του Μέρους Α του Παραρτήµατος·
(β) το µερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές σε όλες τις µορφές µεταφορών,
πρέπει να αντιπροσωπεύει το 2020, ποσοστό τουλάχιστον 10% της τελικής
κατανάλωσης ενέργειας στις µεταφορές.

Παράρτηµα.

(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από πρόταση του Υπουργού, λαµβάνει µέτρα που
είναι όντως σχεδιασµένα για να διασφαλίσουν ότι το µερίδιο της ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές ισούται ή υπερβαίνει το µερίδιο που παρατίθεται στην ενδεικτική
πορεία του Μέρους Β του Παραρτήµατος.

Μέτρα για την
επίτευξη των
δεσµευτικών εθνικών
συνολικών στόχων.

6.-(1) Για να επιτύχει η ∆ηµοκρατία τους εθνικούς συνολικούς στόχους, που
καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5, το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από
πρόταση του Υπουργού, δύναται, µεταξύ άλλων, να εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα:
(α) καθεστώτα στήριξης όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 8· και
(β) µέτρα συνεργασίας µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και διαφόρων κρατών µελών ή/και µε
τρίτες χώρες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 18.
(2) Για να επιτευχθούν ευκολότερα και µε οικονοµικά βέλτιστο τρόπο οι εθνικοί
συνολικοί στόχοι, προωθείται και ενθαρρύνεται η ενεργειακή απόδοση και η
εξοικονόµηση ενέργειας, στα πλαίσια της εφαρµογής των ακόλουθων Νόµων:
(α) του περί Ρύθµισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόµου·
(β) του περί της Προώθησης της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας
Νόµου·

31(Ι)του 2009
53(Ι) του 2012.

(γ) του περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές
Υπηρεσίες Νόµου,
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και των Κανονισµών και
∆ιαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει αυτών.

Μεθοδολογία
υπολογισµού του
µεριδίου της ενέργειας
από ανανεώσιµες
πηγές.

7.-(1) Η µεθοδολογία υπολογισµού του µεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της ∆ηµοκρατίας και η µεθοδολογία
υπολογισµού του µεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές σε όλες τις µορφές
µεταφορών, οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 3(4), 5 και 21(2) και στα Παραρτήµατα II,
III και VII, της Οδηγίας, καθορίζονται σε διάταγµα που εκδίδει ο Υπουργός.
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(2) Οι µεθοδολογίες υπολογισµού του εδαφίου (1), είναι δυνατόν να προσαρµόζονται
ανάλογα µε την τεχνική και επιστηµονική πρόοδο.
Καθεστώτα στήριξης.

8.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού, δύναται να
εκδίδει, καθεστώτα στήριξης που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της χρήσης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στους τοµείς του ηλεκτρισµού, της θέρµανσης/ψύξης
και των µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων και των Σχεδίων Χορηγιών που
λειτουργεί το Ταµείο:
Νοείται ότι το ύψος των εκάστοτε Σχεδίων Χορηγιών που εκδίδονται δυνάµει του
παρόντος εδαφίου, για τα οποία δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα και που αφορούν
εγκατάσταση οικιακών συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ανέρχεται σε
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) τουλάχιστον, των συνολικών εισπράξεων του Ταµείου οι
οποίες προέρχονται από το τέλος κατανάλωσης που εισπράχθηκε κατά το αµέσως
προηγούµενο οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13:
Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε πρόταση του Υπουργού για τα πιο πάνω
καθεστώτα στήριξης, για το µέρος που αναφέρεται στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, θα υποβάλλεται στο Υπουργικό
Συµβούλιο µόνο µε την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕΚ.

30(Ι)του 2001
122(Ι)του 2001
139(Ι)του 2002
10(Ι) του 2003
80(Ι) του 2003
144(Ι) του 2004
117(Ι) του 2005
82(Ι) του 2007
108(Ι) του 2009.

(2) Τα καθεστώτα στήριξης λειτουργούν τηρουµένων των διατάξεων του περί Ελέγχου
των Κρατικών Ενισχύσεων Νόµου και ανάλογα µε την περίπτωση, του περί Φόρων
Κατανάλωσης Νόµου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και
των δυνάµει αυτών εκδιδοµένων Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων.

91(Ι) του 2004
208(Ι) του 2004
245(Ι) του 2004
262(Ι) του 2004
126(Ι) του 2005
65(Ι) του 2006
144(Ι) του 2006
6(Ι) του 2007
61(Ι) του 2007
139(Ι) του 2007
140(Ι) του 2007
156(Ι) του 2007
22(Ι) του 2008
39(Ι) του 2008
64(Ι) του 2008
91(Ι) του 2008
119(Ι) του 2009
30(Ι) του 2010
51Α(Ι) του 2010
119(Ι) του 2010
169(Ι) του 2012
186(Ι) του 2012
25(Ι) του 2013
42(Ι) του 2013
84(Ι) του 2013
110(Ι) του 2013.

(3) Τα καθεστώτα στήριξης δύνανται να περιέχουν λεπτοµερείς πρόνοιες αναφορικά
µε τα προσόντα, τους όρους ή τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν ή ικανοποιούν
οι αιτούµενοι τέτοιων καθεστώτων στήριξης, καθώς και τον τρόπο, το χρόνο ή τη
διαδικασία καταβολής τους.
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(4) Ο Υπουργός ενηµερώνει για την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου:
(i) την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας, πριν από τη
δηµοσίευση οποιωνδήποτε καθεστώτων στήριξης·
(ii) τη ΡΑΕΚ, πριν από τη δηµοσίευση οποιωνδήποτε καθεστώτων στήριξης για
παραγωγή ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Ταµείο.

33(Ι) του 2003
234(Α)(Ι) του 2004
139(Ι) του 2005
162(Ι) του 2006
43(Ι) του 2007
73(Ι) του 2010
27(Ι) του 2012.

9.-(1) Εγκαθιδρύεται Ταµείο, το οποίο τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της
Επιτροπής και λειτουργεί Σχέδια Χορηγιών για την επιχορήγηση ή επιδότηση
διαφόρων επενδύσεων ή δραστηριοτήτων προώθησης των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της συµπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και της εξοικονόµησης ενέργειας.
(2) Oποιοδήποτε χρηµατικό ποσό βρίσκεται στο Ταµείο, το οποίο έχει ιδρυθεί βάσει
του άρθρου 3 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµου, κατά την ηµεροµηνία έναρξης
της ισχύος του παρόντος Νόµου και κατά την ταυτόχρονη κατάργηση του περί
Προώθησης και Ενθάρρυνσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της
Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµου, περιέρχεται στο Ταµείο που εγκαθιδρύεται µε τον
παρόντα Νόµο.

66(Ι) του 2005
58(Ι) του 2007
109(Ι) του 2009
128(Ι) του 2010.

(3) Το Ταµείο το οποίο εγκαθιδρύεται µε τον παρόντα Νόµο, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος Νόµου και κατά την ταυτόχρονη κατάργηση του περί Προώθησης και
Ενθάρρυνσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας
Νόµου, αναλαµβάνει την εκπλήρωση οποιασδήποτε συµβατικής υποχρέωσης έχει
αναληφθεί από το Ταµείο το οποίο έχει ιδρυθεί βάσει του άρθρου 3 του περί
Προώθησης και Ενθάρρυνσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της
Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµου.
(4) Τηρουµένων των προνοιών των εκάστοτε σε ισχύ Σχεδίων Χορηγιών, το Ταµείο
δύναται να επιδοτεί ή να χρηµατοδοτεί(α) εγκαταστάσεις και εξοπλισµό ανανεώσιµων πηγών ενέργειας·
(β) την παραγωγή ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που
προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας·
(γ) τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό και τις λοιπές δραστηριότητες εξοικονόµησης
ενέργειας·
(δ) διάφορα προγράµµατα προώθησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
εξοικονόµησης ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και
θερµότητας, καθώς και προγράµµατα διαφώτισης του κοινού·
(ε) οποιαδήποτε άλλη σχετική δαπάνη που κρίνει αναγκαία η Επιτροπή και αφορά την
προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της εξοικονόµησης ενέργειας.
Πόροι και
προϋπολογισµός
Ταµείου.

10.-(1) Το Ταµείο αποτελεί χωριστή οντότητα µε δικούς του πόρους και δικό του
προϋπολογισµό και οι πόροι του Ταµείου για τη χρηµατοδότηση των Σχεδίων
Χορηγιών και κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων προέρχονται από(α) την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης επί της καταναλισκόµενης
ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 13·
(β) την επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα εκτός του
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148(Ι) του 2003
40(Ι) του 2007
12(Ι) του 2009
11(Ι) του 2013.

ηλεκτρισµού όπως για παράδειγµα τα συµβατικά καύσιµα, όπως αυτό καθορίζεται
στον περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(γ) την επιβολή τέλους διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται για να τύχουν
επιδότησης ή χρηµατοδότησης από το Ταµείο, όπως αυτό καθορίζεται σε σχετικές
ανακοινώσεις της Επιτροπής·
(δ) τις εκάστοτε εγκρινόµενες κυβερνητικές χορηγίες ή εισφορές προς το Ταµείο·
(ε) οποιεσδήποτε άλλες δωρεές, τόκους από καταθέσεις ή επενδύσεις των χρηµάτων
του Ταµείου ή άλλα έσοδα όπως για παράδειγµα από τη δηµοπράτηση των
δικαιωµάτων των θερµοκηπιακών αερίων·
2 του 121(Ι) του 2015.

(στ) επιβολή και είσπραξη έκτακτου πράσινου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13Α.
(2) Ο προϋπολογισµός του Ταµείου καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή και
υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου και της Βουλής των
Αντιπροσώπων και καλύπτει το οικονοµικό πρόγραµµα του Ταµείου για κάθε
οικονοµικό έτος, το οποίο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
∆εκεµβρίου του εν λόγω οικονοµικού έτους.

112(Ι) του 2002.

(3) Το Ταµείο τελεί κάτω από τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή, ο οποίος τηρεί τους
αναγκαίους λογαριασµούς, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις
εκάστοτε εγκρινόµενες από την Επιτροπή εισπράξεις και εκταµιεύσεις, τηρουµένων
των προνοιών του περί ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της
∆ηµοκρατίας Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(4) Οι λογαριασµοί του Ταµείου καταρτίζονται το αργότερο µέχρι τις 30 Απριλίου του
αµέσως επόµενου οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το
Γενικό Ελεγκτή.
(5) Η Επιτροπή αποστέλλει στον Υπουργό Οικονοµικών αντίγραφο της ετήσιας
κατάστασης των λογαριασµών που έχουν ελεγχθεί, µαζί µε τη σχετική έκθεση του
Γενικού Ελεγκτή.
(6) Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασµών του Ταµείου και της
Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή κατατίθενται από τον Υπουργό Οικονοµικών στη
Βουλή των Αντιπροσώπων και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας.

∆ιάλυση του Ταµείου.

11.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), το Υπουργικό Συµβούλιο
δύναται να αποφασίσει τη διάλυση του Ταµείου µε γνωστοποίησή του την οποία
δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(2) Από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της διάλυσης του Ταµείου, παύει να
υφίσταται και να λειτουργεί η Επιτροπή και τερµατίζεται η υποχρέωση καταβολής του
τέλους κατανάλωσης προς το Ταµείο, τα δε έσοδα από την καταβολή του τέλους
κατανάλωσης καθώς και οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό βρίσκεται κατά τη στιγµή
εκείνη στο Ταµείο, περιέρχονται στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας.
(3) Παρά τη διάλυση του Ταµείου, η ∆ηµοκρατία µέσω του Πάγιου Ταµείου της
αναλαµβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης των υφιστάµενων κατά την ηµεροµηνία
διάλυσης του Ταµείου υποχρεώσεών του, µέχρις ότου αυτές αποσβεστούν ολοσχερώς.

Επιτροπή.

12.-(1) Εγκαθιδρύεται Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από:
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(α) Το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής·
(β) το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών ή εκπρόσωπό του·
(γ) το Γενικό ∆ιευθυντή του Γραφείου Προγραµµατισµού ή εκπρόσωπό του·
(δ) το ∆ιευθυντή Εµπορίου και Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, υπεύθυνο για θέµατα ενέργειας ή εκπρόσωπό του·
(ε) το Γενικό Λογιστή της ∆ηµοκρατίας ή εκπρόσωπό του· και
(στ) Εκπρόσωπο του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).
(2) Ο Πρόεδρος και τρία άλλα µέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία και σε
περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει το αρχαιότερο στην ιεραρχία
κυβερνητικό µέλος.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η Επιτροπή δύναται κατά τα λοιπά
να ρυθµίζει την εσωτερική της διαδικασία µε εσωτερικούς κανονισµούς.
(4) Κάτω από τη γενική εποπτεία του Υπουργού, και τηρουµένων των εκάστοτε
οδηγιών αυτού, η Επιτροπή έχει την εξουσία και το καθήκον της διαχείρισης των
χρηµατικών ποσών που κατατίθενται ή εισρέουν στο Ταµείο για την επιδίωξη και
επίτευξη των σκοπών του.
(5) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (4), η Επιτροπή
δύναται(α) να χρηµατοδοτεί ή επιδοτεί, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στα Σχέδια Χορηγιών, διάφορες δραστηριότητες που στοχεύουν στην
ενθάρρυνση της εκµετάλλευσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ή στην προώθηση
της εξοικονόµησης ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της συµπαραγωγής θερµότητας
και ηλεκτρισµού·
(β) να παραλαµβάνει, καταχωρεί, αρχειοθετεί, ψηφιοποιεί, εξετάζει, αξιολογεί και
εγκρίνει αιτήσεις για παροχή επιδοτήσεων ή χρηµατοδοτήσεων που αναφέρονται στην
παράγραφο (α)·
(γ) να προβαίνει σε κάθε αναγκαία εκταµίευση ή δαπάνη σχετική µε τη διαχείριση του
Ταµείου και την επίτευξη των σκοπών του·
(δ) να επενδύει τα τυχόν αποθέµατα του Ταµείου κατά τον τρόπο και την έκταση που
θέλει καθορίζει ο Υπουργός µε την έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών, µε στόχο
την επίτευξη των σκοπών του Ταµείου· και
(ε) να αναπτύσσει, είτε µόνη είτε σε συνεργασία µε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό
πρόσωπο, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συντελεστική ή βοηθητική στην επίτευξη
των σκοπών του Ταµείου.
(6) Η Επιτροπή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει, δύναται να
εκχωρήσει σε οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή υπηρεσία ή οργανισµό ή ίδρυµα το
σύνολο ή µέρος των αρµοδιοτήτων της που απορρέουν από την παράγραφο (β) του
εδαφίου 5, καθώς και τη διενέργεια επί τόπου επιθεωρήσεων των επενδύσεων που
αφορούν τις αιτήσεις για παροχή επιδοτήσεων ή χρηµατοδοτήσεων στα πλαίσια των
εκάστοτε Σχεδίων Χορηγιών, έναντι διαφανούς, προκαθορισµένου και δηµοσιευµένου
από την Επιτροπή τέλους διαχείρισης, το οποίο αντικατοπτρίζει το πραγµατικό
κόστος. Το νοµικό αυτό πρόσωπο ή η υπηρεσία ή ο οργανισµός ή το ίδρυµα, θα
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(α) να έχει την απαιτούµενη πείρα, τεχνογνωσία και εµπειρογνωµοσύνη σε επενδύσεις
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας, την υλικοτεχνική
υποδοµή και το προσωπικό για να διεκπεραιώνει τις προαναφερθείσες εργασίες·
(β) να είναι ανεξάρτητο από την κατασκευή, εισαγωγή, εµπορία και εγκατάσταση
συστηµάτων και εξοπλισµού ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµησης
ενέργειας, καθώς και τη διενέργεια µελετών για εγκατάσταση τέτοιων συστηµάτων·
(γ) να µην έχει οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο άµεσο ή έµµεσο συµφέρον,
συµπεριλαµβανοµένου συµφέροντος σε µετοχές, σε οποιαδήποτε εταιρεία που
διεξάγει οποιαδήποτε δραστηριότητα στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
και της εξοικονόµησης ενέργειας.
(7) Η Επιτροπή δύναται να υιοθετεί στα Σχέδια Χορηγιών, στα Έντυπα Αίτησης και
στους Οδηγούς Ενεργειακών Επενδύσεων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα ευρωπαϊκά
πρότυπα, τα οικολογικά και ενεργειακά σήµατα που πρέπει να πληροί ο εξοπλισµός
και τα συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, προκειµένου αυτά να τύχουν
επιχορήγησης ή επιδότησης από τα Σχέδια Χορηγιών που λειτουργεί το Ταµείο
σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 9, όπως αυτές καθορίζονται(i) στον περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς επίσης στους Κανονισµούς και Ρυθµιστικές
Αποφάσεις, ∆ιατάγµατα, Αποφάσεις και Κανόνες που εκδίδονται δυνάµει αυτού, για
τα συστήµατα και τον εξοπλισµό ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που αφορούν την
ηλεκτρική ενέργεια·
(ii) σε διάταγµα του Υπουργού το οποίο εκδίδεται βάσει της παραγράφου (στ) του
άρθρου 43, για τα συστήµατα και τον εξοπλισµό ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που
χρησιµοποιούνται για παραγωγή θέρµανσης ή/και ψύξης.
(8) Καµία επιδότηση ή χρηµατοδότηση από τους πόρους του Ταµείου δεν χορηγείται
από την Επιτροπή, παρά µόνο µετά από έγκριση σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε σε ισχύ
Σχεδίου Χορηγιών.
Επιβολή και είσπραξη
τέλους κατανάλωσης.

13.-(1) Τέλος κατανάλωσης για κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που
καταναλώνεται, επιβαρύνει και οφείλεται να καταβάλλεται στο Ταµείο από(α) κάθε καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τη
διατίµηση µε την οποία χρεώνεται·
(β) κάθε αυτοπαραγωγό από συµβατικά καύσιµα, ο οποίος είναι συνδεδεµένος στο
σύστηµα µεταφοράς ή διανοµής·
(γ) κάθε αυτοπαραγωγό από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ο οποίος είναι
συνδεδεµένος µε το σύστηµα µεταφοράς ή διανοµής.
(2) Το τέλος κατανάλωσης υπολογίζεται πάνω στην καταναλωθείσα ηλεκτρική
ενέργεια είτε αυτή λαµβάνεται από την αυτοπαραγωγή είτε από το σύστηµα
µεταφοράς ή διανοµής.
(3) Το ύψος του τέλους κατανάλωσης και η ηµεροµηνία έναρξης επιβολής του τέλους
κατανάλωσης καθορίζονται σε Κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση την παράγραφο
(στ) του άρθρου 44.
(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόµου, κάθε
προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας φέρει την ευθύνη της καταγραφής, χρέωσης και
είσπραξης του πιο πάνω οφειλόµενου προς το Ταµείο τέλους κατανάλωσης, µέσω των
λογαριασµών ή τιµολογίων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει και
αποστέλλει περιοδικά στους καταναλωτές ή τους αυτοπαραγωγούς του εδαφίου (1)
που είναι συνδεδεµένοι µε το σύστηµα µεταφοράς ή διανοµής.
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(5) Χωρίς επηρεασµό της εφαρµογής οποιουδήποτε άλλου νόµιµου µέσου διεκδίκησης
αυτού, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε καταναλωτής ή αυτοπαραγωγός που ορίζεται
στο εδάφιο (1) αρνηθεί να καταβάλει το τέλος κατανάλωσης, ο προµηθευτής
ηλεκτρικής ενέργειας έχει υποχρέωση να προβεί στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας του καταναλωτή ή αυτοπαραγωγού, µέχρις ότου αυτός συµµορφωθεί προς
την υποχρέωσή του, τηρουµένων των σχετικών κανόνων που ρυθµίζουν την
επανασύνδεση της παροχής λόγω υπαίτιας διακοπής της.
(6) Τα χρηµατικά ποσά, τα οποία εισπράττονται από κάθε προµηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας δυνάµει του παρόντος άρθρου, κατατίθενται, στο Ταµείο το αργότερο µέχρι
το τέλος του µήνα που έπεται του µήνα της είσπραξης και µέχρι να διενεργηθεί η εν
λόγω κατάθεσή τους στο Ταµείο, θεωρείται ότι αυτά κατέχονται για λογαριασµό του
Ταµείου.
3 του 121(Ι) του 2015.
Επιβολή και είσπραξη
έκτακτου πράσινου
τέλους.

13Α-(1) Για την αντιµετώπιση του ελλείµµατος στον προϋπολογισµό του Ταµείου για
το 2015, επιβάλλεται έκτακτο πράσινο τέλος σε καταναλωτές και παραγωγούς
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, το οποίο καταβάλλεται στο Ταµείο.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς, δυνάµει του παρόντος
άρθρου, οι οποίοι µπορούν να προβλέπουν τη µεθοδολογία κατανοµής µεταξύ των
καταναλωτών και των παραγωγών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας καθώς και την
ηµεροµηνία έναρξης της επιβολής του έκτακτου αυτού τέλους.

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης
για την ανανεώσιµη
ενέργεια και έγγραφα
προβλέψεων.

14.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από πρόταση του Υπουργού, θεσπίζει Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στο οποίο ορίζονται:

(α) οι εθνικοί συνολικοί στόχοι της ∆ηµοκρατίας για τα µερίδια της ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές που καταναλίσκονται στους τοµείς των µεταφορών, της
ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρµανσης και ψύξης έως και το 2020, λαµβανοµένου
υπόψη του αντίκτυπου άλλων µέτρων πολιτικής που αφορούν την ενεργειακή
απόδοση στην τελική κατανάλωση ενέργειας·
(β) τα κατάλληλα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω εθνικών
συνολικών στόχων, συµπεριλαµβανοµένων(i) της συνεργασίας µεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών·
(ii) των προγραµµατιζόµενων στατιστικών µεταβιβάσεων ή κοινών έργων µεταξύ της
∆ηµοκρατίας και κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών·
(iii) των εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των υφιστάµενων πόρων βιοµάζας και
την εκµετάλλευση νέων πόρων βιοµάζας για διαφορετικές χρήσεις·
(γ) τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των απαιτήσεων των άρθρων 19
έως 37.
(2) Η αρµόδια αρχή κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σχέδιο ∆ράσης που
αναφέρεται στο εδάφιο (1), βάση του σχεδιότυπου που δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Παράρτηµα.

(3) Η αρµόδια αρχή παρακολουθεί την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης ώστε
να διασφαλίζεται ότι το µερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ισούται ή
υπερβαίνει το µερίδιο που καθορίζεται στην ενδεικτική πορεία του Παραρτήµατος,
κατά οικονοµικώς συµφέροντα τρόπο.
(4) Η αρµόδια αρχή, µετά από πρόταση του Υπουργού και σχετική έγκριση από το
Υπουργικό Συµβούλιο, δύναται να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού πρώτα
ενηµερώσει σχετικά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας,
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αναθεωρηµένο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης, νοουµένου ότι υφίσταται µία ή περισσότερες
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) διαφοροποίηση της πολιτικής και των µέτρων της ∆ηµοκρατίας για την προώθηση
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από αυτά που περιγράφονται στο προηγούµενο
εγκεκριµένο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης·

Παράρτηµα.

(β) όταν το µερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στη ∆ηµοκρατία, είναι
µικρότερο από αυτό που ορίζεται για τη διετία στην ενδεικτική πορεία του Μέρους Β
του Παραρτήµατος. Σε αυτή την περίπτωση, η αρµόδια αρχή υποβάλλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους αναθεωρηµένο Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης για την ανανεώσιµη ενέργεια. Στο αναθεωρηµένο Εθνικό Σχέδιο
∆ράσης πρέπει να εκτίθενται κατάλληλα και ανάλογα µέτρα για να ανακτήσει η
∆ηµοκρατία, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, την ενδεικτική πορεία του Μέρους
Β του Παραρτήµατος·
(γ) όταν υπάρχει τέτοια επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδος που να δικαιολογεί
την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης·
(δ) όταν λόγω ανωτέρας βίας, η ∆ηµοκρατία αδυνατεί να πετύχει τους συνολικούς
εθνικούς στόχους που περιγράφονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5.
(5)(α) Η αρµόδια αρχή κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγγραφο προβλέψεων
στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
(i) η εκτιµώµενη πλεονασµατική παραγωγή της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στη
∆ηµοκρατία σε σχέση µε την ενδεικτική πορεία η οποία µπορεί να µεταβιβάζεται σε
άλλα κράτη µέλη σύµφωνα µε τα άρθρα 15 έως 18, καθώς και οι εκτιµώµενες
δυνατότητες κοινών έργων µέχρι το 2020·
(ii) η εκτιµώµενη ζήτηση της ∆ηµοκρατίας για ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές η
οποία πρέπει να καλυφθεί µε άλλα µέσα πλην της εγχώριας παραγωγής µέχρι το 2020.
(β) Στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) µπορούν να
συµπεριλαµβάνονται στοιχεία σχετικά µε το κόστος και τα οφέλη καθώς και τη
χρηµατοδότηση.
(6) Η αρµόδια αρχή επικαιροποιεί και κοινοποιεί τα έγγραφα προβλέψεων µε τις
εκθέσεις της ∆ηµοκρατίας που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε
το άρθρο 38.

Στατιστικές
µεταβιβάσεις ενέργειας
µεταξύ κρατών µελών.

15.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από πρόταση του Υπουργού, δύναται να
αποφασίζει για τη σύναψη διµερών συµφωνιών για στατιστική µεταβίβαση
συγκεκριµένης ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές από την ∆ηµοκρατία σε
ένα άλλο κράτος µέλος ή και αντίστροφα.
(2) Η µεταβιβαζόµενη ποσότητα:
(α) αφαιρείται από την ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές η οποία
λαµβάνεται υπόψη κατά την εκτίµηση της συµµόρφωσης του µεταβιβάζοντος κράτους
µέλους για την υλοποίηση του εθνικού του στόχου· και
(β) προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές η οποία λαµβάνεται
υπόψη κατά την εκτίµηση της συµµόρφωσης για την υλοποίηση του εθνικού στόχου
του κράτους µέλους που δέχεται τη µεταβίβαση.
(3) Η στατιστική µεταβίβαση µπορεί να πραγµατοποιηθεί, νοουµένου ότι
διασφαλίζεται η επίτευξη του εθνικού στόχου του µεταβιβάζοντος κράτους µέλους.
(4) Οι όροι της στατιστικής µεταβίβασης συγκεκριµένης ποσότητας ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές µπορεί να ισχύουν επί ένα ή περισσότερα έτη και πρέπει να
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κοινοποιούνται από την αρµόδια αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός τριών µηνών
το πολύ από το τέλος κάθε έτους κατά το οποίο ισχύουν και οι πληροφορίες αυτές να
περιλαµβάνουν την ποσότητα και την τιµή της συγκεκριµένης ενέργειας.
(5) Η στατιστική µεταβίβαση οριστικοποιείται µόνο µετά την κοινοποίησή της στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή από όλα τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη.
Κοινά έργα µεταξύ της
∆ηµοκρατίας και
άλλων κρατών µελών
της Ε.Ε.

16.-(1)(α) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από πρόταση του Υπουργού, δύναται να
αποφασίζει για τη σύναψη διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µε άλλα κράτη µέλη για
κοινά έργα οιουδήποτε τύπου τα οποία αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
θέρµανσης ή ψύξης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
(β) Ο Υπουργός, κατά τη διαµόρφωση της πρότασης για κοινά έργα για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας τα οποία θα υλοποιηθούν στη
∆ηµοκρατία, διαβουλεύεται µε τη ΡΑΕΚ.
(2) Οι ιδιωτικοί φορείς καθώς και οι τοπικές διοικήσεις δύνανται να προτείνουν στην
αρµόδια αρχή την τεχνολογία που πρόκειται να αναπτυχθεί στα πλαίσια κοινών έργων,
την εγκατεστηµένη δυναµικότητα, και την τοποθεσία υλοποίησης του έργου, υπό τις
προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στις συµφωνίες που θα εγκρίνει το Υπουργικό
Συµβούλιο σύµφωνα µε το εδάφιο (1).
(3) Η αρµόδια αρχή κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ποσοστό ή την ποσότητα
ενέργειας από ανανεώσιµη ηλεκτρική ενέργεια, θέρµανση ή ψύξη η οποία παράγεται
από οιοδήποτε κοινό έργο που υλοποιήθηκε στη ∆ηµοκρατία ή σε άλλο κράτος µέλος,
στα πλαίσια των συµφωνιών του εδαφίου (1) και η οποία θα καταλογίζεται στον
εθνικό συνολικό στόχο του άλλου κράτους µέλους ή της ∆ηµοκρατίας, αναλόγως της
συµφωνίας:
Νοείται ότι, µόνο το ποσοστό ή η ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιµη ηλεκτρική
ενέργεια, θέρµανση ή ψύξη η οποία παράγεται από κοινό έργο το οποίο άρχισε να
λειτουργεί µετά την 25 Ιουνίου 2009, ή από την αυξηµένη δυναµικότητα
εγκατάστασης που ανακαινίστηκε µετά την ηµεροµηνία αυτή, µπορεί να
προσµετρηθεί στους εθνικούς συνολικούς στόχους των κρατών µελών και προς το
σκοπό αυτό, η ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές που οφείλεται σε αύξηση
της δυναµικότητας της εγκατάστασης θεωρείται ότι παράχθηκε από χωριστή
εγκατάσταση η οποία άρχισε να λειτουργεί τη στιγµή κατά την οποία
πραγµατοποιήθηκε η αύξηση δυναµικότητας.
(4) Η κοινοποίηση που προβλέπεται στο εδάφιο (3) πρέπει να περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα:
(α) περιγραφή της προβλεπόµενης εγκατάστασης ή ταυτοποίηση της ανακαινισθείσας
εγκατάστασης·
(β) προσδιορισµό του ποσοστού ή της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρµανσης ή
ψύξης που παράγεται από την εγκατάσταση, η οποία θα καταλογιστεί στους εθνικούς
συνολικούς στόχους του άλλου κράτους µέλους·
(γ) καθορισµό του κράτους µέλους εξ ονόµατος του οποίου πραγµατοποιείται η
κοινοποίηση·
(δ) καθορισµό της περιόδου, σε ολόκληρα ηµερολογιακά έτη, κατά την οποία η
ηλεκτρική ενέργεια ή θέρµανση ή ψύξη η οποία παράγεται από την εγκατάσταση από
ανανεώσιµες πηγές καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο του άλλου κράτους
µέλους.
(5) Η διάρκεια της συµφωνίας ενός κοινού έργου µπορεί να εκτείνεται πέραν του
2020, αλλά η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4) δεν
πρέπει να εκτείνεται πέραν του 2020.
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(6) Οι κοινοποιήσεις δυνάµει του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται
ή να αποσύρονται χωρίς την συναίνεση όλων των εµπλεκόµενων κρατών µελών στη
συµφωνία.
(7) Η αρµόδια αρχή, εντός τριών µηνών από το τέλος κάθε έτους που περιλαµβάνεται
στην περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4), αποστέλλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο κράτος µέλος εξ ονόµατος του οποίου πραγµατοποιείται
η κοινοποίηση, επιστολή στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον:
(α) η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρµανσης ή ψύξης η οποία
παρήχθη κατά τη διάρκεια του έτους από ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές από την
εγκατάσταση η οποία αποτελεί αντικείµενο της κοινοποίησης δυνάµει των εδαφίων
(3) και (4)·
(β) η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρµανσης ή ψύξης η οποία παρήχθη κατά τη
διάρκεια του έτους από ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές από την εν λόγω εγκατάσταση
και η οποία θα καταλογιστεί στο συνολικό εθνικό στόχο άλλου κράτους µέλους
σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας.
(8) Για την εκτίµηση της συµµόρφωσης µε τους εθνικούς συνολικούς στόχους,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος Νόµου, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή
θέρµανσης ή ψύξης από ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές η οποία κοινοποιείται
σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του εδαφίου (7):
(α) αφαιρείται από την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρµανσης ή ψύξης από
ανανεώσιµες πηγές η οποία λαµβάνεται υπόψη κατά την εκτίµηση της συµµόρφωσης
του κράτους µέλους, που εκδίδει την επιστολή κοινοποίησης· και
(β) προστίθεται στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρµανσης ή ψύξης από
ανανεώσιµες πηγές η οποία λαµβάνεται υπόψη κατά την εκτίµηση της συµµόρφωσης
του κράτους µέλους, που λαµβάνει την επιστολή κοινοποίησης.
Κοινά έργα µεταξύ της
∆ηµοκρατίας και
τρίτων χωρών.

17.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µετά από πρόταση του Υπουργού, δύναται να
αποφασίζει για τη σύναψη διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µε µία ή περισσότερες
τρίτες χώρες ή/και σε συνεργασία µε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, για κοινά έργα
οιουδήποτε τύπου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
ενεργειακές πηγές σε τρίτες χώρες.
(2) Οι ιδιωτικοί φορείς καθώς και οι τοπικές διοικήσεις δύνανται να προτείνουν στην
αρµόδια αρχή την τεχνολογία που πρόκειται να αναπτυχθεί στα πλαίσια κοινών έργων,
την εγκατεστηµένη δυναµικότητα, και την τοποθεσία υλοποίησης του έργου, υπό τις
προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στις συµφωνίες που θα εγκρίνει το Υπουργικό
Συµβούλιο σύµφωνα µε το εδάφιο (1).
(3) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές σε
τρίτες χώρες, λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς συµµόρφωσης µε τους εθνικούς
συνολικούς στόχους του εδαφίου (1) του άρθρου 5, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) η ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται εντός της Κοινότητας, απαίτηση που
θεωρείται ότι πληρείται όταν:
(i) ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναµη προς την καταλογιζόµενη ηλεκτρική
ενέργεια έχει οριστεί σαφώς στο κατανεµηµένο δυναµικό διασύνδεσης από όλους τους
αρµόδιους φορείς εκµετάλλευσης συστηµάτων µεταφοράς στη χώρα προέλευσης, στη
χώρα προορισµού και, ανάλογα µε την περίπτωση, σε κάθε χώρα διέλευσης·
(ii) ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναµη προς την καταλογιζόµενη ηλεκτρική
ενέργεια έχει εγγραφεί σαφώς στον ισολογισµό του αρµόδιου φορέα εκµετάλλευσης
συστήµατος µεταφοράς από την κοινοτική πλευρά διασύνδεσης· και
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(iii) το οριζόµενο δυναµικό και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
ενεργειακές πηγές από την εγκατάσταση που αναφέρεται στο στοιχείο β) αφορούν την
ίδια χρονική περίοδο·
(β) η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από νεόδµητη εγκατάσταση η οποία άρχισε να
λειτουργεί µετά την 25 Ιουνίου 2009, ή από την αυξηµένη δυναµικότητα
εγκατάστασης η οποία ανακαινίστηκε µετά την ηµεροµηνία αυτή, στο πλαίσιο κοινού
έργου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και η ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές που οφείλεται σε αύξηση της δυναµικότητας της εγκατάστασης θεωρείται ότι
παράχθηκε από χωριστή εγκατάσταση η οποία άρχισε να λειτουργεί τη στιγµή κατά
την οποία πραγµατοποιήθηκε η αύξηση δυναµικότητας·
(γ) για την παραγόµενη και εξαγόµενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει
χορηγηθεί στήριξη δυνάµει καθεστώτος στήριξης τρίτης χώρας πλην επενδυτικής
ενίσχυσης που χορηγείται στην εγκατάσταση.
(4) Η αρµόδια αρχή δύναται να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαµβάνεται
υπόψη, για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, η
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που παράγεται και
καταναλίσκεται σε τρίτη χώρα, στο πλαίσιο της κατασκευής σταθµού διασύνδεσης µε
εξαιρετικά µακρόχρονη φάση αποπεράτωσης µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και τρίτης
χώρας, υπό τους ακόλουθους όρους(α) η κατασκευή του σταθµού διασύνδεσης να έχει αρχίσει το αργότερο στις 31
∆εκεµβρίου 2016·
(β) ο σταθµός δεν έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει πριν τις 31 ∆εκεµβρίου 2020·
(γ) ο σταθµός να µπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του το αργότερο στις 31
∆εκεµβρίου 2022·
(δ) αφού ξεκινήσει να λειτουργεί, ο σταθµός διασύνδεσης θα χρησιµοποιείται για την
εξαγωγή στην Κοινότητα, σύµφωνα µε το εδάφιο 3, ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας·
(ε) η εφαρµογή σχετίζεται µε κοινό έργο που πληροί τα κριτήρια των παραγράφων (β)
και (γ) του εδαφίου (3) και ότι θα χρησιµοποιήσει το σταθµό διασύνδεσης αφού τεθεί
σε λειτουργία, καθώς και µε ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν είναι µεγαλύτερη
από την ποσότητα που θα εξάγεται στην Κοινότητα, αφού ξεκινήσει η λειτουργία του
σταθµού διασύνδεσης.
(5) Η αρµόδια αρχή, κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ποσοστό ή την
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από οιαδήποτε εγκατάσταση στην
επικράτεια τρίτης χώρας, στα πλαίσια των συµφωνιών που εγκρίνει το Υπουργικό
Συµβούλιο βάση του εδαφίου (1) και η οποία καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό
στόχο της ∆ηµοκρατίας για τους σκοπούς της εκτίµησης της συµµόρφωσης της προς
το εδάφιο (1) του άρθρου 5 και αυτό το ποσοστό ή η ποσότητα δεν πρέπει να
υπερβαίνει το πραγµατικό ποσοστό ή την ποσότητα που εξάγεται και καταναλίσκεται
φυσικά στην Κοινότητα και που αντιστοιχεί στην ποσότητα που αναφέρεται στο
εδάφιο 3(α), υποπαράγραφοι (i) και (ii) του παρόντος άρθρου και πληροί τις
προϋποθέσεις του εδαφίου αυτού.
(6) Η κοινοποίηση βάσει του εδαφίου (5) πρέπει (α) να περιγράφει την προβλεπόµενη εγκατάσταση ή να ταυτοποιεί την
ανακαινισθείσα εγκατάσταση·
(β) να προσδιορίζει το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από την εγκατάσταση, η οποία θα καταλογιστεί στον εθνικό στόχο καθώς και, µε την
επιφύλαξη
των
απαιτήσεων
περί
εµπιστευτικότητας,
τις
αντίστοιχες
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χρηµατοοικονοµικές ρυθµίσεις·
(γ) να διευκρινίζει την περίοδο, σε ολόκληρα ηµερολογιακά έτη, κατά την οποία η
ηλεκτρική ενέργεια καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο· και
(δ) να περιλαµβάνει γραπτή αποδοχή των στοιχείων β) και γ) από την τρίτη χώρα στην
επικράτεια της οποίας θα λειτουργήσει η εγκατάσταση και το ποσοστό ή την
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση και θα
χρησιµοποιηθεί εντός αυτής της τρίτης χώρας.
(7) Η διάρκεια της συµφωνίας ενός κοινού έργου µπορεί να εκτείνεται πέραν του
2020, αλλά η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (6) δεν
πρέπει να εκτείνεται πέραν του 2020.
(8) Οι κοινοποιήσεις δυνάµει του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται
ή να αποσύρονται χωρίς την κοινή συµφωνία του κοινοποιούντος κράτους µέλους και
της τρίτης χώρας που αναγνώρισε το κοινό έργο σύµφωνα µε την παράγραφο (δ) του
το εδαφίου (6).
(9) Εντός τριών µηνών από το τέλος κάθε έτους που περιλαµβάνεται στην περίοδο που
ορίζεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (6), η αρµόδια αρχή αποστέλλει επιστολή
κοινοποίησης στην τρίτη χώρα η οποία αναγνώρισε το κοινό έργο, σύµφωνα µε την
παράγραφο (δ) του εδαφίου (6), και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία
αναφέρονται:
(α) η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παρήχθη κατά τη διάρκεια του
έτους από ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές από την εγκατάσταση η οποία αποτελεί
αντικείµενο της κοινοποίησης δυνάµει του εδαφίου (5)·
(β) η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παρήχθη κατά τη διάρκεια του έτους
από ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές από την εγκατάσταση η οποία καταλογίζεται στον
εθνικό συνολικό στόχο της ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε την κοινοποίηση δυνάµει του
εδαφίου (5)· και
(γ) η απόδειξη συµµόρφωσης προς τις προϋποθέσεις του εδαφίου (4).
(10) Για την εκτίµηση της συµµόρφωσης προς τους εθνικούς συνολικούς στόχους
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος νόµου, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται από ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές η οποία κοινοποιείται σύµφωνα µε
το εδάφιο 6(β) προστίθεται στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές η οποία λαµβάνεται υπόψη για την εκτίµηση της συµµόρφωσης της
∆ηµοκρατίας.
Κοινά Καθεστώτα
Στήριξης.

18.-(1) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της ∆ηµοκρατίας, δυνάµει του άρθρου 5,
το Υπουργικό Συµβούλιο µετά από πρόταση του Υπουργού, µπορεί να προβαίνει σε
σύναψη διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µε άλλα κράτη µέλη για µερική συνένωση
ή συντονισµό των εθνικών καθεστώτων στήριξης και σε τέτοιες περιπτώσεις,
ορισµένη ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές η οποία παράγεται στην
επικράτεια συµµετέχοντος στη συµφωνία κράτους µέλους µπορεί να καταλογίζεται
στον εθνικό συνολικό στόχο της ∆ηµοκρατίας ή και αντίστροφα, εάν το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος (α) προβαίνει σε στατιστική µεταβίβαση συγκεκριµένων ποσοτήτων ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές σύµφωνα µε το άρθρο 15· και
(β) καθιερώνει κανόνα κατανοµής µε τον οποίο συµφωνούν τα συµµετέχοντα στη
συµφωνία κράτη µέλη και βάσει του οποίου ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές κατανέµονται µεταξύ των συµµετεχόντων κρατών µελών και ο κανόνας αυτός
πρέπει να κοινοποιείται από την αρµόδια αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πολύ,
εντός τριών µηνών από το τέλος του πρώτου έτους κατά το οποίο ισχύει.
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(2) Η αρµόδια αρχή, η οποία προέβη σε κοινοποίηση δυνάµει της παραγράφου (β) του
εδαφίου (1), εντός τριών µηνών από το τέλος κάθε έτους, αποστέλλει επιστολή
κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς όλα τα συµµετέχοντα στη
συµφωνία κράτη µέλη, στην οποία αναφέρεται η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής
ενέργειας ή θέρµανσης ή ψύξης η οποία παρήχθη κατά τη διάρκεια του έτους από
ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές και η οποία υπόκειται στον κανόνα κατανοµής.
(3) Για την εκτίµηση της συµµόρφωσης, ως προς τους εθνικούς συνολικούς στόχους,
των συµµετεχόντων στην συµφωνία κρατών µελών, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας
ή θέρµανσης ή ψύξης από ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές η οποία κοινοποιείται
σύµφωνα µε το εδάφιο 1(β) ανακατανέµεται µεταξύ των συµµετεχόντων στη
συµφωνία κρατών µελών, σύµφωνα µε τον κοινοποιηθέντα κανόνα κατανοµής.
∆ιαδικασίες έγκρισης
και χορήγησης άδειας
εγκαταστάσεων
ανανεώσιµων πηγών
και συνδεδεµένης
δικτυακής υποδοµής,
συµπεριλαµβανοµένων
των συστηµάτων
µεταφοράς και
διανοµής.

19.-(1) Με σκοπό την απλοποίηση, διευκόλυνση και επίσπευση της υλοποίησης
επενδύσεων σε ανανεώσιµες πηγές, τα κυβερνητικά τµήµατα και οι υπηρεσίες, οι
ανεξάρτητες αρχές και οργανισµοί καθώς επίσης και οι τοπικές αρχές που
εµπλέκονται µε τις διαδικασίες έγκρισης ή/και χορήγησης άδειας εγκαταστάσεων
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, των συνδεδεµένων υποδοµών συστηµάτων µεταφοράς
και διανοµής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρµανσης ή ψύξης από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και των διαδικασιών µεταποίησης της βιοµάζας σε
βιοκαύσιµα ή άλλα ενεργειακά προϊόντα, θα πρέπει να λαµβάνουν τα δέοντα µέτρα
για να εξασφαλίσουν ότι (α) οι διαδικασίες έγκρισης και χορήγησης άδειας συντονίζονται και καθορίζονται
σαφώς, συµπεριλαµβανοµένου του χωροταξικού σχεδιασµού, µε διαφανή
χρονοδιαγράµµατα, για τον καθορισµό των αιτήσεων των πολεοδοµικών ή
οικοδοµικών αδειών για τους σταθµούς και τις συνδεδεµένες υποδοµές συστηµάτων
µεταφοράς και διανοµής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρµανσης ή ψύξης
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας·
(β) πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε τη διεκπεραίωση των αιτήσεων έγκρισης και
χορήγησης άδειας για εγκαταστάσεις ανανεώσιµης ενέργειας και για την απαιτούµενη
βοήθεια που παρέχεται στους αιτητές διατίθενται στο κατάλληλο επίπεδο·
(γ) οι διοικητικές διαδικασίες απλουστεύονται και διεκπεραιώνονται µε ταχείες
διαδικασίες στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο·
(δ) οι κανόνες που διέπουν την έγκριση ή/και τη χορήγηση άδειας είναι
αντικειµενικοί, διαφανείς, αναλογικοί, αναγκαίοι, δεν δηµιουργούν διακρίσεις µεταξύ
των αιτητών, και λαµβάνουν πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιµέρους
τεχνολογιών ανανεώσιµης ενέργειας·
(ε) τα διοικητικά τέλη που καταβάλλουν οι καταναλωτές, οι πολεοδόµοι, οι
αρχιτέκτονες, οι κατασκευαστές, οι εγκαταστάτες και οι προµηθευτές εξοπλισµού και
συστηµάτων είναι διαφανή και συνδεόµενα µε το κόστος· και
(στ) καθορίζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, απλουστευµένες και λιγότερο επαχθείς
διαδικασίες έγκρισης, περιλαµβανοµένης της απλής κοινοποίησης, για µικρότερα έργα
και για αποκεντρωµένα συστήµατα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
(2) Τα κυβερνητικά τµήµατα και οι υπηρεσίες, οι ανεξάρτητες αρχές και οργανισµοί
καθώς επίσης και οι τοπικές αρχές που εµπλέκονται µε τις διαδικασίες χορήγησης
άδειας για δικτυακή υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων µεταφοράς και
διανοµής, λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να επιταχύνουν τις διαδικασίες
χορήγησης άδειας και για να συντονίσουν την έγκριση της δικτυακής υποδοµής µε τις
διοικητικές διαδικασίες και τις διαδικασίες προγραµµατισµού.

Προώθηση των
ανανεώσιµων πηγών

20.-(1) Οι τοπικοί και περιφερειακοί διοικητικοί φορείς, ανάλογα µε την περίπτωση,
µεριµνούν για την εγκατάσταση εξοπλισµού και συστηµάτων για τη χρήση ηλεκτρικής
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ενέργειας στα κτίρια.

ενέργειας, θέρµανσης και ψύξης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και
εξοπλισµού και συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης κατά τον
προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, την κατασκευή και την ανακαίνιση βιοµηχανικών,
οικιστικών περιοχών ή άλλων αναπτύξεων και ενθαρρύνονται να περιλαµβάνουν
συστήµατα θέρµανσης και ψύξης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στον πολεοδοµικό
προγραµµατισµό των πόλεων.
(2) Ο Υπουργός, µετά από διαβούλευση µε τον Υπουργό Εσωτερικών, το αργότερο
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2014, υιοθετεί κατάλληλα µέτρα µε σκοπό την αύξηση του
µεριδίου κάθε µορφής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στα κτίρια, που
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη χρήση στοιχειώδους επιπέδου ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές τόσο στα νέα όσο και στα υφιστάµενα κτίρια που υποβάλλονται σε
ανακαίνιση µεγάλης κλίµακας και κατά τη θέσπιση τέτοιων µέτρων λαµβάνει υπόψη
τα εκάστοτε καθεστώτα στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται στο αρθρο 8 καθώς και
τα εθνικά µέτρα που αφορούν ουσιαστικές αυξήσεις της ενεργειακής απόδοσης, της
συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης και του ποσοστού των κτιρίων σχεδόν µηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας, όπως αυτά περιγράφονται στα πλαίσια της εφαρµογής και
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους ακόλουθους Νόµους:

Κεφ. 96.
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
13 του 1974
28 του 1974
24 του 1978
25 του 1979
80 του 1982
15 του 1983
9 του 1986
115 του 1986
199 του 1986
53 του 1987
87 του 1987
316 του 1987
108 του 1988
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14(Ι) του 1996
52(Ι) του 1996
37(Ι) του 1997
72(Ι) του 1997
71(Ι) του 1998
35(Ι) του 1999
61(Ι) του 1999
81(Ι) του 1999
57(Ι) του 2000
66(Ι) του 2000
73(Ι) του 2000
126(Ι) του 2000
157(Ι) του 2000
26(Ι) του 2002
33(Ι) του 2002
202(Ι) του 2002
101(Ι) του 2006
21(Ι) του 2008
32(Ι) του 2008
77(Ι) του 2011
131(Ι) του 2011
152(Ι) του 2011

(α) τον περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµο·
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34(Ι) του 2012
149(Ι) του 2012
66(Ι) του 2013.
90 του 1972
56 του 1982
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(Ι) του 2005
135(Ι) του 2006
11(Ι) του 2007
46(Ι) του 2011
76(Ι) του 2011
130(Ι) του 2011
164(Ι) του 2011
33(Ι) του 2012
110(Ι) του 2012
20(Ι) του 2013
65(Ι) του 2013.

(β) τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµο·

142(Ι) του 2006
30(Ι) του 2009
210(Ι) του 2012.

(γ) τον περί Ρύθµισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόµο·

(δ) τον περί της Προώθησης της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Νόµο·
31(Ι)του 2009
53(Ι) του 2012.

(ε) τον περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές
Υπηρεσίες Νόµο,
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίσταται, και των δυνάµει αυτών
εκδιδοµένων Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων.
(3) Οι απαιτήσεις του εδαφίου (2) ισχύουν και για τις ένοπλες δυνάµεις, αλλά µόνον
στο µέτρο που η εφαρµογή τους δεν έρχεται σε σύγκρουση µε τη φύση και τον κύριο
στόχο των δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάµεων και µε την εξαίρεση του υλικού
που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς.
(4) Από την 1η Ιανουαρίου του 2012 και µετά, κάθε νέο δηµόσιο κτίριο και
υφιστάµενο δηµόσιο κτίριο που υποβάλλεται σε ανακαίνιση µεγάλης κλίµακας, πρέπει
να διαδραµατίζει υποδειγµατικό ρόλο.
(5) Ο Υπουργός δύναται, µε διάταγµά του, να καθορίζει τους εκάστοτε όρους και τις
προϋποθέσεις µε τις οποίες τα δηµόσια κτίρια θα πληρούν την υποχρέωση του
εδαφίου (4), οι οποίοι µεταξύ άλλων µπορούν να περιλαµβάνουν τη συµµόρφωση των
δηµοσίων κτιρίων ως προς τα πρότυπα κτιρίων σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ή / και
την πρόβλεψη ότι οι στέγες των δηµοσίων κτιρίων, θα εκµισθώνονται ή θα
χρησιµοποιούνται από τρίτους για εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές.
(6) Τα νέα συστήµατα και ο εξοπλισµός θέρµανσης και ψύξης που χρησιµοποιούν
ανανεώσιµες πηγές και που εγκαθίστανται σε υφιστάµενα κτίρια ή κτιριακές µονάδες,
καθώς και τα συστήµατα και ο εξοπλισµός θέρµανσης και ψύξης που χρησιµοποιούν
ανανεώσιµες πηγές που αναβαθµίζονται ή αντικαθιστούνται θα πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις που καθορίζονται σε διάταγµα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάµει της
παραγράφου (στ) του άρθρου 43 και του περί της Ρύθµισης της Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
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Υποχρέωση παροχής
πληροφοριών
προς το κοινό.

21.-(1) Η αρµόδια αρχή, µε τη συµµετοχή, όπου είναι δυνατό άλλων κρατικών
υπηρεσιών, τοπικών αρχών, ιδρυµάτων, φορέων, οργανώσεων και της Επιτροπής,
µεριµνά ώστε (α) πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα στήριξης να διατίθενται σε όλους τους
ενδιαφερόµενους, όπως καταναλωτές, κατασκευαστές, εγκαταστάτες, αρχιτέκτονες,
µελετητές και προµηθευτές εξοπλισµού και συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης και
ηλεκτρικής ενέργειας και οχηµάτων συµβατών µε τη χρήση ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές·
(β) να διατίθενται οδηγίες προς όλους τους ενδιαφεροµένους, ιδίως δε τους
πολεοδόµους, τους µηχανικούς και τους αρχιτέκτονες, ώστε αυτοί να λαµβάνουν
δεόντως υπόψη το βέλτιστο συνδυασµό ανανεώσιµων ενεργειακών πηγών,
τεχνολογιών υψηλής απόδοσης και τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης κατά το σχεδιασµό,
τον προγραµµατισµό, τη δόµηση και την ανακαίνιση βιοµηχανικών και οικιστικών
ζωνών ή άλλων αναπτύξεων·
(γ) να εκπονούνται κατάλληλα προγράµµατα ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης,
παροχής οδηγιών ή/και κατάρτισης για ενηµέρωση των πολιτών για τα πλεονεκτήµατα
και τις πρακτικές λεπτοµέρειες της ανάπτυξης και της χρήσης ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές.

17(I) του 2011.

Μητρώο
εγκαταστατών µικρής
κλίµακας λεβήτων και
θερµαστρών βιοµάζας,
ή/και ηλιακών
φωτοβολταϊκών και
ηλιοθερµικών
συστηµάτων, ή/και
γεωθερµικών
συστηµάτων µικρού
βάθους και αντλιών
θερµότητας.
31(Ι) του 2008.
2 του 157(Ι) του 2015.

(2) Οι προµηθευτές του εξοπλισµού ή των συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν προς το κοινό πληροφορίες σχετικές µε
τα καθαρά οφέλη, το κόστος και την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισµού και των
συστηµάτων για τη χρήση θέρµανσης, ψύξης και ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, σύµφωνα και µε τις πρόνοιες του περί Καθορισµού Απαιτήσεων
Οικολογικού Σχεδιασµού Προϊόντων που Συνδέονται µε την Ενέργεια Νόµου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
22.- (1) Τηρουµένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών
Προσόντων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η αρµόδια
αρχή, κατόπιν αιτήσεως ενδιαφεροµένου προσώπου, που επιθυµεί όπως εγγράφει στο
µητρώο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισµούς που
εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου (β) του άρθρου 44, δύναται να προβαίνει σε
εγγραφή του προσώπου αυτού, στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 23, των εγκαταστατών µικρής κλίµακας λεβήτων και θερµαστρών
βιοµάζας ή/και ηλιακών φωτοβολταϊκών ή/και ηλιοθερµικών συστηµάτων ή/και
γεωθερµικών συστηµάτων µικρού βάθους και αντλιών θερµότητας:

Νοείται ότι, η εγγραφή στο µητρώο των εγκαταστατών αυτών, είναι εθελοντική.
(2) Η εγγραφή στο µητρώο πιστοποιεί την επαγγελµατική επάρκεια των
εγκαταστατών, σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται σε Κανονισµούς που
εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου (α) του άρθρου 44.

3 του 157(Ι) του
2015.
Ιεραρχική Προσφυγή
στον Υπουργό.

22Α-(1) Πρόσωπο του οποίου η εγγραφή ως εγκαταστάτη έχει ανασταλεί ή
τερµατιστεί, σύµφωνα µε τις πρόνοιες Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του
άρθρου 44, δύναται, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
προς αυτόν της εν λόγω αναστολής ή του τερµατισµού, να ασκήσει ιεραρχική
προσφυγή στον Υπουργό εναντίον της απόφασης αυτής.
(2) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και αφού ακούσει το πρόσωπο
που άσκησε την προσφυγή ή του δώσει την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του
γραπτώς, εκδίδει την απόφασή του το αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερών από την
άσκησή της:
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Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου του να
εξετάσει ορισµένα θέµατα που προβάλλονται στην ιεραρχική προσφυγή και να
υποβάλει σε αυτόν το πόρισµα της εξέτασης αυτής, προτού ο Υπουργός εκδώσει την
απόφασή του για την ιεραρχική προσφυγή.
(3) Ο Υπουργός, διά της απόφασής του(α) Αποδέχεται εν όλω ή αποδέχεται εν µέρει ή απορρίπτει την προσφυγή, και
(β) κατά περίπτωση, ακυρώνει ή τροποποιεί ή επικυρώνει την προσβαλλόµενη
απόφαση.
(4) Η απόφαση του Υπουργού επί της ιεραρχικής προσφυγής καθίσταται εκτελεστή
µε τη διαβίβασή της στον ενδιαφερόµενο και ενηµερώνει τον τελευταίο περί του
δικαιώµατος προσφυγής στο Ανώτατο ∆ικαστήριο δυνάµει του Άρθρου 146 του
Συντάγµατος.
Τήρηση µητρώου
εγκαταστατών.

23.-(1) Η αρµόδια αρχή τηρεί µητρώο όλων των εγκαταστατών, των οποίων τα
προσόντα καθορίζονται στους Κανονισµούς που εκδίδονται βάσει της παραγράφου (δ)
του άρθρου 44.
(2) Το περιεχόµενο του µητρώου καθορίζεται σύµφωνα µε κανονισµούς που
εκδίδονται βάση του εδαφίου 2(Ι) του άρθρου 19 του περί της Ρύθµισης της
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόµου και της παραγράφου (δ) του άρθρου 44
του παρόντος Νόµου.
(3) Για σκοπούς εφαρµογής του εδαφίου (1), η αρµόδια αρχή δύναται να αναθέσει
µέρος ή το σύνολο των αρµοδιοτήτων της σε κατάλληλο, κατά την κρίση της,
οργανισµό.

∆ηµοσίευση
πληροφοριών που
περιέχονται στο
µητρώο.

24. Η αρµόδια αρχή δηµοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία εγγραφής
στο µητρώο, καθώς και τον κατάλογο εγκαταστατών οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.

Αµοιβαία αναγνώριση
προσόντων ή
πιστοποίησης
εγκαταστατών.

25.-(1) Η αρµόδια αρχή, κατόπιν αιτήσεως, αξιολογεί τα σχετικά προσόντα ή την
πιστοποίηση εγκαταστάτη που έχει παραχωρηθεί από κράτος µέλος, σύµφωνα µε τις
πρόνοιες της παραγράφου 3 του άρθρου 14 και των κριτηρίων του Παραρτήµατος IV
της Οδηγίας.
(2) Η διαδικασία αξιολόγησης των σχετικών προσόντων ή της πιστοποίησης
εγκαταστάτη, µε την οποία η αρµόδια αρχή δύναται να αναγνωρίζει τα σχετικά
προσόντα ή την πιστοποίηση που παραχωρήθηκαν σε εγκαταστάτη από κράτος µέλος
και να τον εγγράφει στο µητρώο, θα ορίζεται στους Κανονισµούς που εκδίδονται
σύµφωνα µε τις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 44.

Εγγύηση προέλευσης
της ηλεκτρικής
ενέργειας που
παράγεται από
ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας.

26.-(1) Η ΡΑΕΚ, µε απόφασή της η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, καθορίζει τον εξουσιοδοτηµένο εκδότη για σκοπούς έκδοσης
εγγυήσεων προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας.

(2) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δύναται να
πιστοποιείται µέσω εγγύησης προέλευσης, βάση αντικειµενικών, διαφανών και
αµερόληπτων κριτηρίων.
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(3) Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας ή/και οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας,
µπορούν να αποδεικνύουν ότι το ενεργειακό τους µίγµα περιέχει συγκεκριµένο
µερίδιο ή ποσότητα ανανεώσιµης ενέργειας κάνοντας χρήση των εγγυήσεων
προέλευσης:
Νοείται ότι, η εγγύηση προέλευσης χρησιµοποιείται µόνο ως απόδειξη προς τους
τελικούς καταναλωτές ότι δεδοµένο µερίδιο ή ποσότητα ενέργειας έχει παραχθεί από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
(4) Στην εγγύηση προέλευσης προσδιορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
(α) η πηγή ενέργειας από την οποία παρήχθη η ενέργεια και οι ηµεροµηνίες έναρξης
και λήξης της παραγωγής της·
(β) κατά πόσο η εγγύηση προέλευσης αφορά:
(i) ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές· ή
(ii) ηλεκτρική ενέργεια από συµπαραγωγή ηλεκτρισµού/θερµότητας·
(γ) η ονοµασία, ο τόπος, το είδος και το δυναµικό της εγκατάστασης στην οποία
παρήχθη η ενέργεια·
(δ) εάν και κατά πόσο η εγκατάσταση έχει λάβει επενδυτική στήριξη, εάν και κατά
πόσο η µονάδα ενέργειας έχει επωφεληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από εθνικό
καθεστώς στήριξης και τη µορφή του καθεστώτος στήριξης·
(ε) η ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισε να λειτουργεί η εγκατάσταση· και
(στ) η ηµεροµηνία και η χώρα έκδοσης και ο µοναδικός αύξων αριθµός αναγνώρισής
της.
(5) Η εγγύηση προέλευσης έχει διάρκεια ισχύος και επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί
εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία παραγωγής της αντίστοιχης ποσότητας ή
του µεριδίου ενέργειας που αναγράφεται στην εγγύηση:
Νοείται ότι, µετά το πέρας των δώδεκα µηνών η ισχύς της εγγύησης προέλευσης λήγει
αυτόµατα.
(6) Η εγγύηση προέλευσης δεν συνεπάγεται από µόνη της δικαίωµα οικονοµικής
στήριξης µέσω των καθεστώτων στήριξης που καταρτίζονται δυνάµει του άρθρου 8
και η Επιτροπή, µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια αρχή, δύναται να αποφασίζει
κατά πόσο οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές οι οποίοι
λαµβάνουν εγγύηση προέλευσης θα επωφελούνται ή όχι από τα καθεστώτα στήριξης,
η απόφαση αυτή δε θα δηµοσιεύεται στα εκάστοτε σε ισχύ Σχέδια Χορηγιών.
(7) Η εγγύηση προέλευσης δεν σχετίζεται µε τη συµµόρφωση της ∆ηµοκρατίας για
υλοποίηση των εθνικών στόχων που περιγράφονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 και
οι µεταβιβάσεις εγγυήσεων προέλευσης, χωριστά ή µαζί µε τη φυσική µεταβίβαση
ενέργειας, δεν επηρεάζουν την απόφαση της ∆ηµοκρατίας να χρησιµοποιήσει
στατιστικές µεταβιβάσεις, κοινά έργα ή κοινά καθεστώτα στήριξης για να
συµµορφωθεί προς τους εθνικούς της στόχους ή για να υπολογίσει την ακαθάριστη
τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές βάση της µεθοδολογίας που
καθορίζεται µε διάταγµα του Υπουργού βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 7.
Έκδοση εγγυήσεων
προέλευσης.

27.-(1) Η εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας εκδίδεται από
εξουσιοδοτηµένο εκδότη, µετά από σχετικό αίτηµα παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και αφορά µόνο την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας
που έχει ήδη παραχθεί, κάθε δε εκδιδόµενη εγγύηση προέλευσης κοινοποιείται από
τον εξουσιοδοτηµένο εκδότη στη ΡΑΕΚ.
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(2) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης εξετάζει την αίτηση του παραγωγού µόνο εάν αυτή
συνοδεύεται από τα απαιτούµενα πληροφοριακά στοιχεία.
(3) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης, για σκοπούς εξέτασης των πληροφοριακών
στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης, δύναται (α) να εισέρχεται ελεύθερα στα υποστατικά των εγκαταστάσεων παραγωγής του
αιτητή, εξαιρουµένης της οικίας, και να διεξάγει τους απαιτούµενους ελέγχους, τις
εξετάσεις, τις δοκιµές, τους υπολογισµούς, τις εκτιµήσεις και τις µετρήσεις για
σκοπούς εξακρίβωσης και επαλήθευσης των πληροφοριών που συνοδεύουν την
αίτηση·
(β) να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε εξοπλισµό, µετρητικά όργανα, διατάξεις και υλικά
προκειµένου να ασκεί τις εξουσίες επιθεώρησης και ελέγχου που προβλέπονται στην
παράγραφο (α).
(4) Εγγύηση προέλευσης εκδίδεται για κάθε 1 Μεγαβατώρα που παράγεται από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
(5) Μετά την έκδοση µιας εγγύησης προέλευσης, και εφόσον αυτή δεν έχει ανακληθεί,
δεν επιτρέπεται η έκδοση περαιτέρω εγγυήσεων προέλευσης για την ίδια ποσότητα
ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά η εν λόγω εγγύηση προέλευσης.
(6) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης διασφαλίζει ότι η εγγύηση προέλευσης είναι
ακριβής, αξιόπιστη και µη παραποιήσιµη και ότι εκδίδεται, τροποποιείται,
ανακαλείται, µεταβιβάζεται και ακυρώνεται ηλεκτρονικά, µέσω του ηλεκτρονικού
µητρώου.
(7) Εγγύηση προέλευσης εκδίδεται µόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται
στη ∆ηµοκρατία, από τις παρακάτω εγκαταστάσεις:
(α) εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που συνδέονται στο σύστηµα
µεταφοράς·
(β) εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που συνδέονται στο σύστηµα
διανοµής·
(γ) εγκαταστάσεις συµπαραγωγής ηλεκτρισµού/θερµότητας από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας·
(δ) εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µη συνδεδεµένες
µε το σύστηµα µεταφοράς ή/και µε το σύστηµα διανοµής.
(8) Η αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης µπορεί να υποβάλλεται για χρονικό
διάστηµα εξήντα (60) εργάσιµων ηµερών µε έναρξη την αµέσως επόµενη ηµέρα από
τη λήξη της περιόδου καταγραφής της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα αναγράφεται
στην εγγύηση προέλευσης:
Νοείται ότι, πέραν του προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος δεν θα εκδίδονται
εγγυήσεις προέλευσης.
(9) Η αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης συνοδεύεται από όλα τα απαιτούµενα
πληροφοριακά στοιχεία που απαιτεί ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης και το απαιτούµενο
τέλος εγγραφής ή/και πιστοποίησης στο ηλεκτρονικό µητρώο, το οποίο καθορίζει η
ΡΑΕΚ µε απόφασή της, σύµφωνα µε το άρθρο 34.
(10) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης δύναται, κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕΚ, να αναθέτει
σε ανεξάρτητο φορέα την εκπόνηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων και εργασιών
που σχετίζονται µε την έκδοση των εγγυήσεων προέλευσης, όπως επιτόπιων
επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων παραγωγής, µετρήσεων και περισυλλογής
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δεδοµένων, ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό και υπό την ευθύνη του
εξουσιοδοτηµένου εκδότη και εξειδικεύεται σε τεχνικές επιθεωρήσεις, σύµφωνα µε
τους κανόνες της καλής επαγγελµατικής πρακτικής και είναι εγνωσµένου κύρους.
(11) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να
αρνηθεί την έκδοση εγγύησης προέλευσης, εάν ισχύει ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα:
(α) ο παραγωγός αρνηθεί αδικαιολόγητα την παροχή πρόσβασης στην εγκατάσταση,
µετά από σχετική αίτηση του εξουσιοδοτηµένου εκδότη·
(β) ο παραγωγός αρνηθεί την παροχή οποιουδήποτε πληροφοριακού στοιχείου και
εγγράφου, το οποίο θεωρείται κατά περίπτωση χρήσιµο για την εξακρίβωση της
ακρίβειας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη
εγγύηση προέλευσης·
(γ) ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης διαπιστώσει ότι τα πληροφοριακά στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην αίτηση του παραγωγού είναι ελλιπή, ανακριβή, ψευδή ή
παραπλανητικά.
(12)(α) Η αρνητική απόφαση του εξουσιοδοτηµένου εκδότη κοινοποιείται άµεσα στη
ΡAEK και στον αιτούντα παραγωγό, ενηµερώνοντας τον για το δικαίωµα του
υποβολής παραπόνου ενώπιον της ΡAEK για εξέταση, και καθορίζοντας προθεσµία
επτά ηµερών εντός της οποίας µπορεί αυτό να υποβληθεί.

Επίσηµη Εφηµερίδα,
Παράρτηµα Τρίτο (Ι):
30.4.2004.

(β) Η διαδικασία εξέτασης των παραπόνων από την ΡAEK είναι σύµφωνη µε τις
πρόνοιες του περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και στους περί Ρύθµισης της Αγοράς
Ηλεκτρισµού (∆ιεξαγωγή Ερευνών) και (∆ιαδικασία Υποβολής Παραπόνων)
Καvoνισµούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
(13) Η ΡΑΕΚ εξετάζει οποιοδήποτε παράπονο υποβάλλεται αναφορικά µε την άρνηση
του εξουσιοδοτηµένου εκδότη να εκδώσει εγγύηση προέλευσης εντός εύλογου
χρονικού διαστήµατος και αποφασίζει τελεσίδικα.

Ανάκληση ή
τροποποίηση εγγύησης
προέλευσης.

28.(1) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να
ανακαλεί ή να τροποποιεί εγγύηση προέλευσης που βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον
υφίσταται µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) έχει ζητηθεί εγγράφως από το δικαιούχο και ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης
συµφωνεί µε το αίτηµα·
(β) ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης διαπιστώσει ότι τα πληροφοριακά στοιχεία βάσει των
οποίων η εγγύηση προέλευσης έχει εκδοθεί είναι ελλιπή, παραπλανητικά,
λανθασµένα, ανακριβή ή βασίζονται σε ψευδείς δηλώσεις·
(γ) ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης διαπιστώσει ότι ο παραγωγός παραβιάζει
οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις του παρόντος Νόµου, του περί Ρύθµισης της
Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου ή οποιεσδήποτε πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και
∆ιανοµής ή σχετικών αποφάσεων της ΡAEK.
(2) Σε περίπτωση που η εγγύηση προέλευσης τροποποιείται ή ανακαλείται, ο
εξουσιοδοτηµένος εκδότης ενηµερώνει, το ταχύτερο δυνατό, τον κάτοχο της εγγύησης
προέλευσης για την απόφασή του και για το δικαίωµα του υποβολής παραπόνου στη
ΡAEK και ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης κoιvoπoιεί την απόφασή του για τροποποίηση
ή ανάκληση της εγγύησης προέλευσης στη ΡAEK, το ταχύτερο δυνατό.
(3) Η αναλυτική κατάσταση µε τις ανακληθείσες εγγυήσεις προέλευσης και τις
ηµεροµηνίες ανάκλησης τους είναι διαθέσιµη στο ηλεκτρονικό µητρώο, σε ειδικούς
προς το σκοπό αυτό λογαριασµούς του ηλεκτρονικού µητρώου:
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Νοείται ότι οι εγγυήσεις προέλευσης που έχουν ανακληθεί δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για κανένα σκοπό.
Μεταβίβαση εγγύησης
προέλευσης.

29.-(1) Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης, µετά από σχετικό αίτηµα του παραγωγού στον
οποίο εκδόθηκε εγγύηση προέλευσης, δύναται να µεταβιβάζει την εγγύηση
προέλευσης σε νέο κάτοχο και να ενηµερώνει σχετικά τη ΡΑΕΚ.
(2) Η ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές που αντιστοιχεί στις εγγυήσεις
προέλευσης οι οποίες µεταβιβάζονται από έναν προµηθευτή σε τρίτο, αφαιρείται από
το µερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές του ενεργειακού του µίγµατος για
σκοπούς απόδειξης, προς τους τελικούς καταναλωτές του, της ποσότητας ηλεκτρικής
ενέργειας που περιέχεται στο ενεργειακό του µίγµα.

Ακύρωση εγγυήσεων
προέλευσης.

30.-(1) Οι εγγυήσεις προέλευσης ακυρώνονται από τον εξουσιοδοτηµένο εκδότη όταν
χρησιµοποιηθούν για σκοπούς απόδειξης στους τελικούς καταναλωτές του µεριδίου ή
της ποσότητας από ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές ή όταν λήξει η διάρκεια ισχύος
τους. ∆εν επιτρέπεται η έκδοση νέων εγγυήσεων προέλευσης σε αντικατάσταση των
ακυρωθέντων.
(2) Οι ακυρωθείσες εγγυήσεις προέλευσης καταχωρούνται σε ειδικούς προς το σκοπό
αυτό λογαριασµούς του ηλεκτρονικού µητρώου.

Τήρηση ηλεκτρονικού
µητρώου εγγυήσεων
προέλευσης.

31. Ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης τηρεί ηλεκτρονικό µητρώο στο οποίο:

(α) εγγράφονται οι εγκαταστάσεις που περιγράφονται στο εδάφιο (7) του άρθρου 27,
στις οποίες δύναται να εκδίδονται εγγυήσεις προέλευσης·
(β) καταχωρούνται σε ειδικούς προς το σκοπό αυτό λογαριασµούς όλες οι εκδοθείσες,
ανακληθείσες, τροποποιηθείσες, µεταβιβασθείσες και ακυρωθείσες εγγυήσεις
προέλευσης.
Αµοιβαία αναγνώριση
εγγυήσεων
προέλευσης.

32.-(1) Η εγγύηση προέλευσης, που έχει εκδοθεί από εξουσιοδοτηµένο εκδότη άλλου
κράτους µέλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ,
δύναται να αναγνωρισθεί από τη ΡAEΚ, µετά από σχετική υποβολή αίτησης, στον
εξουσιοδοτηµένο εκδότη, µέσω του ηλεκτρονικού µητρώου.
(2) Η ΡAEK, µπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει εγγύηση προέλευσης που εκδίδεται
από άλλο κράτος µέλος, µόνο εάν έχει βάσιµες αµφιβολίες για την ακρίβεια, την
αξιοπιστία ή την ορθότητά της:
Νοείται ότι, οποιαδήποτε άρνηση αναγνώρισης εγγύησης προέλευσης που εκδίδεται
από άλλο κράτος µέλος, κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αιτιολογείται
καταλλήλως.
(3) Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει αβάσιµη την άρνηση της ΡAEK για
αναγνώριση της εγγύησης προέλευσης και εκδώσει σχετική απόφαση, τότε η ΡAEK
είναι υποχρεωµένη να αναγνωρίσει την υπό αµφισβήτηση εγγύηση προέλευσης.

Εποπτεία διαδικασίας
έκδοσης,
τροποποίησης,
ανάκλησης,
µεταβίβασης και
ακύρωσης εγγυήσεων
προέλευσης.

33.-(1) Η ΡAEK, για σκοπούς διασφάλισης της αντικειµενικότητας, διαφάνειας και
αµεροληψίας της διαδικασίας έκδοσης, τροποποίησης, ανάκλησης, µεταβίβασης και
ακύρωσης των εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές,
ρυθµίζει, εποπτεύει, παρακολουθεί, ελέγχει, επιβλέπει τη λειτουργία του συστήµατος
εγγύησης προέλευσης και καθορίζει τα αναγκαία µέτρα προς το σκοπό αυτό.
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(α) να ελέγχει και να επαληθεύει, όποτε κρίνει σκόπιµο, ότι όλες οι πληροφορίες, τα
δεδοµένα και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην αίτηση του παραγωγού είναι
πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα·
(β) να διασφαλίζει ότι ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης προβαίνει στους απαραίτητους
ελέγχους, υπολογισµούς, µετρήσεις, επαληθεύσεις των στοιχείων, των δεδοµένων και
των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στην αίτηση του παραγωγού·
(γ) να καλεί τον εξουσιοδοτηµένο εκδότη να προβεί σε ανάκληση ή τροποποίηση
εγγύησης προέλευσης, εάν διαπιστώσει ότι τα στοιχεία, οι µετρήσεις, οι υπολογισµοί,
τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που περιλαµβάνει ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης είναι
παραπλανητικές, ανακριβείς, ψευδείς ή ελλιπείς και σε περίπτωση µη συµµόρφωσής
του µετά την παρέλευση ενός µηνός, επιβάλλει την ανάκληση ή τροποποίηση της
εγγύησης προέλευσης·
(δ) να καλεί τον εξουσιοδοτηµένο εκδότη να τερµατίσει τη διαδικασία έκδοσης της
συγκεκριµένης εγγύησης προέλευσης, εάν διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που
συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση εγγύησης προέλευσης δεν συνάδουν µε τις
διατάξεις των άρθρων 27 και 28, και σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του µετά την
παρέλευση ενός µηνός, επιβάλλει τον τερµατισµό της διαδικασίας έκδοσης της
συγκεκριµένης εγγύησης προέλευσης.
(3) Για σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων του εδαφίου (2)(α) κάθε παραγωγός επιτρέπει σε εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς της ΡΑΕΚ την
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής και παρέχει σ’ αυτούς κάθε δυνατή
πληροφορία, στοιχεία και βοήθεια του ζητηθεί· και
(β) ο εξουσιοδοτηµένος εκδότης παρέχει στη ΡΑΕΚ οποιαδήποτε πληροφορία,
δεδοµένα, πιστοποιηµένες µετρήσεις, υπολογισµούς και στοιχεία του ζητηθούν.
Έκδοση Ρυθµιστικών
Αποφάσεων ή/και
Αποφάσεων από τη
ΡΑΕΚ.
Πρόσβαση στα δίκτυα
και εκµετάλλευση των
δικτύων.

34. Για σκοπούς καλύτερης εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 26 έως και 33, η
ΡAEK εκδίδει και δηµοσιεύει Ρυθµιστικές Αποφάσεις ή/και Αποφάσεις, ως η ίδια
θεωρεί σκόπιµο, δυνάµει των διατάξεων του περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού
Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
35.-(1) Για σκοπούς που σχετίζονται-

(α) µε την πρόσβαση στο σύστηµα µεταφοράς και διανοµής παραγωγών ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας·
(β) µε την ένταξη στο σύστηµα µεταφοράς και διανοµής και τη λειτουργία
εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες ενεργειακές
πηγές,
εφαρµόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις του περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού
Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς επίσης και οι
Κανονισµοί και Ρυθµιστικές Αποφάσεις, ∆ιατάγµατα, Αποφάσεις και Κανόνες που
εκδίδονται δυνάµει αυτών.
(2) Ο ∆ΣΜΚ και ο ∆Σ∆ λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την ανάπτυξη της
υποδοµής των συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής, αντίστοιχα, ευφυών δικτύων,
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και του συστήµατος ηλεκτροδότησης προκειµένου να
καταστεί δυνατή η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του συστήµατος
ηλεκτροδότησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, συµπεριλαµβανοµένων των
διασυνδέσεων µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και άλλων κρατών µελών, καθώς και µεταξύ
της ∆ηµοκρατίας και τρίτων χωρών.
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(3) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων για τη διατήρηση της αξιοπιστίας και της
ασφάλειας του συστήµατος µεταφοράς και διανοµής και στη βάση διαφανών και
αµερόληπτων κριτηρίων που καθορίζονται από το ∆ΣΜΚ ή το ∆Σ∆, ανάλογα µε την
περίπτωση, και εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ, ο ∆ΣΜΚ και ο ∆Σ∆ (α) εγγυώνται τη µεταφορά και διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται
από ανανεώσιµες πηγές·
(β) προβλέπουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές έχει
προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται
ή αντικαθίσταται· και
(γ) λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε κατά την κατανοµή του φορτίου των
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, και βάσει διαφανών και αµερόληπτων κριτηρίων
που καθορίζονται από το ∆ΣΜΚ, δίνεται προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις που
χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στο βαθµό που το επιτρέπει η ασφαλής
και αξιόπιστη λειτουργία του εθνικού συστήµατος ηλεκτροδότησης.
(4) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), κατά την κατανοµή του φορτίου, ο
∆ΣΜΚ δύναται, να µειώνει την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
που διοχετεύεται στο σύστηµα, αν κρίνει ότι το απαιτούν οι συνθήκες λειτουργίας του
συστήµατος και στην περίπτωση όπου ο ∆ΣΜΚ λάβει σηµαντικά µέτρα για τον
περιορισµό της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές,
προκειµένου να εξασφαλιστούν η ασφάλεια και η αξιοπιστία του εθνικού συστήµατος
ηλεκτρικής ενέργειας και ο ενεργειακός εφοδιασµός, τότε ο ∆ΣΜΚ υποβάλλει, στη
ΡΑΕΚ, έκθεση για τα µέτρα αυτά, αναφέροντας τα διορθωτικά µέτρα που προτίθεται
να λάβει για την αποφυγή µη σκόπιµων περικοπών και η ΡΑΕΚ µεριµνά ώστε να
λαµβάνονται τα δέοντα επιχειρησιακά µέτρα σχετικά µε το σύστηµα µεταφοράς και
την αγορά προκειµένου να ελαχιστοποιούνται τέτοιες περικοπές.
(5) Οι τεχνικοί κανόνες, προδιαγραφές και απαιτήσεις για τη σύνδεση και λειτουργία
των εγκαταστάσεων των νέων παραγωγών στο σύστηµα µεταφοράς και στο σύστηµα
διανοµής, συµπεριλαµβανοµένων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές, καθορίζονται, εγκρίνονται και δηµοσιεύονται µε βάση τις
διατάξεις του περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου, καθώς και Κανονισµών
και Ρυθµιστικών Αποφάσεων, ∆ιαταγµάτων, Αποφάσεων και Κανόνων που
εκδίδονται δυνάµει αυτού, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
(6)(i) Οι τυποποιηµένοι κανόνες σχετικά µε την ανάληψη και τον επιµερισµό του
κόστους των τεχνικών αναπροσαρµογών, όπως των συνδέσεων µε το σύστηµα
µεταφοράς και διανοµής και των ενισχύσεων του συστήµατος µεταφοράς και
διανοµής, οι κανόνες για τη βελτιωµένη λειτουργία των συστηµάτων µεταφοράς και
διανοµής και οι κανόνες για την αµερόληπτη εφαρµογή των Κανόνων Μεταφοράς και
∆ιανοµής, οι οποίοι απαιτούνται για την ένταξη στο σύστηµα µεταφοράς και διανοµής
των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές
καθορίζονται, εγκρίνονται και δηµοσιεύονται µε βάση τις διατάξεις του περί Ρύθµισης
της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, καθώς και Κανονισµών και Ρυθµιστικών Αποφάσεων, Αποφάσεων
και κανόνων που εκδίδονται δυνάµει αυτού, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται.
(ii) Οι Κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο (i) βασίζονται σε αντικειµενικά,
διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια, στα οποία λαµβάνονται ιδίως υπόψη όλες οι
δαπάνες και τα πλεονεκτήµατα της σύνδεσης των παραγωγών από ανανεώσιµες πηγές
µε το σύστηµα µεταφοράς ή/και το σύστηµα διανοµής, καθώς και οι ιδιαίτερες
συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι παραγωγοί από ανανεώσιµες πηγές οι οποίοι
είναι εγκατεστηµένοι σε απόκεντρες περιφέρειες και σε περιφέρειες χαµηλής
πληθυσµιακής πυκνότητας και οι κανόνες αυτοί µπορούν να προβλέπουν
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διαφορετικούς τύπους σύνδεσης.
(7) Ο επιµερισµός του κόστους πραγµατοποιείται µε µηχανισµό που βασίζεται σε
αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια, λαµβανοµένων υπόψη των
πλεονεκτηµάτων που αποκοµίζουν από τις εν λόγω συνδέσεις οι αρχικά και µετέπειτα
συνδεόµενοι παραγωγοί, καθώς επίσης και οι ∆ιαχειριστές των Συστηµάτων
Μεταφοράς και ∆ιανοµής.
(8) Ο ∆ΣΜΚ και ο ∆Σ∆ παρέχουν, στο βαθµό που είναι δυνατό, στους νέους
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές που επιθυµούν να
συνδεθούν µε το σύστηµα µεταφοράς και το σύστηµα διανοµής, αντίστοιχα, κάθε
αναγκαία πληροφορία για(α) µία πλήρη και αναλυτική εκτίµηση των δαπανών της σύνδεσης·
(β) ένα εύλογο και ακριβές χρονοδιάγραµµα παραλαβής και επεξεργασίας της αίτησης
σύνδεσης στο δίκτυο·
(γ) ένα εύλογο ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την οποιαδήποτε προτεινόµενη
σύνδεση στο δίκτυο.
(9) Η ΡAEK διασφαλίζει ότι(α) οι χρεώσεις για τη µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας που καθορίζονται,
εγκρίνονται και δηµοσιεύονται µε βάση τις διατάξεις του περί Ρύθµισης της Αγοράς
Ηλεκτρισµού Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται(i) δεν δηµιουργούν διακρίσεις σε βάρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές και ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές που παράγεται σε απόκεντρες περιφέρειες και σε περιφέρειες χαµηλής
πληθυσµιακής πυκνότητας·
(ii) απηχούν τα οφέλη που µπορούν να αποκοµίζουν οι ∆ιαχειριστές, λόγω της
σύνδεσης µε το δίκτυο εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
ενεργειακές πηγές και τα οποία µπορούν να προκύπτουν από την άµεση χρήση του
δικτύου χαµηλής τάσης.
(β) οι χρεώσεις για τη µεταφορά και διανοµή φυσικού αερίου δεν δηµιουργούν
διακρίσεις σε βάρος του αερίου από ανανεώσιµες πηγές.
(10) Η ΡΑΕΚ δίδει οδηγίες στους ∆ΣΜΚ και ∆Σ∆ να εξετάσουν την ανάγκη
δηµιουργίας της απαραίτητης δικτυακής υποδοµής ώστε να διευκολύνεται η
ενσωµάτωση του επεξεργασµένου βιοαερίου από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στη
δικτυακή υποδοµή του φυσικού αερίου.
(11) Ανάλογα µε τις εξελίξεις, η αρµόδια αρχή, και στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης για την ανανεώσιµη ενέργεια, δύναται να εκτιµά την ανάγκη δηµιουργίας νέας
αστικής υποδοµής θέρµανσης και ψύξης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
προκειµένου να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος του 2020 που αναφέρεται στο εδάφιο (1)
του άρθρου 5 και µε βάση την εκτίµηση αυτή, η αρµόδια αρχή λαµβάνει όπου
απαιτείται, µέτρα για την ανάπτυξη υποδοµής τηλεθέρµανσης που να εξυπηρετεί την
παραγωγή κεντρικής θέρµανσης και ψύξης από µεγάλες µονάδες βιοµάζας, ηλιακής
και γεωθερµικής ενέργειας.
Κριτήρια αειφορίας για
τα βιοκαύσιµα και τα
βιορευστά.

36. Ανεξαρτήτως του εάν οι πρώτες ύλες καλλιεργούνται εντός ή εκτός της
επικράτειας της Κοινότητας, η ενέργεια από τα βιοκαύσιµα και τα βιορευστά
λαµβάνεται υπόψη (α) για την αξιολόγηση της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος Νόµου ως προς
τους εθνικούς στόχους του άρθρου 5·
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(β) για την αξιολόγηση της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν την ενέργεια από
ανανεώσιµες πηγές·
(γ) για τον προσδιορισµό της επιλεξιµότητας για χρηµατοδοτική στήριξη της
κατανάλωσης βιοκαυσίµων και βιορευστών,
µόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, που καθορίζονται στον περί
Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Επαλήθευση της
τήρησης των
κριτηρίων αειφορίας
για βιορευστά.

37.-(1) Όταν βιοκαύσιµα και βιορευστά πρόκειται να ληφθούν υπόψη για τους
σκοπούς που απαριθµούνται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του άρθρου 36, οι
οικονοµικοί φορείς έχουν υποχρέωση να αποδείξουν στην αρµόδια αρχή ότι
πληρούνται τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στον περί Προδιαγραφών
Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.
(2) Η επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιµα και τα
βιορευστά αποδεικνύεται µε την υποβολή –
(α) των απαραίτητων πληροφοριών και δεδοµένων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
Εθνικού Συστήµατος·
(β) των αποδείξεων ή δεδοµένων τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο διµερούς ή
πολυµερούς συµφωνίας που έχει συναφθεί µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τρίτων χωρών, η οποία περιλαµβάνει διατάξεις για τα κριτήρια αειφορίας· και
(γ) των αποδείξεων ή δεδοµένων τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εθελοντικού
εθνικού ή διεθνούς συστήµατος,
όπως καθορίζεται στον περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµο,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Υποβολή εκθέσεων
προόδου στη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

38.-(1) Το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013, και στη συνέχεια ανά διετία, η
αρµόδια αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την πρόοδο
που σηµειώνεται ως προς την προώθηση και τη χρήση της ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές. Η τελευταία απαιτούµενη έκθεση προόδου, πρέπει να υποβληθεί το αργότερο
στις 31 ∆εκεµβρίου 2021.
(2) Η έκθεση προόδου υποβάλλεται στη µορφή του σχεδιότυπου που υιοθέτησε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(3) Σε κάθε έκθεση, η αρµόδια αρχή διαθέτει τη δυνατότητα να διορθώνει και να
επικαιροποιεί τα δεδοµένα των προηγούµενων εκθέσεων.

Εξουσίες επιθεώρησης
και ελέγχου.

39.-(1) Ο Υπουργός, δύναται µε γνωστοποίηση του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να ορίζει λειτουργούς της αρµόδιας αρχής, ως
Εντεταλµένους Επιθεωρητές, για σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχου εφαρµογής των
άρθρων 16, 20 έως και 25, 36, 37 και 40.
(2) Ο Εντεταλµένος Επιθεωρητής έχει εξουσία (α) σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούµενη
προειδοποίηση, σε οποιαδήποτε κτίριο, υποστατικό ή χώρο, στον οποίο υπάρχει
εγκατάσταση ή/και εξοπλισµός ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και να ελέγχει ή/και
επιθεωρεί κατασκευές, µηχανήµατα και εξοπλισµό που βρίσκεται στα υπό αναφορά
υποστατικά για σκοπούς ελέγχου της εφαρµογής των άρθρων 16, 20 έως και 25, 36,
37 και 40 ή Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει των άρθρων 43 και
44:
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Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, επιτρέπεται
µόνο µε δικαστικό ένταλµα·
(β) να έχει µαζί του οποιοδήποτε εξοπλισµό και υλικό, που κρίνει αναγκαίο, και να
προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες καταµετρήσεις, λήψεις φωτογραφιών και
καταγραφές για σκοπούς άσκησης των εξουσιών και καθηκόντων του·
(γ) να αξιώνει την παρουσίαση, να ζητά στοιχεία και ενηµέρωση και να προβαίνει σε
επιθεώρηση οποιωνδήποτε καταχωρήσεων, αρχείων, βιβλίων ή άλλων εγγράφων, τα
οποία θεωρεί ότι περιέχουν πληροφορίες χρήσιµες για σκοπούς ελέγχου της
εφαρµογής του παρόντος Νόµου·
(δ) να αξιώνει από τον ιδιοκτήτη των υποστατικών ή από τους αντιπροσώπους ή
εργοδοτούµενους του που είναι παρόντες όπως:
(i) του παράσχουν ασφαλή πρόσβαση σε οποιαδήποτε µέρος των υποστατικών·
(ii) θέσουν στη διάθεσή του εύλογες διευκολύνσεις ή µέσα για τη διενέργεια της
επιθεώρησης για σκοπούς ελέγχου ή/και για διερεύνηση πιθανού αδικήµατος ή
διοικητικής παράβασης·
(iii) του παράσχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχουν ή στις οποίες
δυνατό να έχουν πρόσβαση και τις οποίες θεωρεί χρήσιµες για το σκοπό έρευνας που
διενεργεί·
(ε) να κατάσχει οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, εξοπλισµό ή δείγµατα, σε περίπτωση
που εύλογα υποψιάζεται ότι διαπράχθηκε αδίκηµα, όπως καθορίζεται στις διατάξεις
του άρθρου 42, τα οποία αναµένεται να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία.
(3)(α) Σε περίπτωση που ο Εντεταλµένος Επιθεωρητής διαπιστώσει µη συµµόρφωση
εγγεγραµµένου εγκαταστάτη ή προµηθευτή εξοπλισµού και συστηµάτων
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για παραγωγή θέρµανσης ή/και ψύξης µε τις διατάξεις
του παρόντος Νόµου, ενηµερώνει άµεσα την αρµόδια αρχή, η οποία δύναται να
επιδώσει ειδοποίηση, στον εν λόγω εγκαταστάτη ή προµηθευτή εξοπλισµού, µε την
οποία θα επισηµαίνει την παράβαση και θα τον καλεί να συµµορφωθεί, µέσα σε
χρονικό διάστηµα που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα µε τη φύση της
παράβασης.
(β) Στην ειδοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο (α), η αρµόδια αρχή, αναφέρει
τα µέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν από τον εγκαταστάτη ή προµηθευτή εξοπλισµού
για σκοπούς συµµόρφωσής του µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
Παροχή πληροφοριών
στην αρµόδια αρχή.

40.-(1) Για σκοπούς παρακολούθησης της επίτευξης των δεσµευτικών συνολικών
εθνικών στόχων του εδαφίου (1) του άρθρου 5, καθώς και της ετοιµασίας των
εκθέσεων προόδου που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του άρθρου
38:
(i) οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι διαχειριστές συστηµάτων διανοµής και
µεταφοράς και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας υποχρεούνται να παρέχουν
στην αρµόδια αρχή και στη ΡΑΕΚ, το αργότερο µέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους
οποιαδήποτε στατιστικά δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένων των συγκεντρωτικών
στατιστικών για τις καταναλώσεις ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιµων ενεργειακών
πηγών και τις νέες εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας του προηγούµενου
έτους·
(ii) οι προµηθευτές εξοπλισµού ανανεώσιµων πηγών ενέργειας υποχρεούνται να
παρέχουν στην αρµόδια αρχή, το αργότερο µέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους
οποιαδήποτε στατιστικά δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένων των συγκεντρωτικών
στατιστικών για τις καταναλώσεις ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιµων ενεργειακών
πηγών και τις νέες εγκαταστάσεις ανανεώσιµων ενεργειακών πηγών, του
προηγούµενου έτους.
(2) Η υποχρέωση της παραγράφου (i) του εδαφίου (1) ισχύει και για τους παραγωγούς
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ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, οι οποίοι(i) δεν είναι ενωµένοι µε το σύστηµα διανοµής ή µεταφοράς·
(ii) είναι ενωµένοι µε το σύστηµα διανοµής ή µεταφοράς και διοχετεύουν στο
σύστηµα την ενέργεια που παράγουν·
(iii) είναι ενωµένοι µε το σύστηµα διανοµής ή µεταφοράς και απορροφούν από το
δίκτυο συµπληρωµατική ενέργεια για να καλύψουν τις δικές τους ενεργειακές
ανάγκες,
ανεξάρτητα εάν αυτοί έχουν τύχει στήριξης κάτω από τα καθεστώτα στήριξης που
περιγράφονται στο άρθρο 8.
(3) Ο Υπουργός, µε γνωστοποίησή του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας, δύναται να καθορίζει τα στατιστικά δεδοµένα, ανάλογα µε την
περίπτωση, τα οποία οι υπόχρεοι των εδαφίων (1) και (2) πρέπει να παρέχουν στην
αρµόδια αρχή.

15(Ι) του 2000.
∆ιοικητικά πρόστιµα.

(4) Οι πληροφορίες που δίνονται στην αρµόδια αρχή µε βάση το εδάφιο (1) και που
δυνατό να περιλαµβάνουν εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, θεωρούνται
εµπιστευτικές κατά την έννοια του άρθρου 13 του περί Στατιστικής Νόµου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
41.-(1) Η αρµόδια αρχή δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να επιβάλλει(α) σε οποιοδήποτε προµηθευτή εξοπλισµού ή συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας παραλείπει να συµµορφωθεί ή παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (2) του
άρθρου 21, διοικητικό πρόστιµο το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τις έξι (6) χιλιάδες
ευρώ·
(β) σε οποιοδήποτε προµηθευτή/εισαγωγέα εξοπλισµού ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, παραλείπει να συµµορφωθεί ή παραβιάζει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και
(2) του άρθρου 40 ή/και χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στην αρµόδια
αρχή οποιαδήποτε εύλογη πληροφορία του ζητηθεί ή/και δίνει παραπλανητικές,
ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες στην αρµόδια αρχή, διοικητικό πρόστιµο το ύψος
του οποίου δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) χιλιάδες ευρώ.
(2) Η αιτιολογηµένη απόφαση της αρµόδιας αρχής για επιβολή διοικητικού προστίµου
ως προνοείται στο εδάφιο (1), επιδίδεται στο πρόσωπο το οποίο κρίθηκε ότι ευθύνεται
για την παράβαση ή την παράλειψη.
(3) Το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (2), αφού λάβει την αιτιολογηµένη
απόφαση της αρµόδιας αρχής, δύναται να υποβάλει µέσα σε διάστηµα τριάντα ηµερών
γραπτές παραστάσεις από την ηµεροµηνία επίδοσης της απόφασης.
(4) Το πόσο του διοικητικού προστίµου εισπράττεται από την αρµόδια αρχή, όταν
περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου
προθεσµία των εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασής της
για επιβολή διοικητικού προστίµου ή σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή, µετά
την έκδοση µη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.
(5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής των κατά τον παρόντα Νόµο επιβαλλοµένων
διοικητικών προστίµων από την αρµόδια αρχή, η αρµόδια αρχή λαµβάνει δικαστικά
µέτρα και εισπράττει το οφειλόµενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόµενο προς τη
∆ηµοκρατία.
(6) Η ΡΑΕΚ δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να επιβάλει διοικητικό
πρόστιµο, σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συµµορφωθεί ή παραβιάζει τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου και εµπίπτει στις αρµοδιότητές της, το ύψος του
οποίου και/ή ο τρόπος υπολογισµού του καθορίζεται σε Κανονισµούς που εκδίδονται
δυνάµει του εδαφίου (12).
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(7) Η αιτιολογηµένη απόφαση της ΡΑΕΚ για επιβολή διοικητικού προστίµου ως
προνοείται στο εδάφιο (6), επιδίδεται στο πρόσωπο στο οποίο κρίθηκε ότι ευθύνεται
για την παράβαση ή παράλειψη.
(8) Το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (6), αφού λάβει την αιτιολογηµένη
απόφαση της ΡΑΕΚ, δύναται να υποβάλει µέσα σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών
γραπτές παραστάσεις από την ηµεροµηνία επίδοσης της απόφασης.
(9) Το ποσό του διοικητικού προστίµου εισπράττεται από τη ΡΑΕΚ, όταν περάσει
άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου προθεσµία
των εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της ΡΑΕΚ, για
επιβολή διοικητικού προστίµου ή σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή, µετά την
έκδοση µη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.
(10) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής των κατά τον παρόντα Νόµο και των
δυνάµει Κανονισµών επιβαλλοµένων από τη ΡΑΕΚ διοικητικών προστίµων, η ΡΑΕΚ
λαµβάνει δικαστικά µέτρα και εισπράττει το οφειλόµενο ποσό ως αστικό χρέος
οφειλόµενο προς το Ταµείο του Γραφείου της ΡΑΕΚ.
(11) Τα ποσά που εισπράττονται από τη ΡΑΕΚ από την επιβολή διοικητικού
προστίµου σύµφωνα µε το άρθρο αυτό κατατίθενται στο Ταµείο του Γραφείου της
ΡΑΕΚ.
(12) Το ύψος ή/και ο τρόπος υπολογισµού των διοικητικών προστίµων που
επιβάλλονται από τη ΡΑΕΚ, προβλέπεται σε Κανονισµούς που εκδίδονται από τη
ΡΑΕΚ, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συµβουλίου.
Αδικήµατα και ποινές.

42.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο –

4 του 157(Ι) του 2015.

(α) Εκτελεί καθήκοντα εγκαταστάτη, µετά την ανάκληση ή τον τερµατισµό της
εγγραφής του στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23,
σύµφωνα µε τη διαδικασία ανάκλησης ή τερµατισµού της εγγραφής του που
προβλέπεται σε κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου (β) του άρθρου
44·
(β) παραβιάζει οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί ορίζονται στους
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει των παραγράφων (α) και (β) του άρθρου 44·
(γ) εµποδίζει τους Εντεταλµένους Επιθεωρητές να ασκήσουν τις εξουσίες που τους
παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 39,
διαπράττει ποινικό αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση
για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει
τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο συνεργεί ή συναινεί στη διάπραξη
ποινικού αδικήµατος κατά παράβαση διάταξης του παρόντος Νόµου, τότε το πρόσωπο
αυτό υπόκειται στις ποινές που καθορίζονται στο εδάφιο (1).
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο –
(α) εσκεµµένα παρακωλύει τις διενεργούµενες δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (3)
του άρθρου 27 ενέργειες του εξουσιοδοτηµένου εκδότη και τις διενεργούµενες
δυνάµει της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 33 ενέργειες της ΡΑΕΚ·
(β) χωρίς εύλογη αιτία εµποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση στον εξουσιοδοτηµένο
εκδότη ή/και στη ΡΑΕΚ στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για
σκοπούς άσκησης των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων τους δυνάµει του εδαφίου
(3) του άρθρου 27 καθόσον αφορά τον εξουσιοδοτηµένο εκδότη και της παραγράφου
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(α) του εδαφίου (3) του άρθρου 33 καθόσον αφορά την ΡΑΕΚ,
διαπράττει ποινικό αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση
για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει
τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
∆ιατάγµατα.

43. Ο Υπουργός δύναται µε διάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας, να προβλέπει για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέµατα(α) τη µεθοδολογία υπολογισµού του µεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές·
(β) το ενεργειακό περιεχόµενο των καυσίµων κίνησης·
(γ) τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν ο φορέας κατάρτισης και ο εξεταστικός
οργανισµός·
(δ) την εξεταστέα ύλη στην οποία θα βασίζονται οι εξετάσεις που διενεργούνται από
τον εξεταστικό οργανισµό·
(ε) τη διαδικασία αξιολόγησης των φορέων κατάρτισης και των εξεταστικών
οργανισµών, καθώς και τα αντίστοιχα τέλη που θα πρέπει να καταβάλλονται στην
αρµόδια αρχή·
(στ) τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο εξοπλισµός και τα συστήµατα
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για παραγωγή θέρµανσης ή/και ψύξης,
συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών προτύπων, οικολογικών σηµάνσεων,
ενεργειακών σηµάνσεων και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων πιστοποιητικών ή
προτύπων που υιοθετούνται σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο, καθώς επίσης και της
απόδοσής τους.

Κανονισµοί.

44. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς, που δηµοσιεύονται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και οι οποίοι µπορούν να προβλέπουν για
όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέµατα(α) τα προσόντα και τις γνώσεις που πρέπει να κατέχουν οι εγκαταστάτες, καθώς και
τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους·
(β) τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την έκδοση, ανανέωση, λήξη,
αναστολή και τον τερµατισµό της εγγραφής εγκαταστάτη στο µητρώο, καθώς επίσης
και τα τέλη που θα καταβάλουν οι εγκαταστάτες στην αρµόδια αρχή για την εγγραφή
ή την ανανέωση εγγραφής τους στο µητρώο·
(γ) τον καθορισµό των κατηγοριών των εγγεγραµµένων εγκαταστατών και του πεδίου
εφαρµογής και της έκτασης εργασιών κάθε κατηγορίας, καθώς και ειδικές απαιτήσεις
σε σχέση µε κάθε συγκεκριµένη κατηγορία·
(δ) το περιεχόµενο και τον τρόπο τήρησης του µητρώου εγκαταστατών στο οποίο
εγγράφονται οι εγκαταστάτες µικρών συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
καθώς και οποιουδήποτε άλλου µητρώου η αρµόδια αρχή κρίνει ότι πρέπει να τηρείται
για τη σωστή εφαρµογή του παρόντος Νόµου·
(ε) το πρόγραµµα και το περιεχόµενο της βασικής κατάρτισης και της βραχύτερης
επιµόρφωσης των εγκαταστατών συστηµάτων βιοµάζας, αντλιών θερµότητας,
γεωθερµικών µικρού βάθους, ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερµικών
συστηµάτων·
(στ) το ύψος του τέλους κατανάλωσης στον ηλεκτρισµό και την ηµεροµηνία έναρξης
επιβολής του.

Κατάργηση και

45.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο περί Προώθησης και
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µεταβατική διάταξη.
33(Ι) του 2003
234(Α)(Ι) του 2004
139(Ι) του 2005
162(Ι) του 2006
43(Ι) του 2007
73(Ι) του 2010
27(Ι) του 2012.

Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόµησης
Ενέργειας Νόµος και ο περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίµων ή άλλων
Ανανεώσιµων Καυσίµων για τις Μεταφορές Νόµος, καταργούνται από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος Νόµου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας.

66(Ι) του 2005
58(Ι) του 2007
107(Ι) του 2009
128(Ι) του 2010.
27(Ι) του 2012.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας (Τροποποιητικού)
Νόµου του 2012, που αφορούν την επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας, παραµένουν σε ισχύ ως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου (στ) του άρθρου 44 του
παρόντος Νόµου.

4 του 121(Ι) του 2015.

4. Ο παρών Νόµος [121(Ι) του 2015] τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και λήγει την 31η
∆εκεµβρίου 2015.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρο 14(3) και 14(4)(β))
Α. Εθνικοί συνολικοί στόχοι για το µερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην τελική
κατανάλωση ενέργειας το 2020 για κάθε κράτος µέλος

Κράτος Μέλος
Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχική ∆ηµοκρατία
∆ανία
Γερµανία
Εσθονία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Κροατία
Ιταλία
Κύπρος
Λεττονία
Λιθουανία
Λουξεµβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πολωνία

Μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας το 2005
(S2005)
2,2%
9,4%
6,1%
17,0%
5,8%
18,0%
3,1%
6,9%
8,7%
10,3%
12,6%
5,2%
2,9%
32,6%
15,0%
0,9%
4,3%
0,0%
2,4%
23,3%
7,2%
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Στόχος για το µερίδιο ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στην ακαθάριστη
τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020
(S2020)
13%
16%
13%
30%
18%
25%
16%
18%
20%
23%
20%
17%
13%
40%
23%
11%
13%
10%
14%
34%
15%
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Πορτογαλία
Ρουµανία
Σλοβενία
Σλοβακική ∆ηµοκρατία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

20,5%
17,8%
16,0%
6,7%
28,5%
39,8%
1,3%

31%
24%
25%
14%
38%
49%
15%

Β. Ενδεικτική πορεία για την υλοποίηση του εθνικού στόχου για επίτευξη 13% µεριδίου
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση της ∆ηµοκρατίας
Η ενδεικτική πορεία, µνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 5 εδάφιο 2 συνίσταται στην υλοποίηση των
ακόλουθων µεριδίων ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές:
S2005 + 0,20 (S2020 – S2005) = 4,92%, ως µέσος όρος για τη διετή περίοδο 2011-2012
S2005 + 0,30 (S2020 – S2005) = 5,93%, ως µέσος όρος για τη διετή περίοδο 2013-2014
S2005 + 0,45 (S2020 – S2005) = 7,45%, ως µέσος όρος για τη διετή περίοδο 2015-2016 και
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005) = 9,47%, ως µέσος όρος για τη διετή περίοδο 2017-2018,
όπου:
S2005 = 2,9% = το µερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση
ενέργειας της ∆ηµοκρατίας το 2005
και
S2020 = 13% = στόχος για το µερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας της ∆ηµοκρατίας το 2020.
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