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Κ.Δ.Π. 52/2020

Αριθμός 52
ΟΗ ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΜΔΥΡΗ 2018
____________________
ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΑΡ. 01/2020
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΣΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΑΖΚ
Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ), αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρεηην 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. 01/2020)» θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηηο Ρπζκηζηηθέο Απνθάζεηο
αλαθνξηθά κε ην Λεηηνπξγηθφ Γηαρσξηζκφ ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΖΚ Αξ. 04/2014(ΚΓΠ 372/2014) θαη Αξ. 05/2019
(ΚΓΠ 419/2019) θαη νη Ρπζκηζηηθέο Απνθάζεηο Αξ. 04/2014 (ΚΓΠ 372/2014) θαη Αξ. 05/2019 (ΚΓΠ 419/2019) θαη ε
παξνχζα Ρπζκηζηηθή Απφθαζε Αξ.01/2020 ζα αλαθέξνληαη καδί σο «Λεηηνπξγηθφο Γηαρσξηζκφο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ
ηεο ΑΖΚ Ρπζκηζηηθέο Απνθάζεηο 04/2014, 05/2019 θαη 01/2020».
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 ηνπ άξζξνπ 21 «ηαζκφο ειέγρνπ κεηξεηή» ηνπ πεξί Ζιεθηξηζκνχ Νφκνπ (Κεθ. 170) πνπ πξνλνεί:
«Οη αλάδνρνη εγθαζηδξχνπλ έλα ή πεξηζζφηεξνπο ζηαζκνχο θαηάιιεια εμνπιηζκέλνπο κε φξγαλα γηα έιεγρν θαη
βαζκνλφκεζε ησλ κεηξεηψλ παξνρήο ειεθηξηζκνχ θαη ζπληεξνχλ ηα φξγαλα ζε θαιή ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε. Σα
πην πάλσ φξγαλα παξνπζηάδνληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνκεραλνινγηθήο Τπεξεζίαο νπνηεδήπνηε
απαηηείηαη απφ απηφλ θαη απηφο έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηα πην πάλσ φξγαλα ή λα ρξεζηκνπνηεί απηά γηα ην
ζθνπφ ειέγρνπ νπνησλδήπνηε κεηξεηψλ παξνρήο ειεθηξηζκνχ απφ ην απφζεκα ησλ αλαδφρσλ ή απφ ηα
ππνζηαηηθά ησλ θαηαλαισηψλ.»,



Σηο πξφλνηεο ησλ αθφινπζσλ Ρπζκηζηηθψλ Απνθάζεσλ ηεο ΡΑΔΚ:
-

Ρπζκηζηηθή Απφθαζε Αξ. 02/2014 (ΚΓΠ 370/2014) «Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο γηα ηελ Δηνηκαζία
Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ»

-

Ρπζκηζηηθή Απφθαζε Αξ. 03/2014 (ΚΓΠ 371/2014) «Λνγηζηηθφο Γηαρσξηζκφο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΖΚ»



Σηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ Α ησλ Ρπζκηζηηθψλ Απνθάζεσλ Αξ. 04/2014 (ΚΓΠ 372/2014) θαη Αξ. 05/2019 (ΚΓΠ
419/2019) «Λεηηνπξγηθφο Γηαρσξηζκφο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΖΚ», πνπ κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη φηη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΖΚ θαιείηαη φπσο πξνρσξήζεη ζηελ θαηάιιειε ζχζηαζε ηεζζάξσλ (4) βαζηθψλ θαη
ιεηηνπξγηθά ρσξηζηψλ Γξαζηεξηνηήησλ / Δπηρεηξεκαηηθψλ Μνλάδσλ (ΔΜ),



Σηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ Β.1.6 ησλ Ρπζκηζηηθψλ Απνθάζεσλ Αξ. 04/2014 (ΚΓΠ 372/2014) θαη Αξ. 05/2019
(ΚΓΠ 419/2019) «Λεηηνπξγηθφο Γηαρσξηζκφο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΖΚ», πνπ κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη φηη ε
κε ξπζκηδφκελε δξαζηεξηφηεηα Άιισλ Γξαζηεξηνηήησλ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κε-ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο ΑΖΚ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Δπηδηφξζσζεο Μεηξεηψλ (ΚΔΔΜ / MRTC),



Σελ ππνρξέσζε ηεο ΑΖΚ λα ιεηηνπξγεί ζαλ κηα πιήξσο δηαρσξηζκέλε Κάζεηα Οινθιεξσκέλε Δπηρείξεζε (ΚΟΔ)
ζην ρψξν ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έηζη ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν θαη ην ζρεηηθφ
ξπζκηζηηθφ πιαίζην φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε ηηο πην πάλσ Ρπζκηζηηθέο Απνθάζεηο ηεο ΡΑΔΚ, κε ζηφρν λα
εθαξκφδεηαη ν απαξαίηεηνο Λνγηζηηθφο Γηαρσξηζκφο πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ θαη ζηνλ
νξζφ ππνινγηζκφ ησλ δηαηηκήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνλ νπνίν ρξεψλνληαη νη ηειηθνί θαηαλαισηέο (πειάηεο
ηεο ΑΖΚ) θαζψο θαη νη ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,



Σελ επηζηνιή ηεο ΑΖΚ κε ζηνηρεία M/M.1, εκεξνκελίαο 16 Ννεκβξίνπ 2016, κε ηελ νπνία δεηνχζε απφ ηε ΡΑΔΚ λα
επαλαμηνινγήζεη ηελ πξφλνηα ηεο Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο Αξ. 04/2014 (ΚΓΠ 372/2014) νχησο ψζηε νη νθηψ (8)
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Δπηδηφξζσζεο Μεηξεηψλ (ΚΔΔΜ / MRTC) λα παξακείλνπλ εληφο ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο (ΗΓ) αληί ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Με Ρπζκηδφκελσλ
Γξαζηεξηνηήησλ (ΜΡΓ) ηεο ΑΖΚ,

163


Σελ παξνρή, απφ εμεηδηθεπκέλν Δμσηεξηθφ χκβνπιν, ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ
ζπκκφξθσζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΖΚ ζηε βάζε ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Γηαρσξηζκνχ ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο
ζχκθσλα κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, κε ηελ εθαξκνγή κηαο δηαδηθαζίαο εμεηδηθεπκέλσλ ειέγρσλ πνπ πινπνηήζεθαλ
ζε ηξεηο δηαθξηηέο ρξνληθέο πεξηφδνπο απφ ην 2017 θαη νινθιεξψζεθαλ ην 2019,



Σηο ηξεηο αλαιπηηθέο Δθζέζεηο (2017, 2018 θαη 2019) πνπ εηνίκαζε θαη ππέβαιε ζηε ΡΑΔΚ ν Δμσηεξηθφο χκβνπινο
κε ην πέξαο ησλ πην πάλσ εμεηδηθεπκέλσλ ειέγρσλ,

θαη αθνχ κειέηεζε ελδειερψο φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ, θαη
ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε:


Σν Πξνζρέδην Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο πνπ έθδσζε ε ΡΑΔΚ ζρεηηθά κε ην ππφ αλαθνξά ζέκα, ην νπνίν
δεκνζηεχζεθε ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 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 20 Ηαλνπαξίνπ 2020).



Σα ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ελδηαθεξφκελνπο θαη ζπκκεηέρνληεο ηεο Αγνξάο
Ζιεθηξηζκνχ ηεο Κχπξνπ επί ηνπ Πξνζρεδίνπ Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο, φπνπ ε ΡΑΔΚ ζηα πιαίζηα πιήξνπο
δηαθάλεηαο κε ζρεηηθή ηεο Αλαθνίλσζε, εκεξνκελίαο 22 Ηαλνπαξίνπ 2020, αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθφ
Πίλαθα ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεθαλ ηα ζπγθεληξσηηθά ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο πνπ ιήθζεθαλ.



Σελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο, φπνπ ε ΡΑΔΚ ζηα πιαίζηα πιήξνπο δηαθάλεηαο, κε ζρεηηθή
ηεο Αλαθνίλσζε, εκεξνκελίαο 14 Φεβξνπαξίνπ 2020, 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

1.

Σελ ηξνπνπνίεζε ησλ Ρπζκηζηηθψλ Απνθάζεσλ Αξ. 04/2014 (ΚΓΠ 372/2014) θαη Αξ. 05/2019 (ΚΓΠ 419/2019)
«Λεηηνπξγηθφο Γηαρσξηζκφο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΖΚ», κε ηελ απνκάθξπλζε ζε νιφθιεξν ην θείκελν ηνπ φξνπ
Δπηρεηξεκαηηθή Μνλάδα (ΔΜ) θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηνχ κε ηνλ φξν Βαζηθή Ρπζκηδφκελε Γξαζηεξηφηεηα (ΒΡΓ).

2.

Σελ ηξνπνπνίεζε ησλ Ρπζκηζηηθψλ Απνθάζεσλ Αξ. 04/2014 (ΚΓΠ 372/2014) θαη Αξ. 05/2019 (ΚΓΠ 419/2019)
«Λεηηνπξγηθφο Γηαρσξηζκφο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΖΚ», κε ηε δηαγξαθή ηεο πξφλνηαο «MRTC» απφ ηελ
παξάγξαθν Β.1.6.
Χο εθ ηνχηνπ, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Δπηδηφξζσζεο Μεηξεηψλ (ΚΔΔΜ / MRTC) παξακέλνπλ
εληφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο (ΗΓ) αληί ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Με Ρπζκηδφκελσλ
Γξαζηεξηνηήησλ (ΜΡΓ) ηεο ΑΖΚ θαη νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΔΔΜ / MRTC φπσο απηέο αλαιχζεθαλ απφ
ηελ ΑΖΚ κε ηελ επηζηνιή ηεο, εκεξνκελίαο 16 Ννεκβξίνπ 2016, αθνξνχλ:
-

3.

Γηαθξίβσζε (έιεγρνο αθξίβεηαο) κεηξεηψλ.
Πξνγξακκαηηζκφ θαη παξακεηξνπνίεζε κεηξεηψλ.
Καηαζθεπή θαη έιεγρν κεηξεηηθψλ δηαηάμεσλ (κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο).
Γηεξεχλεζε δεκηψλ/βιαβψλ ζε κεηξεηέο/δέθηεο.
Γηαρείξηζε ησλ κεηξεηψλ (απνζήθεπζε, έθδνζε, απφζπξζε, θηι).
Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε πξνζσπηθνχ Γηαλνκήο ζε ζέκαηα κεηξεηψλ.
Πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν δεθηψλ ηειερεηξηζκνχ.
Γηαρείξηζε ηαλαιηψλ ζθξαγίζκαηνο θαη ζθξαγίδσλ.

Να θαιέζεη ηελ ΑΖΚ φπσο ζπκκνξθσζεί άκεζα κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε θαη κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί
Ζιεθηξηζκνχ Νφκνπ (Κεθ.170) θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδνζέλησλ Καλνληζκψλ αλαθνξηθά κε ην ζεκείν 2 πην πάλσ.

