
 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 340/2016 
Αρ. 4976, 18.11.2016    

Αριθμός 340 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΤΠΡΟΤ 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΝΟΜΟ 

(ΝΟΜΟΙ 122(Ι) ΣΟΤ 2003, 239(I) ΣΟΤ 2004, 143(I) ΣΟΤ 2005, 173(I) ΣΟΤ 2006,  
92(I) ΣΟΤ 2008, 211(I) ΣΟΤ 2012 ΚΑΙΝ. 206(Ι) ΣΟΤ 2015) 

 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΚΗΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΡ. 03/2016, 

ΓΤΝΑΜΔΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 26 ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 89 
 

ΔΠΙΒΟΛΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΩΦΔΛΔΙΑ – ΓΙΑΣΙΜΗΗ ΓΙΑ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ 
 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΤΑΛΩΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 

Η ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΤΠΡΟΤ (ΡΑΔΚ), κε βάζε ηελ Απόθαζε ηνπ Έληηκνπ Τπνπξγνύ Δλέξγεηαο, 
Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ εκεξνκελίαο 7 Οθησβξίνπ 2016, [Κ.Γ.Π. 286/2016] πνπ εκπεξηέρεη νδεγίεο πξνο 
ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κύπξνπ ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή Τπνρξεώζεσλ Γεκόζηαο Ωθειείαο θαη δπλάκεη ησλ 
Άξζξσλ 89(1), 90 θαη 26  ησλ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνύ Νόκσλ ηνπ 2003 έσο 2015,  θαη ιακβάλνληαο 
ππόςε ηα ζρόιηα πνπ ιήθζεθαλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Πξνζρεδίνπ Σξνπνπνηεηηθήο Ρπζκηζηηθήο Απόθαζεο ηεο 
Ρπζκηζηηθήο Απόθαζεο Αξ. 03/2015, εκεξνκελίαο 31 Ινπιίνπ, 2015 [Κ.Γ.Π. 264/2015], εθδίδεη ηελ αθόινπζε 
Σξνπνπνηεηηθή Ρπζκηζηηθή Απόθαζε. 

Η παξνύζα Σξνπνπνηεηηθή Ρπζκηζηηθή Απόθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Δπηβνιήο Τπνρξεώζεσλ Γεκόζηαο 
Ωθέιεηαο-Γηαηίκεζε γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο Δπάισησλ Καηαλαισηώλ (Σξνπνπνηεηηθή Ρπζκηζηηθή Απόθαζε κε 
Αξ. 03/2016) θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηελ πεξί Δπηβνιήο Τπνρξεώζεσλ Γεκόζηαο Ωθέιεηαο-Γηαηίκεζε γηα Πνιύηεθλεο 
θαη Γπζπξαγνύζεο Οηθνγέλεηεο κε Αξ. 03/2015 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο ε «βαζηθή Ρπζκηζηηθή Απόθαζε»), θαη ε 
βαζηθή Ρπζκηζηηθή Απόθαζε κε Αξ. 01/2013 θαη ε παξνύζα Ρπζκηζηηθή Απόθαζε κε Αξ. 03/2016 ζα αλαθέξνληαη καδί 
σο νη πεξί Δπηβνιήο Τπνρξεώζεσλ Γεκόζηαο Ωθέιεηαο-Γηαηίκεζε γηα πγθεθξηκέλεο Καηεγνξίεο Δπάισησλ 
Καηαλαισηώλ Ρπζκηζηηθέο Απνθάζεηο 03 ηνπ 2015 θαη 03 ηνπ 2016. 

“ Η ηξίηε παξάγξαθνο ηεο Ρπζκηζηηθήο Απόθαζεο 03/2015 δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη από ηελ αθόινπζε λέα 
παξάγξαθν:  

«1. Η ΡΑΔΚ κε ηελ παξνύζα Ρπζκηζηηθή Απόθαζε επηβάιιεη ζε όινπο ηνπο θαηόρνπο Άδεηαο Πξνκήζεηαο 
Ηιεθηξηζκνύ Τπνρξεώζεηο Γεκόζηαο Ωθέιεηαο αλαθνξηθά κε ηηο πην θάησ αλαθεξόκελεο νκάδεο θαηαλαισηώλ κε ηελ 
έληαμή ηνπο ζηελ εηδηθή δηαηίκεζε κε θώδηθα 08, ηεο ΑΗΚ ε νπνία ζε ζύγθξηζε κε ηελ θαλνληθή εγθεθξηκέλε δηαηίκεζε κε 
θώδηθα 05, έρεη κεησκέλεο ρξεώζεηο. Ννείηαη όηη  νη ελ ιόγσ νκάδεο θαηαλαισηώλ ζα  είλαη Κύπξηνη πνιίηεο ή πνιίηεο 
άιινπ Κξάηνπο Μέινπο ή Κξάηνπο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ ή όζνη άιινη έρνπλ ίδηα δηθαηώκαηα κε ηηο  πην 
θάησνκάδεο, νη νπνίνη δηακέλνπλ λόκηκα ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία:  

(α) ιήπηεο Γεκνζίνπ Βνεζήκαηνο από ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 
Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, 

(β) δηθαηνύρνη Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο πνπ παξέρεηαη από ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 
Πξόλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, 

(γ) πνιύηεθλε ή πεληακειήο νηθνγέλεηα πνπ παίξλεη Δπίδνκα Σέθλνπ από ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 
Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ γηα ηξία εμαξηώκελα 
παηδηά θαη πάλσ θαη κε εηήζην κεηθηό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα κέρξη €51.258. Σν εηζνδεκαηηθό θξηηήξην ησλ 
€51.258 γηα ην εηήζην κεηθηό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα απμάλεηαη θιηκαθσηά θαηά €5.126 γηα θάζε πξόζζεην παηδί 
πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ, 

(δ) ιήπηεο Δπηδόκαηνο Βαξηάο Κηλεηηθήο Αλαπεξίαο από ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηόκσλ κε 
Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ,  

(ε) ιήπηεο Δπηδόκαηνο Φξνληίδαο ζε Σεηξαπιεγηθά Άηνκα από ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηόκσλ κε 
Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, 

(ζη) ιήπηεο Δπηδόκαηνο Φξνληίδαο ζε Παξαπιεγηθά Άηνκα από ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηόκσλ 
κε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ,  

(δ) αηκνθαζαηξόκελνη λεθξνπαζείο νη νπνίνη ιακβάλνπλ Δπίδνκα Γηαθίλεζεο από ην Σκήκα Κνηλσληθήο 
Δλζσκάησζεο Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, 

(ε) άηνκα πνπ πάζρνπλ από πνιιαπιή ζθιήξπλζε (θαηά πιάθα ζθιήξπλζε) πνπ είλαη εγγεγξακκέλα κέιε ζηνλ 
Παγθύπξην ύλδεζκν Πνιιαπιήο θιήξπλζεο. 

2. Πξόζσπν ην νπνίν έρεη θαηαζηεί δηθαηνύρν ησλ επηδνκάησλ ή/θαη ρνξεγηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 
(α), (β), (γ), (δ), (ε) (ζη) θαη (δ)  ηεο παξαγξάθνπ 1 κε αλαδξνκηθή ηζρύ, δηθαηνύηαη λα επσθειεζεί ηεο εηδηθήο δηαηίκεζεο 
παξνρήο ειεθηξηζκνύκε θώδηθα 08 πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρεη 
θαηαζηεί δηθαηνύρνο αλαδξνκηθά θαη ε ΑΗΚ ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηηο αλάινγεο αλαπξνζαξκνγέο νύησο ώζηε ην 
πξόζσπν απηό λα επσθειεζεί αλαδξνκηθά ηεο εηδηθήο δηαηίκεζεο παξνρήο ειεθηξηζκνύ κε θώδηθα 08. Ννείηαη όηη: 

i. Πξόζσπν ην νπνίν είλαη δηθαηνύρν από ηηο θαηεγνξίεο (α), (β), (γ), (δ), (ε), (ζη) θαη (δ)  ηεο παξαγξάθνπ 1 
θαη δελ άζθεζε ην δηθαίσκα έληαμεο ζηελ εηδηθή δηαηίκεζε παξνρήο ειεθηξηζκνύ κε θώδηθα 08, ζα 
απνιακβάλεη ηνπ σθειήκαηνο ηεο εηδηθήο δηαηίκεζεο παξνρήο ειεθηξηζκνύ κε θώδηθα 08 κε αλαδξνκηθή 
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ηζρύ όπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ηειεπηαίαο αίηεζεο ζηελ αξκόδηα 
Τπεξεζία/Σκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη ηεο ππνβνιήο ηεο 
ζρεηηθήο αίηεζεο ε νπνία ζα αθνινπζήζεη πξνο ζηελ ΑΗΚ γηα λα εληαρζεί ζηελ εηδηθή δηαηίκεζε παξνρήο 
ειεθηξηζκνύ κε θώδηθα 08, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαδηθαζίεο.  

ii. Γηα ηελ θαηεγνξία (δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ε αλαδξνκηθή ηζρύο ηεο εηδηθήο δηαηίκεζεο παξνρήο ειεθηξηζκνύ 
κε θώδηθα 08 ζα ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο θαη ζύκθσλα κε ηηο 
πξόλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη 2(η) πην πάλσ. 

iii. Γηα ηελ θαηεγνξία (ε) ηεο παξαγξάθνπ 1 ε αλαδξνκηθή ηζρύο ηεο εηδηθήο δηαηίκεζεο παξνρήο ειεθηξηζκνύ 
κε θώδηθα 08 δελ εθαξκόδεηαη.  

iv. Η πεξίνδνο ηεο αλαδξνκηθόηεηαο δελ ζα  ππεξβαίλεη ηνπο δώδεθα κήλεο. 

3. Η επηβνιή Τπνρξεώζεσλ Γεκόζηαο Ωθέιεηαο ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη κέρξηο όηνπ ν θάηνρνο άδεηαο πξνκήζεηαο 
ειεθηξηζκνύ αλαθηήζεη πιήξσο ηα πξαγκαηηθά έμνδα ηα νπνία: 

- Τπέζηε από ηελ εθαξκνγή πξνεγνύκελσλ Απνθάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό επάισησλ 
θαηαλαισηώλ, ησλ θαηεγνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 πην πάλσ, νη νπνίνη εληάρζεθαλ ήδε ζηελ 
εηδηθή δηαηίκεζε παξνρήο ειεθηξηζκνύ κε Κώδηθα 08.  

- Θα ππνζηεί από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο Απόθαζεο, ζύκθσλα κε ηνλ πξόζζεην πξαγκαηηθό αξηζκό 
επάισησλ θαηαλαισηώλ, ησλ θαηεγνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 πην πάλσ, νη νπνίνη, ζηαδηαθά, 
ζα εληάζζνληαη ζηελ εηδηθή δηαηίκεζε παξνρήο ειεθηξηζκνύ κε Κώδηθα 08. 

4. Η παξνύζα Απόθαζε έρεη ηζρύ από 1.12.2016, δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη 
θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ. 

5. Η εθαξκνγή ηεο επηβνιήο Τπνρξεώζεσλ Γεκόζηαο Ωθέιεηαο πνπ θαζνξίδνληαη κε ην παξόλ Πξνζρέδην  
Σξνπνπνηεηηθήο Ρπζκηζηηθήο Απόθαζεο ζα έρεη ηζρύ από ηελ 1.12.2016.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Τυπώθηκε ςτο Τυπογραφείο τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα τησ Επίςημησ Εφημερίδασ πωλοφνται προσ €2,00 το καθζνα 
Ετήςια ςυνδρομή: €68,00. 
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