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Κ.Δ.Π. 93/2020

Αριθμός 93
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2003 ΕΩ 2018 (NΟΜΟ 122(I) ΣΟΤ 2003)
___________________
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΡ. 02/2020
ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟΤ ΤΣΑΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ
Η Ρπζκηζηηθή Αξρή Ελέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΕΚ), αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρεη ην άξζξν 26 ησλ πεξί Ρχζκηζεο
ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2018, απνθάζηζε λα εθδψζεη ηελ αθφινπζε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε
αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηήξησλ επηινγήο ηνπ χζηαηνπ πξνκεζεπηή θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ κεζνδνινγίαο
θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ζηηο νπνίεο νη θαηαλαισηέο ζα απνιαχνπλ ην δηθαίσκα θαζνιηθήο ππεξεζίαο.
Η παξνχζα Ρπζκηζηηθή Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε «Πεξί Καζνξηζκνχ Ύζηαηνπ Πξνκεζεπηή ζηελ Αγνξά
Ηιεθηξηζκνχ».
Η ΡΑΕΚ αθνχ έιαβε, κεηαμχ άιισλ, ππφςε:


εο

Σηο πξφλνηεο ηεο Οδεγίαο 2019/944/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5 Ινπλίνπ 2019
ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο
2012/27/ΕΕ (ε «Οδεγία»), θαη εηδηθφηεξα:


Σελ παξάγξαθν 58 ηνπ πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο ζχκθσλα ηελ νπνία: «Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ
ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο επάισηνπο θαη ελεξγεηαθά θησρνχο θαηαλαισηέο ζην
πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα κέηξα απηά είλαη δπλαηφ λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε θξάηνο κέινο θαη λα πεξηιακβάλνπλ κέηξα θνηλσληθήο ή
ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο επελδχζεηο ζηελ νηθηαθή
ελεξγεηαθή απφδνζε ή ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, π.ρ., δηαζθαιίζεηο απνζχλδεζεο. Όηαλ παξέρεηαη
θαζνιηθή ππεξεζία θαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο, ηα κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή ηεο θαζνιηθήο
ππεξεζίαο κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ αλαιφγσο ηνπ αλ ηα ελ ιφγσ κέηξα απεπζχλνληαη ζε νηθηαθνχο πειάηεο ή ζε
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.»,



Σελ παξάγξαθν 86 ηνπ πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο ζχκθσλα ηελ νπνία: «Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη επίζεο
λα δηαζέηνπλ ηελ εμνπζία λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμαζθάιηζε πςειψλ πξνηχπσλ ππνρξεψζεσλ θαζνιηθήο θαη
δεκφζηαο ππεξεζίαο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ην άλνηγκα ηεο αγνξάο, λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ
επάισησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ πιήξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ. Οη
δηαηάμεηο απηέο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ρσξίο λα ζίγνληαη νχηε νη εμνπζίεο ηεο Επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμέηαζεο ησλ ζπγρσλεχζεσλ πνπ έρνπλ
ελσζηαθή δηάζηαζε, αιιά νχηε θαη νη θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά, φπσο, ιφγνπ ράξε, γηα ηελ ειεχζεξε
θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ. Ο αλεμάξηεηνο θνξέαο ζηνλ νπνίν δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη έλα κέξνο πνπ ζίγεηαη
απφ ηελ απφθαζε ηεο εζληθήο αξρήο ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα δηθαζηήξην ή δηθαζηηθή αξρή κε εμνπζία
δηεμαγσγήο δηθαζηηθήο επαλεμέηαζεο.»,



Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Οδεγίαο ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηηο
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ράξηλ ηνπ γεληθνχ νηθνλνκηθνχ
ζπκθέξνληνο, ππνρξεψζεηο παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο νη νπνίεο κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ, ηελ ηαθηηθή παξνρή, ηελ πνηφηεηα θαη ηηο ηηκέο παξνρήο,
θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο ελέξγεηαο
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θιίκαηνο. Οη ππνρξεψζεηο απηέο πξέπεη λα νξίδνληαη ζαθψο,
λα είλαη δηαθαλείο, ακεξφιεπηεο θαη επαιεζεχζηκεο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ
επηρεηξήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Έλσζεο ζηνπο εζληθνχο θαηαλαισηέο. Οη ππνρξεψζεηο παξνρήο
δεκφζηαο ππεξεζίαο νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο νδεγίαο.»,



Σν εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Οδεγίαο ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Όηαλ παξέρεηαη νηθνλνκηθή αληηζηάζκηζε,
άιιεο κνξθέο αληηζηάζκηζεο θαη απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ηα νπνία παξαρσξεί έλα θξάηνο κέινο γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ άξζξνπ 9(2) ή γηα ηελ παξνρή θαζνιηθήο ππεξεζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη
ζην άξζξν 27, ηνχην γίλεηαη ρσξίο δηαθξίζεηο θαη κε δηαθάλεηα.»,



Σν εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Οδεγίαο ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Σα θξάηε κέιε, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο
παξνχζαο νδεγίαο, ελεκεξψλνπλ ηελ Επηηξνπή γηα φια ηα κέηξα πνπ ζεζπίδνπλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ θαζνιηθήο ππεξεζίαο θαη παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο
ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη γηα ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπο ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή
αληαγσληζκφ, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ηα κέηξα απαηηνχλ ή φρη παξέθθιηζε απφ ηελ παξνχζα νδεγία. ηε
ζπλέρεηα, ελεκεξψλνπλ ηελ Επηηξνπή αλά δηεηία ζρεηηθά κε θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ,
αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ηα κέηξα απηά απαηηνχλ ή φρη παξέθθιηζε απφ ηελ παξνχζα νδεγία.»,
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Σν άξζξν 27 ηεο Οδεγίαο ζχκθσλα κε ην νπνίν:«Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη φινη νη νηθηαθνί πειάηεο θαη,
φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηα θξάηε κέιε, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο απνιαχνπλ ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο, δειαδή
ηνπ δηθαηψκαηνο λα πξνκεζεχνληαη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηαο εληφο ηνπ εδάθνπο ηνπο ζε
αληαγσληζηηθέο, εχθνια θαη άκεζα ζπγθξίζηκεο θαη δηαθαλείο ηηκέο πνπ δελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο. Γηα λα
δηαζθαιίζνπλ ηελ παξνρή θαζνιηθήο ππεξεζίαο, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ επρέξεηα λα θαζνξίζνπλ έλαλ
Πξνκεζεπηή Σειεπηαίνπ Καηαθπγίνπ. Σα θξάηε κέιε επηβάιινπλ ζηηο εηαηξείεο δηαλνκήο ηελ ππνρξέσζε
ζχλδεζεο ησλ πειαηψλ κε ην δίθηπφ ηνπο ππφ φξνπο, πξνυπνζέζεηο θαη ηηκνιφγηα πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα
κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 7. Η παξνχζα νδεγία δελ εκπνδίδεη ηα θξάηε κέιε λα εληζρχνπλ
ηε ζέζε ησλ νηθηαθψλ θαη κηθξψλ κε νηθηαθψλ θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά, κε ηε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα
πξναηξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο ησλ εθπξνζψπσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ πειαηψλ. Σα πην πάλσ εθαξκφδνληαη
κε δηαθαλή θαη ακεξφιεπην ηξφπν θαη δελ εκπνδίδνπλ ηελ ειεπζεξία επηινγήο πξνκεζεπηή πνπ πξνβιέπεη ην
άξζξν 4.»,

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


Σν άξζξν 25(1)(ηα) ζχκθσλα κε ην νπνίν: «ε ΡΑΕΚ ιακβάλεη απνθάζεηο θαη ξπζκηζηηθέο απνθάζεηο σο
πξνλνείηαη ζηνλ παξφληα Νφκν θαη ζηνπο δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο»,



Σελ εξκελεία ηνπ «χζηαηνπ πξνκεζεπηή» σο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «χζηαηνο
πξνκεζεπηήο ζεκαίλεη ηνλ θάηνρν άδεηαο, ν νπνίνο ζχκθσλα µε ηνλ παξφληα Νφκν θαζνξίδεηαη γηα λα παξέρεη
θαζνιηθή ππεξεζία πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο»,



Σελ εξκελεία ηεο «θαζνιηθήο ππεξεζίαο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» σο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ζχκθσλα
κε ηελ νπνία: «θαζνιηθή ππεξεζία πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζεκαίλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εχινγσλ
απαηηήζεσλ γηα πξνκήζεηα ειεθηξηζκνχ ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηαο, ζε ινγηθέο, εχθνια θαη άκεζα ζπγθξίζηκέο
θαη δηαθαλείο ηηκέο πνπ δελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο φισλ ησλ νηθηαθψλ πειαηψλ θαη φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ
ηνλ Τπνπξγφ µε έθδνζε ζρεηηθνχ Δηαηάγκαηνο θαη ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο γεσγξαθηθήο
ηνπο ηνπνζεζίαο, ππφ ην θσο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε Δεκνθξαηία, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 25(1)(ιδ)»,



Σν άξζξν 91(1)(α) ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνιαχνπλ ηεο θαζνιηθήο
ππεξεζίαο ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ «θαζνιηθή ππεξεζία πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο»,
δειαδή ηνπ δηθαηψκαηνο λα πξνκεζεχνληαη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηαο εληφο ηνπ εδάθνπο
ηνπο ζε ινγηθέο, εχθνια θαη άκεζα ζπγθξίζηκέο θαη δηαθαλείο ηηκέο πνπ δελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο»,



Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 106, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «ΡΑΕΚ θαζνξίδεη, µεαπφθαζε ή/θαη ξπζκηζηηθή απφθαζή
ηεο, ηα αθφινπζα:
(α) Σνλ χζηαην πξνκεζεπηή γηα νξηζκέλε πεξίνδν,
(β) Σν κεραληζκφ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ χζηαηνπ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο
Νφκνπ ηα νπνία είλαη απνηειεζκαηηθά, αληηθεηκεληθά,δηαθαλή, ακεξφιεπηα θαη δελ εμαηξνχλ εθ ησλ
πξνηέξσλ θαλέλα θάηνρν άδεηαο πξνκήζεηαο απφ ηνπ λα θαζνξηζηεί σο χζηαηνο πξνκεζεπηήο,
(γ) Σε κεζνδνινγία θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ζηηο νπνίεο νη θαηαλαισηέο ζα απνιαχνπλ ηνπ δηθαηψκαηνο
θαζνιηθήο ππεξεζίαο.»,



Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 106, ζχκθσλα κε ην νπνίν:«Η ΡΑΕΚ θνηλνπνηεί ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή ηηο
απνθάζεηο ή/θαη ξπζκηζηηθέο απνθάζεηο ηεο πνπ εθδίδεη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), θαζψο θαη
θάζε ηξνπνπνίεζε απηψλ.»,



Σν άξζξν 107, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Σν θφζηνο γηα ηελ παξνρή θαζνιηθήο ππεξεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
αλαθηάηαη απφ ηνλ παξνρέα, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αλαθηάηαη ην θφζηνο παξνρήο Τπεξεζίαο Δεκφζηαο
Ωθέιεηαο.»,



Σε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) Πεξί Δήισζεο Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο θαη Μεζνδνινγίαο
Δηαηηκήζεσλ Ηιεθηξηζκνχ,



Σε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) Πεξί Εθαξκνγήο Δεζκεπηηθνχ Υξνλνδηαγξάκκαηνο Γηα Σελ Πιήξε
Εκπνξηθή Λεηηνπξγία Σνπ Νένπ Μνληέινπ Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ,



Σε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) Πεξί Εθαξκνγήο Μεηαβαηηθήο Ρχζκηζεο ζηελ Αγνξά
Ηιεθηξηζκνχ ηεο Κχπξνπ πξηλ ηελ Πιήξε Εθαξκνγή ηνπ Νένπ Μνληέινπ Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ,



Σε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε 05/2017 (ΚΔΠ 321/2017) πεξί Εθαξκνγήο Δεζκεπηηθνχ Υξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ
Πιήξε Εγθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγία απφ ην Δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Δηαλνκήο ηνπ Λνγηζκηθνχ MDMS (Meter Data
Management System),



Σελ Απφθαζε ηεο ΡΑΕΚ Αξ. 251/2019, εκεξνκελίαο 17 επηεκβξίνπ 2019, ζρεηηθά κε ηελ Παξαθνινχζεζε ηεο
Δηαδηθαζίαο γηα ηελ Πιήξε Εκπνξηθή Λεηηνπξγία ηνπ Νένπ Μνληέινπ Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ,
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Σελ Απφθαζε ηεο ΡΑΕΚ Αξ. 252/2019, εκεξνκελίαο 17 επηεκβξίνπ 2019, ζρεηηθά κε ηελ Παξαθνινχζεζε ηεο
Δηαδηθαζίαο γηα ηελ Πιήξε Εγθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγία Απφ ην Δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Δηαλνκήο ηνπ Λνγηζκηθνχ
MDMS (Meter Data Management System),



Σνπο Καλφλεο Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηζκνχ ζε Σειηθνχο Πειάηεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Νφκνπ εκεξνκελίαο
14 Ννεκβξίνπ, 2017,

θαη αθνχ κειέηεζε θαη εμέηαζε ελδειερψο φια ηα πην πάλσ θαη επεηδή ιακβάλνληαο ππφςε:


Σε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) πεξί Εθαξκνγήο Δεζκεπηηθνχ Υξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ Πιήξε
Εκπνξηθή Λεηηνπξγία ηνπ Νένπ Μνληέινπ Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εκεξνκελία ιεηηνπξγίαο
ε
ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ έρεη νξηζζεί ε 1 Ινπιίνπ 2019,



Σν γεγνλφο φηη παξήιζε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ηέζεθε κε ηε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) γηα ηελ
ε
πιήξε εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Μνληέινπ Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ, ήηνη 1 Ινπιίνπ 2019,



Σνπο ιφγνπο πνπ επηθαιείηαη ν ΔΜΚ γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο εθαξκνγήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο Ρπζκηζηηθή
Απφθαζε 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017), φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο κεληαίεο Εθζέζεηο Πξνφδνπ, νη νπνίνη
κεηαμχ άιισλ αθνξνχλ εκπφδηα, θαζπζηεξήζεηο ή/θαη ζθάικαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ
Δηαγσληζκνχ 1/2018 – “The provision of services for the supply of a Market Management System for the Cyprus
Electricity Market (Software and Hardware)”, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο
πεξί Δεκνζίσλ πκβάζεσλ, κε απνηέιεζκα ηε κε θαηαθχξσζε θαη αθνινχζσο ηελ αθχξσζε ηνπ ελ ιφγσ
Δηαγσληζκνχ,



Σελ Απφθαζε ηεο ΡΑΕΚ κε αξηζκφ 251/2019 εκεξνκελίαο 17 επηεκβξίνπ, 2019 ζρεηηθά κε ηελ Παξαθνινχζεζε
ηεο Δηαδηθαζίαο γηα ηελ Πιήξε Εκπνξηθή Λεηηνπξγία ηνπ Νένπ Μνληέινπ Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ε ΡΑΕΚ εθηίκεζε φηη ν ιφγνο πνπ θαηά ην κάιινλ ζπλέηεηλε ζηελ αδπλακία εθαξκνγήο θαη νινθιήξσζεο ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ πιήξε εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Μνληέινπ Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ, σο πξνλνείηαη
απφ ηε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017), θαίλεηαη θπξίσο λα ζρεηίδεηαη κε ηε λνκνζεζία πεξί Δεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ην ΔΜΚ, ν έιεγρνο ηεο νπνίαο δελ εκπίπηεη ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ θαη
εμνπζηψλ ηεο ΡΑΕΚ,



Σε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017), ζχκθσλα κε ηελ νπνία:


Οξίζζεθε ε κεηαβαηηθή ξχζκηζε ζηελ αγνξά ειεθηξηζκνχ ηεο Κχπξνπ κε «Δηκεξή πκβφιαηα κεηαμχ
Παξαγσγψλ θαη Πξνκεζεπηψλ» πξηλ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ λένπ κνληέινπ αγνξάο ειεθηξηζκνχ,



Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κεηαβαηηθήο ξχζκηζεο ζηελ αγνξά ειεθηξηζκνχ ηεο Κχπξνπ, κε ηελ εθαξκνγή ησλ
ε
εγθεθξηκέλσλ λέσλ δηαηηκήζεσλ ηεο ΑΗΚ απφ ηε ΡΑΕΚ, νξίζζεθε ε 1 επηεκβξίνπ 2017,



Η ΡΑΕΚ παξαιακβάλεη αηηήζεηο γηα έθδνζε άδεηαο Πξνκήζεηαο απφ ηελ 1 επηεκβξίνπ 2017,



Η κεηαβαηηθή ξχζκηζε ζηελ αγνξά ειεθηξηζκνχ ηεο Κχπξνπ, ζα έρεη ηζρχ κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ λένπ
κνληέινπ αγνξάο ειεθηξηζκνχ, φπνπ νη εξγαζίεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηεο ΑΗΚ-Παξαγσγή θαη ηεο ΑΗΚΠξνκήζεηα, ζα κεηαθεξζνχλ ζην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ,

ε

ε



Απφ ηελ 1 επηεκβξίνπ 2017 κέρξη θαη ζήκεξα, έρνπλ δνζεί ζπλνιηθά δεθαηξείο (13) άδεηεο Πξνκήζεηαο
Ηιεθηξηζκνχ θαη κηα (1) αίηεζε βξίζθεηαη ππφ εμέηαζε,



Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί άιινο αδεηνχρνο Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηζκνχ, εθηφο απφ ηελ Αξρή
Ηιεθηξηζκνχ Κχπξνπ (ΑΗΚ) ζηελ αγνξά ειεθηξηζκνχ ηεο Κχπξνπ,



Σε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε 05/2017 (ΚΔΠ 321/2017) πεξί Εθαξκνγήο Δεζκεπηηθνχ Υξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ Πιήξε
Εγθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγία απφ ην Δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Δηαλνκήο ηνπ Λνγηζκηθνχ MDMS (Meter Data
Management System),



Σν γεγνλφο φηη παξήιζε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ηέζεθε κε ηε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε 05/2017 (ΚΔΠ 321/2017) γηα
ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία απφ ηνλ Δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Δηαλνκήο ηνπ ινγηζκηθνχ MDMS, ήηνη ε
ε
1 Απξηιίνπ 2019,



Σνπο ιφγνπο πνπ επηθαιείηαη ν ΔΔ γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο εθαξκνγήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο Ρπζκηζηηθή
Απφθαζε 05/2017 (ΚΔΠ 321/2017), φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο κεληαίεο Εθζέζεηο Πξνφδνπ, νη νπνίνη
κεηαμχ άιισλ αθνξνχλ θπξίσο εκπφδηα, θαζπζηεξήζεηο ή/θαη ζθάικαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ
Δηαγσληζκνχ 88/2017 απφ ηνλ ΔΔ, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί
Δεκνζίσλ πκβάζεσλ,



Σελ Απφθαζε ηεο ΡΑΕΚ κε αξηζκφ 252/2019 εκεξνκελίαο 17 επηεκβξίνπ, 2019 ζρεηηθά κε ηελ Παξαθνινχζεζε
ηεο Δηαδηθαζίαο γηα ηελ Πιήξε Εγθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγία Απφ ην Δηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Δηαλνκήο ηνπ
Λνγηζκηθνχ MDMS (Meter Data Management System) ζχκθσλα κε ηελ νπνία εθηίκεζε φηη ν ιφγνο πνπ θαηά ην
κάιινλ ζπλέηεηλε ζηελ αδπλακία εθαξκνγήο θαη νινθιήξσζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε
θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΜDΜS, σο πξνλνείηαη απφ ηε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017), θαίλεηαη λα
ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε λνκνζεζία πεξί Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ην ΔΔ, ν έιεγρνο ηεο
νπνίαο δελ εκπίπηεη ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ ηεο ΡΑΕΚ,
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θαη αθνχ κειέηεζε ελδειερψο φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεκφζηαο
δηαβνχιεπζεο, θαη ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε:


Σν Πξνζρέδην Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο πνπ έθδσζε ε ΡΑΕΚ ζρεηηθά κε ην ππφ αλαθνξά ζέκα, ην νπνίν
δεκνζηεχηεθε ζηηο 20 Δεθεκβξίνπ 2019 ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΡΑΕΚ 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 35 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο (έσο θαη ηηο 23 Ιαλνπαξίνπ 2020).
Σα ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ελδηαθεξφκελνπ θαη ζπκκεηέρνληεο ηεο Αγνξάο
Ηιεθηξηζκνχ ηεο Κχπξνπ επί ηνπ Πξνζρεδίνπ Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο, φπνπ ε ΡΑΕΚ ζηα πιαίζηα ηεο πιήξνπο
δηαθάλεηαο κε ζρεηηθή Αλαθνίλσζή ηεο εκεξνκελίαο 7 Φεβξνπαξίνπ 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 ΡΑΕΚ ζηα πιαίζηα πιήξνπο δηαθάλεηαο, κε ζρεηηθή
ηεο Αλαθνίλσζε, εκεξνκελίαο 6 Μαξηίνπ 2020, αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθφ Πίλαθα ζηνλ νπνίν
θαηαγξάθεθαλ νη ζέζεηο ηεο ΡΑΕΚ επί φισλ ησλ ππφ αλαθνξά ζπγθεληξσηηθψλ ζρνιίσλ, ελζηάζεσλ ή/θαη
παξαζηάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηε δηαβνχιεπζε.

ΑΠΟΦΑΙΕ
1.

2.

Μέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ λένπ κνληέινπ ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ ζηελ Κχπξν:
(α)

λα νξίζεη ηελ Αξρή Ηιεθηξηζκνχ Κχπξνπ - Πξνκήζεηα (ΑΗΚ-Πξνκήζεηα) σο Ύζηαην Πξνκεζεπηή ζηελ Αγνξά
Ηιεθηξηζκνχ,

(β)

νη ηηκέο ζηηο νπνίεο νη θαηαλαισηέο ζα απνιαχνπλ ηνπ δηθαηψκαηνο θαζνιηθήο ππεξεζίαο ππφ θαζεζηψο
Ύζηαηνπ Πξνκεζεπηή νξίδνληαη σο νη αληίζηνηρεο ηηκνινγηαθέο θαηεγνξίεοηεο ΑΗΚ-Πξνκήζεηα θαη ζα
ηηκνινγνχληαη ζηε βάζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ξπζκηδφκελσλ δηαηηκήζεσλ ζχκθσλα κε ηε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε
02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) θαη ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο απηήο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο
ινηπνχο πειάηεο ηεο ΑΗΚ-Πξνκήζεηα, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία θαηαλαισηψλ.

Μεηά ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ λένπ κνληέινπ ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ ζηελ Κχπξν ε επηινγή Ύζηαηνπ Πξνκεζεπηή
ζηελ Αγνξά Ηιεθηξηζκνχ λα γίλεηαη απφ ηε ΡΑΕΚ κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηε
βάζε ησλ πην θάησ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ:
(α)

Οη ιεπηνκεξείο φξνη θαη δηαδηθαζία ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή ηνπ Ύζηαηνπ
Πξνκεζεπηή ζηελ Αγνξά Ηιεθηξηζκνχ λα νξηζηνχλ κε Απφθαζε ηεο ΡΑΕΚ ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο
πξηλ απφ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ λένπ κνληέινπ ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ ζηελ Κχπξν,

(β)

Η επηινγή ηνπ Ύζηαηνπ Πξνκεζεπηή ζηελ Αγνξά Ηιεθηξηζκνχ ζα αθνξά πεξίνδν δχν (2) εηψλ, κε ηε
δπλαηφηεηα αλαλέσζεο κέρξη θαη δχν (2) εηψλ ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε Απφθαζε ηεο ΡΑΕΚ,

(γ)

Σνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζην 2(β) πην πάλσ ζα
εθθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηινγή λένπ Ύζηαηνπ Πξνκεζεπηή ζηελ Αγνξά Ηιεθηξηζκνχ γηα ηελ
επφκελε πεξίνδν,

(δ)

ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ, σο Ύζηαηνο Πξνκεζεπηήο ζηελ Αγνξά Ηιεθηξηζκνχ νξίδεηαη
κε Απφθαζε ηεο ΡΑΕΚ ν πξνκεζεπηήο ειεθηξηζκνχ κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο αλά θαηεγνξία
πειαηψλ θαη ε δηαηίκεζε θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ ρξεψζεσλ πνπ επηβάιεη ν ελ ιφγσ πξνκεζεπηήο ειεθηξηζκνχ
ζε θαηαλαισηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία θαηαλαισηψλ,

(ε)

Γηα ηνπο θαηαλαισηέο ππφ θαζεζηψο πξνκήζεηαο απφ ηνλ εθάζηνηε Ύζηαην Πξνκεζεπηή, ε δηαηίκεζε λα
θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ ρξεψζεσλ πνπ επηβάιεη ν ελ ιφγσ πξνκεζεπηήο ειεθηξηζκνχ ζε θαηαλαισηέο πνπ
αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία θαηαλαισηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ελδερφκελν επηπιένλ θφζηνο ιφγσ ηεο
παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,

(δ)

Σν ελδερφκελν επηπιένλ θφζηνο δπλαηφ λα πεξηιακβάλεη ηελ θάιπςε θηλδχλσλ ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο
δαλεηζκνχ ηνπ απαξαίηεηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνκήζεηαο ησλ πειαηψλ απηψλ, ηα θφζηε
επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζεο θαη ηηο εγγπήζεηο θαζψο επίζεο θαη θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο
ρνλδξεκπνξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,

(ε) Σν ελδερφκελν επηπιένλ θφζηνο ζα αλαθηάηαη απφ ηνλ παξνρέα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αλαθηάηαη ην θφζηνο
παξνρήο Τπεξεζίαο Δεκφζηαο Ωθέιεηαο,
(ζ)

Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πειαηψλ θάησ απφ θαζεζηψο πξνκήζεηαο Ύζηαηνπ Πξνκεζεπηή, ζηελ ηειηθή ρξέσζε
λα ζπλππνινγίδνληαη θαη νη ξπζκηδφκελεο ρξεψζεηο γηα ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο, ηε ρξήζε δηθηχνπ θαη ηα ηέιε γηα
ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ Δεκφζηαο Ωθέιεηαο, ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, θαζψο θαη φπνηνη λένη θφξνη, ηέιε
ή ξπζκηδφκελεο ρξεψζεηο πξνθχςνπλ ηελ πεξίνδν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ Ύζηαηνπ Πξνκεζεπηή ζηελ
Αγνξά Ηιεθηξηζκνχ,
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3.

(η)

Ο εθάζηνηε Ύζηαηνο Πξνκεζεπηήο ζηελ Αγνξά Ηιεθηξηζκνχ, δεκνζηεχεη εηεζίσο ηηο δηαηηκήζεηο πνπ ζα
ηζρχνπλ αλά θαηεγνξία πειαηψλ θάησ απφ θαζεζηψο Ύζηαηνπ Πξνκεζεπηή,

(θ)

Η εθαξκνγή ησλ δηαηηκήζεσλ ππφ θαζεζηψο Ύζηαηνπ Πξνκεζεπηή ζηελ Αγνξά Ηιεθηξηζκνχ πξνυπνζέηεη
ηελ έγθξηζε ηεο ΡΑΕΚ ζε εηήζηα βάζε, κε ζηφρν λα δηαζθαιίδεηαη φηη αληαλαθινχλ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο
ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζ’ φιν ην δηάζηεκα πνπ πξνζθέξεηαη ε ππεξεζία απφ ηνλ εθάζηνηε
Ύζηαην Πξνκεζεπηή.

Να θνηλνπνηήζεη ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή ηελ ελ ιφγσ Ρπζκηζηηθή Απφθαζε ε νπνία εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ 2003 έσο 2018.

