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Κ.Γ.Π. 419/2019

Απιθμόρ 419
ΟΗ ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΜΔΥΡΗ 2018
__________________
ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΑΡ. 05/2019
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΣΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΑΖΚ
Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ), αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρεη ην άξζξν 26(1) ησλ πεξί
Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2018, απνθάζηζε λα εθδψζεη ηελ αθφινπζε Ρπζκηζηηθή
Απφθαζε αλαθνξηθά κε ην Λεηηνπξγηθφ Γηαρσξηζκφ ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΖΚ.
Ζ παξνχζα Ρπζκηζηηθή Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο «Ρπζκηζηηθή Απφθαζε αλαθνξηθά κε ην Λεηηνπξγηθφ Γηαρσξηζκφ
ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΖΚ (Ρπζκηζηηθή Απφθαζε Αξ. 05/2019)» θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε
αλαθνξηθά κε ην Λεηηνπξγηθφ Γηαρσξηζκφ ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΖΚ Αξ. 04/2014 (ΚΓΠ 372/2014) θαη ε Ρπζκηζηηθή
Απφθαζε Αξ. 04/2014 (ΚΓΠ 372/2014) θαη ε παξνχζα Ρπζκηζηηθή Απφθαζε κε Αξ. 05/2019 ζα αλαθέξνληαη καδί σο
«Λεηηνπξγηθφο Γηαρσξηζκφο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΖΚ Ρπζκηζηηθέο Απνθάζεηο 04/2014 θαη 05/2019».
Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ) αθνχ έιαβε, κεηαμχ άιισλ, ππφςε:


Σηο πξφλνηεο ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2018 (ν «Νφκνο») θαη ησλ
δπλάκεη απηψλ εθδνζέλησλ Καλνληζκψλ,



Σηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Ζιεθηξηζκνχ Νφκνπ (Κεθ. 170) θαη ησλ δπλάκεη απηψλ εθδνζέλησλ Καλνληζκψλ, θαη
ζπγθεθξηκέλα ησλ πεξί Ζιεθηξηζκνχ Καλνληζκψλ ηνπ 1941-2004, άξζξν 46(5), εδάθην (ε) (i) θαη (ii) πνπ
πξνλνεί:
«Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ θαηαλαισηή θαη πξηλ απφ ηελ
ειεθηξνδφηεζή ηνπ, δηελεξγείηαη έιεγρνο γηα δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
παξαγξάθνπ (2), φπσο θαζνξίδεηαη πην θάησ –
(i) ζηελ πεξίπησζε ειεθηξνδφηεζεο απφ ην δίθηπν κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ
δηθηχνπ,
(ii) ζηελ πεξίπησζε ειεθηξνδφηεζεο απφ ηδησηηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ, ρσξίο ζχλδεζε κε
ην δίθηπν κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, απφ ην Γηεπζπληή»,



Σηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ Β.1.6 ηεο Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο Αξ. 04/2014 (ΚΓΠ 372/2014) «Λεηηνπξγηθφο
Γηαρσξηζκφο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΖΚ», πνπ κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη:
«Όζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεζηαθή κνλάδα Άιισλ Γξαζηεξηνηήησλ, απηή ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κεξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΑΖΚ, ήηνη:
o
Δπηζεσξήζεηο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ»,



Όιε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ηειεπηαία ηελ επηζηνιή ηεο ΑΖΚ, εκεξνκελίαο 29 Απγνχζηνπ 2019, κε ηελ
νπνία δεηείηαη φπσο επαλεμεηαζηεί ε πην πάλσ πξφλνηα ηεο Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο Αξ. 04/2014 (ΚΓΠ
372/2014), νχησο ψζηε ε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επαλαθεξζεί
ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γηαλνκήο ηεο ΑΖΚ κέρξη πηζαλήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξί Ζιεθηξηζκνχ Νφκνπ (Κεθ. 170)
θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδνζέλησλ Καλνληζκψλ,



Σν γεγνλφο φηη ε επηζεψξεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε αξθεηά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ αληηκεησπίδεηαη σο
κία αληαγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα,



Σν γεγνλφο φηη ε επηζεψξεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ δελ αθνξά θαζαπηφ ην θάζκα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ θαη δελ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνχ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2018,
θαη αθνχ κειέηεζε ελδειερψο φια ηα πην πάλσ θαη εθηίκεζε φηη νη πεξί Ζιεθηξηζκνχ Καλνληζκνί ηνπ 1941-2004 άξζξν
46(5), εδάθην (ε) (i) πξνλννχλ φηη ν έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ θαηαλαισηή δηελεξγείηαη
απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ δηθηχνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ ειεθηξνδνηείηαη ε εγθαηάζηαζε,
θαη επίζεο ιακβάλνληαο ππφςε:

Σν Πξνζρέδην Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο Αξ. 05/2019 πνπ έθδσζε ε ΡΑΔΚ ζρεηηθά κε ην ππφ αλαθνξά ζέκα, ην
νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2019 ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔΚ θαη ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε θαη
θιήζεθαλ νη θάηνρνη Αδεηψλ, αηηεηέο Αδεηψλ θαη άιια ελδηαθεξφκελα πξφζσπα λα ππνβάινπλ ζρφιηα,
ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο (έσο θαη ηηο 9 Γεθεκβξίνπ
2019).

Σα ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ελδηαθεξνκέλνπο θαη ζπκκεηέρνληεο ηεο
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ ηεο Κχπξνπ επί ηνπ Πξνζρεδίνπ Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο, φπνπ ε ΡΑΔΚ ζηα πιαίζηα
πιήξνπο δηαθάλεηαο κε ζρεηηθή ηεο Αλαθνίλσζε, εκεξνκελίαο 11 Γεθεκβξίνπ 2019, αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο Γεληθφ Πίλαθα ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεθαλ ηα ζπγθεληξσηηθά ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο πνπ
ιήθζεθαλ.
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Σελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο, φπνπ ε ΡΑΔΚ ζηα πιαίζηα πιήξνπο δηαθάλεηαο, κε
ζρεηηθή ηεο Αλαθνίλσζε, εκεξνκελίαο 12 Γεθεκβξίνπ 2019, αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθφ Πίλαθα ζηνλ
νπνίν θαηαγξάθεθαλ νη ζέζεηο ηεο ΡΑΔΚ επί φισλ ησλ ππφ αλαθνξά ζπγθεληξσηηθψλ ζρνιίσλ, ελζηάζεσλ
ή/θαη παξαζηάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηε δηαβνχιεπζε.

ΑΠΟΦΑΗΔ
Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο Αξ. 04/2014 (ΚΓΠ 372/2014) «Λεηηνπξγηθφο Γηαρσξηζκφο ησλ
Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΖΚ», κε ηε δηαγξαθή ηεο πξφλνηαο «Δπηζεσξήζεηο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ» απφ ηελ
παξάγξαθν Β.1.6.
Να θαιέζεη ηελ ΑΖΚ φπσο ζπκκνξθσζεί άκεζα κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, έηζη ψζηε ε επηζεψξεζε/έιεγρνο
ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηαλαισηψλ λα δηελεξγείηαη απφ ηνπο Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Μεηαθνξάο (ΗΜ) ή
Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο (ΗΓ) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε φπσο αθξηβψο πξνλνείηαη απφ ηνλ πεξί
Ζιεθηξηζκνχ Νφκν (Κεθ.170) θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδνζέλησλ Καλνληζκψλ, κέρξη ηξνπνπνίεζεο απηψλ.
Σν νπνηνδήπνηε θφζηνο πξνθχπηεη πξνο ηνλ ΗΜ ή ΗΓ απφ ηελ πην πάλσ δξαζηεξηφηεηα, δελ είλαη αλαθηήζηκν απφ
ηηο ξπζκηδφκελεο δηαηηκήζεηο πνπ εγθξίλεη ε ΡΑΔΚ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο Αξ. 02/2015
(ΚΓΠ 208/2015) «Γήισζε Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο θαη Μεζνδνινγία Γηαηηκήζεσλ Ζιεθηξηζκνχ» θαζψο ε ελ ιφγσ
δξαζηεξηφηεηα δελ αθνξά θαζαπηφ ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ.
__________________
Λεπθσζία, 20 Γεθεκβξίνπ 2019.

