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Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
 Είναι Ανεξάρτητη Αρχή
 Συστάθηκε δυνάμει του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν. 122(Ι)/2003), ο οποίος
εναρμονίζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/72 στην κυπριακή έννομη τάξη
 Κύριος σκοπός της ΡΑΕΚ είναι η ρύθμιση της κυπριακής αγοράς ενέργειας:
 Αγορά Ηλεκτρισμού (Νόμος 122(I)/2003)
 Αγορά Φυσικού Αερίου (Νόμος 183(I)/2004)
 Η ΡΑΕΚ αποτελείται από τρία Μέλη
 Το Γραφείο της ΡΑΕΚ αποτελείται από 16 άτομα
 Τμήματα:
 Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ
 Φυσικού Αερίου
 Αγοράς και Ανταγωνισμού
 Διεθνείς Σχέσεις και Ενεργειακή Πολιτική
 Νομικό Τμήμα
 Οικονομικό/Λογιστήριο ,
 Διοίκηση
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 Ανεξαρτησία και Αυτονομία στη λήψη αποφάσεων
 Η ΡΑΕΚ είναι νομικά διακριτή και λειτουργικά ανεξάρτητη από κάθε άλλη δημόσια ή
ιδιωτική οντότητα και λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, ανεξάρτητα από κάθε πολιτικό
οργανισμό

 Μέλη ΡΑΕΚ
 Η ΡΑΕΚ αποτελείται από τρία Μέλη (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλος), που διορίζονται
από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από διαβουλεύσεις με την Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

 Προϋπολογισμός
 διαθέτει ξεχωριστές ετήσιες δημοσιονομικές προβλέψεις, με αυτονομία ως προς την
εκτέλεση του προϋπολογισμού, και επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους
για την εκτέλεση των καθηκόντων της
 έχει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για την ίδια και το Γραφείο της ΡΑΕΚ, ο
οποίος υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των
Αντιπροσώπων
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Κύρια καθήκοντα ΡΑΕΚ
 να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών
 να προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και
αποδοτικής αγοράς ηλεκτρισμού καθώς και μιας οικονομικά
εύρωστης και αποτελεσματικής αγοράς φυσικού αερίου,

 να εξασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια, ποιότητα και αξιοπιστία
της παροχής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου
 να παρακολουθεί την ασφάλεια εφοδιασμού και να καθορίζει
σχετικά μέτρα
 να προάγει τη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας

Κύριες εξουσίες ΡΑΕΚ
να χορηγεί, ελέγχει, τροποποιεί ή ανακαλεί άδειες,
να εκδίδει Αποφάσεις, Ρυθμιστικές Αποφάσεις
και Κανονισμούς,
να διεξάγει έρευνα για παραβιάσεις του
Ν.122(Ι)/2003 και Ν.184(Ι)/2004,

να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα,
να καθορίζει τις μεθοδολογίες.

ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Άδειες που εκδίδει η ΡΑΕΚ
(α) Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού,
(β) Προμήθειας ηλεκτρισμού σε επιλέγοντες πελάτες (από 1/1/2014 o κάθε
καταναλωτής έχει δικαίωμα να επιλέξει τον προμηθευτή του),
(γ) Προμήθειας ηλεκτρισμού σε μη επιλέγοντες πελάτες,
(δ) Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς,

(ε) Διαχειριστή Συστήματος Διανομής,
(στ) Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς,
(ζ) Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής.

ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Η ΡΑΕΚ παρέχει εξαίρεση από την
υποχρέωση κατοχής άδειας στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) Αυτοπαραγωγή ηλεκτρισμού ισχύος μέχρι 1mw,
(β) Παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύος μέχρι
5mw, ή

(γ) προμήθεια ηλεκτρισμού, η ολική ισχύς της οποίας δεν υπερβαίνει το
0,5mw για κάθε σταθμό παραγωγής.

ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άδειες που εκδίδει η ΡΑΕΚ
(α) κατασκευής ή/και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ή/και εγκατάστασης
αποθήκευσης ή/και δικτύων αγωγών, αγωγών και συναφών εξοπλισμών·
(β) ιδιοκτήτη εγκατάστασης φυσικού αερίου, ή/και εγκατάστασης αποθήκευσης, ή/και
δικτύων αγωγών, αγωγών και συναφών εξοπλισμών·
(γ) διαχείριστη συστήματος·
(δ) προμήθειας φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων και σε πελάτες χονδρικής·
(ε) προμήθεια φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες·
(στ) προμήθεια φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες πελάτες·
(ζ) διαχειριστή του δικτύου εισαγωγής/αποθήκευσης/ μεταφοράς/διανομής φυσικού
αερίου·
(η) ιδιοκτήτη του δικτύου εισαγωγής/αποθήκευσης/ μεταφοράς/διανομής φυσικού
αερίου.
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Ο ρόλος της ΡΑΕΚ σε Ενωσιακό
Επίπεδο:
 Η ΡΑΕΚ οφείλει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές, νομικά δεσμευτικές, αποφάσεις
του ACER και της Επιτροπής και να τις υλοποιεί
 Η ΡΑΕΚ κοινοποιεί ετήσια έκθεση στον ACER και την Επιτροπή
 Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για χορήγηση άδειας ηλεκτρι΄σμού ή φυσικού
αερίου η ΡΑΕΚ οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή αναφέροντας τους λόγουσ
απόρριψης:

 Η ΡΑΕΚ συνεργάζεται με:
 Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
 Council of European Regulators of Energy (CEER)
 International Confederation of Energy Regulators (ICER)
 Association of Mediterranean Regulators for Electricity and Natural Gas (MEDREG)
 Energy Community Regulatory Council (ECRB)
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Παντελίτσα Παπαχρίστου
Νομικός
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
Τηλ. +35722666363
Φαξ +35722667763
ppapachristou@cera.org.cy
regulator.cy@cera.org.cy
www.cera.org.cy

