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Επεξηγηματικό Σημείωμα 

 
 
1. Θέμα: Τίτλος νομοθετήματος 
 
Ο περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  
 
 
2. Εισαγωγή: 
 
• Σκοπός του προτεινόμενου τροποποιητικού Νόμου  
 
Σκοπός του πιο πάνω προτεινόμενου τροποποιητικού Νόμου είναι η τροποποίηση και/ή διαγραφή 
άρθρων τα οποία δεν ισχύουν πλέον λόγω της ψήφισης του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμου, καθώς και η επικαιροποίησή του στη βάση νομοθετημάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων τη 
δημόσια διακυβέρνηση, τον διορισμό και λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και την 
εξέλιξη στον τομέα της ψηφιακής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
 
• Νομικό υπόβαθρο 
 
Ο προτεινόμενος τροποποιητικός Νόμος αποτελεί ρύθμιση εθνικής νομοθεσίας.  
 
• Ποιά η ανάγκη ετοιμασίας του νομοθετήματος; 
 
Η ανάγκη ετοιμασίας του πιο πάνω Νομοθετήματος προκύπτει από την ανάγκη επικαιροποίησης του 
περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171, ως έχει τροποποιηθεί τελευταία φορά με το Νόμο 
174(Ι) του 2014. Το νομοθέτημα έχει ετοιμαστεί μετά από σχετικές οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (στο εξής «ΥΕΕΒ») και εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας Κύπρου (στο εξής «ΡΑΕΚ»).  
 
• Ποιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει ή ποια ανάγκη θα καλύψει; 
 
Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο αναμένεται να επιλύσει προβλήματα ασυμβατότητας του Κεφ. 171 με 
άλλες νομοθεσίες του κράτους, καθώς και να καλύψει τις ανάγκες που περιγράφονται πιο κάτω στην 
παράγραφο 3 του παρόντος σημειώματος. 
 
• Αναφορά σε ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα 
 
31.3.2022: Έναρξη άτυπης διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους φορείς. 

29.4.2022: Λήξη άτυπης διαβούλευσης – συλλογή εισηγήσεων και απόψεων.  

5.5.2022: Επεξεργασία απόψεων εισηγήσεων, συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Ανάλυσης 

Αντικτύπου. 

17.5.2022: Αποστολή προτεινόμενου Νομοθετήματος στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας. 

Νομοτεχνική επεξεργασία από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 

Προώθηση στο Υπουργικό Συμβούλιο  

Προώθηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
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3. Κύρια σημεία του Νομοθετήματος: 
 
• Σύντομη περιγραφή των κύριων σημείων που θα καλύψει το νέο νομοθέτημα. 
 
Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο προτίθεται να καλύψει τις ακόλουθες ανάγκες: 
 
Μέρος 1 Ερμηνευτικές – Εισαγωγικές Διατάξεις 
 
Άρθρο 2 

• Διόρθωση ορισμών για να συνάδουν με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία, όπως για 
παράδειγμα τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, τον 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 και τον περί Ορισμένων Νομικών 
Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμο του 1988.  

• Εισαγωγή παλαιών και νέων όρων που χρησιμοποιούνται στο κείμενο με την ορθή ορολογία 
σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 και διαγραφή όρων 
που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. 

• Εισαγωγή όρων που αφορούν στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρισμού και δη 
στον Λειτουργικό Διαχωρισμό της ΑΗΚ με βάση τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2014 ως έχει 
τροποποιηθεί. 

• Διόρθωση ορισμού «Επιθεωρητής» στη βάση του νέου πλαισίου που προωθείται με την 
τροποποίηση του περί Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 170 και των σχετικών Κανονισμών. 

 
Μέρος 2 Ίδρυση και Σκοποί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 
 
Άρθρο 3 
Εισαγωγή επιφύλαξης που να διευκρινίζει πότε μια μετακίνηση κτιρίου ιδιοκτησίας της ΑΗΚ είναι 
αποξένωση για την οποία χρειάζεται άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου. 
 
Άρθρο 4 
Νέα πρόνοια για τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής και σφραγίδας από την ΑΗΚ στη 
βάση του περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική 
Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική 
Αγορά, Νόμου του 2018, ως εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται. 
 
Άρθρο 5 
Αναθεώρηση των Σκοπών και Γενικών Λειτουργικών της ΑΗΚ σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο 
της αγοράς ηλεκτρισμού, ώστε να αντικατοπτρίζουν τη νέα κατάσταση πραγμάτων της ΑΗΚ ως 
λειτουργικά διαχωρισμένη καθετοποιημένη επιχείρηση. 
 
Άρθρο 7 

• Ενίσχυση διαφάνειας και προώθησης του υγειούς ανταγωνισμού με αναφορά στον περί της 
Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους 
Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και 
για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, ως εκάστοτε τροποποιείται, καθώς και στους σχετικούς 
Κανονισμούς.  

• Προσθήκη δυνατότητας της ΑΗΚ να εκδίδει Κανονισμούς και εσωτερικές οδηγίες σε σχέση 
με αγορές που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω Νόμο, για να δοθεί η απαραίτητη δύναμη και 
ευελιξία στις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ να αποφασίζουν ανεξάρτητα, 
σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Λειτουργικού Διαχωρισμού.  

 
Μέρος 3 Διακυβέρνηση, Διορισμός και Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Άρθρο 8 
Προσθήκη νέου άρθρου για τη Δημόσια Διακυβέρνηση και την έκδοση Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης της ΑΗΚ. 
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Άρθρα 9-11 
Τροποποιήσεις άρθρων που αφορούν στο διορισμό, συγκρότηση, αμοιβή, κωλύματα και 
ασυμβίβαστο για να συνάδουν με τον περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου 
(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμο του 1988. 
 
Άρθρο 12 
Τροποποιήσεις στο άρθρο που αφορά στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να είναι 
σύμφωνες με τις πρόνοιες του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999 ως 
έχει τροποποιηθεί. 
 
 
Μέρος 4 Διαχείριση, Διεύθυνση και Προσωπικό ΑΗΚ 
 
Άρθρο 16 
Νέο άρθρο για το ρόλο του Γενικού Διευθυντή. 
 
 
Μέρος 5 Γενικές Οικονομικές Διατάξεις 
 
Άρθρο 19  

• Διόρθωση άρθρου που αφορά το δανεισμό της ΑΗΚ για να αντικατοπτρίζει την παρούσα 
κατάσταση 

• Διαγραφή των άρθρων 19 και 19Α «Εξουσία στην Αρχή να εκδίδει χρεόγραφα» και «Δάvεια 
πoυ χoρηγoύvται στηv Αρχή από τη Διεθvή Τράπεζα Αvασυγκρότησης και Αvάπτυξης και 
εξoυσία της Αρχής για έκδoση και παράδoση γραμματίωv και γραμματίωv σε διαταγή πρoς 
τηv Τράπεζα, κλπ.» διότι καλύπτονται από το νέο άρθρο 19. 

 
Άρθρα 21 και 23 
Διορθώσεις λεκτικού για να συνάδει με τα νέα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τον περί της Καταθέσεως 
Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
Νόμο του 2002 και τη νέα δομή και λειτουργία της ΑΗΚ. 
 
 
Μέρος 6 Εξουσίες και Υποχρεώσεις ΑΗΚ 
 
Άρθρα 25, 26 και 27 
Τροποποιήσεις για να συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου 
του 1962, ως εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται. 
 
Άρθρο 29 
Προσθήκες που αφορούν στην ασφάλεια του δικτύου διανομής και στις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη 
ακινήτου σε σχέση με εμπόδια που επεμβαίνουν στις γραμμές/πασσάλους της ΑΗΚ. 
 
Άρθρο 30 
Τροποποίηση ώστε η επίδοση ειδοποιήσεων να μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό μέσο, ανάλογα 
με την περίπτωση. 
 
 
Μέρος 7 Κανονισμοί 
 
Άρθρο 31 
Τροποποιήσεις που αφορούν την έκδοση Κανονισμών για Πολυεπιχειρησιακά Ταμεία Συντάξεων 
για να συνάδει με τη σχετική πρόνοια του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 
2021 και άλλες τροποποιήσεις που αφορούν Κανονισμούς σχετικά με τους Λειτουργούς της ΑΗΚ και 
τις γενικές της λειτουργίες.  
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Άρθρο 45 
Διαγραφή άρθρου με τίτλο «Ειδική διάταξη αναφορικά με τα κριτήρια καθορισμού δικαιούχων 
αιτητών που δραστηριοποιούνται ως γεωργοί σε αγροτικές περιοχές για σκοπούς ηλεκτροδότησης» 
λόγω του ότι δεν εφαρμόζεται πλέον. 
 
 
4. Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων: 
 
Θεωρούμε απαραίτητη την εμπλοκή των ακόλουθων ενδιαφερόμενων μερών, στα οποία θα σταλεί 
επιστολή για τυχόν σχόλια/εισηγήσεις: 
 

1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 
2. Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 
3. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
4. Υπουργείο Εσωτερικών 
5. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
6. Υπουργείο Οικονομικών 
7. Ελεγκτική Υπηρεσία 
8. Γενικό Λογιστήριο 
9. Ένωση Δήμων 
10. Ένωση Κοινοτήτων 
11. Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της ΑΗΚ 
12. Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής  
13. Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών  
14. Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)  
15. Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)  
16. Σύνδεσμος Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΣΣΑΑΗ) 
17. Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ)  

 
Για σκοπούς διαφάνειας, ενημέρωσης και λήψης σχολίων και απόψεων, η Διαβούλευση 
γνωστοποιείται και στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ. 
 
 
• Τί ζητείται από τους φορείς και σε ποια θέματα θα πρέπει να εστιάσουν τις απόψεις τους. 
 
Παρακαλούμε τους φορείς όπως εστιάσουν τις απόψεις τους, μεταξύ άλλων, στα θέματα που στους 
αφορούν είτε άμεσα, είτε έμμεσα, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και οι εισηγήσεις τους. 
 
 
• Ο τρόπος με τον οποίον μπορούν οι φορείς να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους  
Οι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις εισηγήσεις και τις απόψεις τους γραπτώς στο Έντυπο 
Σχολιασμού Διαβούλευσης το οποίο μπορούν να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
generalmanager@eac.com.cy  
 
 
5. Συνοδευτικά έγγραφα: 
Τα συνοδευτικά έγγραφα είναι το Επεξηγηματικό Σημείωμα και το Προσχέδιο του τροποποιητικού 
Νόμου, τα οποία θα αποσταλούν στους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και παράλληλα θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ. 
 
6. Στοιχεία του εμπλεκόμενου φορέα  
 
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
Άτομο Επικοινωνίας: Μαρία Κυπριανού, Λειτουργός Νομικών Υπηρεσιών Α’ 
Τηλέφωνο: 22201180 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος Λευκωσία  
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