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Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
της Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµος του 2003  µε δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Κυπριακής Αηµοκρατίας σύµφωνα µε το Αρθρο 52 του Συντάγµατος.
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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΑΡΡΥΝΣΗ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ,

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΑΑΑ ΣΥΝΑΦΗ ΟΕΜΑΤΑ

Η Βουλή των  ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης
της Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας
Νόµος του 2003.

2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική

 σηµαίνει την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου που ιδρύθηκε δυνάµει
του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισµού Νόµου και περιλαµβάνει οποιοδήποτε
µεταγενέστερο διάδοχο σώµα ή φορέα στον οποίο ήθελαν δοθεί ή µεταβιβαστεί
οι εξουσίες ή αρµοδιότητες που ασκούνται επί του παρόντος από την

«ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» ή «ΑΠΕ» σηµαίνει τις µη ορυκτές ανανε'
ώσιµες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή και γεωθερµική ενέργεια, ενέργεια
κυµάτων, παλιρροϊκή ενέργεια, υδραυλική ενέργεια, βιοµάζα, αέρια εκλυό'
µενα από χώρους υγειονοµικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθα'
ρισµού και βιοαέρια)·

«εξουσιοδοτηµένος παροχέας» σηµαίνει την ΑΗΚ ή οποιοδήποτε άλλο
δυνάµει οποιασδήποτε νοµοθεσίας εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για την προ'
µήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε

«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ταµείου που καθι'
δρύεται δυνάµει του άρθρου

«καταναλωτής» σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, νοµικό ή φυσικό, τα
υποστατικά ή οι εγκαταστάσεις του οποίου είναι συνδεδεµένα µε δίκτυο
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας παρεχόµενης από οποιοδήποτε εξουσιοδοτη'
µένο παροχέα·

«συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού» σηµαίνει την ταυτόχρονη
µετατροπή πρωτογενών καυσίµων σε µηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«σχέδιο» σηµαίνει οποιοδήποτε δυνάµει του άρθρου 9 καταρτιζόµενο και
δηµοσιευόµενο

«Ταµείο» σηµαίνει το ειδικό ταµείο που ιδρύεται δυνάµει του άρθρου 3·

«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρι'
σµού.
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 σκοπούς ενθάρρυνσης της εκµετάλλευσης των
πηγών ενέργειας και γενικά της προώθησης της εξοικονόµησης ενέργειας καθι'
δρύεται ειδικό ταµείο, καλούµενο στο εξής «Ταµείο», το οποίο θα τελεί υπό τη
διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής και από το οποίο δύναται, τηρουµένων
των προνοιών των εκάστοτε σε ισχύ σχεδίων, να επιδοτούνται ή χρηµατοδοτού'
νται τα ακόλουθα:

(α) Η παραγωγή ή, ανάλογα µε την περίπτωση, η αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από

(β) οι εγκαταστάσεις, εξοπλισµοί και λοιπές δραστηριότητες εξοικονό'
µησης

(γ) προγράµµατα προώθησης των ΑΠΕ, εξοικονόµησης ενέργειας,
περιλαµβανοµένης της συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρι'
σµού, καθώς και διαφώτισης του

(δ) τα έξοδα διαχείρισης του  και

(ε) οποιαδήποτε άλλη σχετική δαπάνη που ήθελε κρίνει αναγκαία η
Επιτροπή.

(2) Οι πόροι του Ταµείου προέρχονται
(α) Την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης που αναφέρε'

ται στο άρθρο 8·

(β) τις εκάστοτε εγκρινόµενες κυβερνητικές χορηγίες ή εισφορές προς
το  και

(γ) οποιαδήποτε άλλα έσοδα, δωρεές, τόκους από καταθέσεις ή επεν'
δύσεις των χρηµάτων του Ταµείου.
 Καθιδρύεται Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ταµείου αποτελούµενη

(α) Το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού, ή εκπρόσωπο του, ως Πρόεδρο της

(β) το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών ή εκπρόσωπο

(γ) το Γενικό ∆ιευθυντή του Γραφείου Προγραµµατισµού ή εκπρό'
σωπο

(δ) το ∆ιευθυντή Εµπορίου και Βιοµηχανίας, υπεύθυνο για θέµατα
ενέργειας, του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
ή εκπρόσωπο

(ε) το Γενικό Αογιστή της ∆ηµοκρατίας ή εκπρόσωπο  και
(στ) Εκπρόσωπο του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου

(ΕΤΕΚ).

(2) Ο Πρόεδρος και τρία άλλα µέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία. Σε
περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει το αρχαιότερο στην ιεραρχία
κυβερνητικό µέλος.

(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η Επιτροπή δύναται, κατά
τα λοιπά, να ρυθµίζει την  της διαδικασία.

 Το Ταµείο αποτελεί χωριστή οντότητα µε δικούς του πόρους και,
ενόσω βρίσκεται κάτω από τη διαχείριση της Επιτροπής, τελεί κάτω από τη
φύλαξη του Γενικού Αογιστή, ο οποίος τηρεί τους αναγκαίους λογαριασµούς,
εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις εγκρινόµενες εκάστοτε
από την Επιτροπή εισπράξεις και εκταµιεύσεις, τηρουµένων των προνοιών
του περί ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του  της
∆ηµοκρατίας Νόµου του 2002.

Ταµείου.

Λογαριασµοί
του Ταµείου.

 του 2002.
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 του
Ταµείου.

Εξουσίες και
καθήκοντα της

Επιβολή και

τέλους
κατανάλωσης
ηλεκτρικής
ενέργειας.

(2) Οι  του Ταµείου  το αργότερο µέχρι τις 30
Απριλίου του αµέσως επόµενου οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρονται και
ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.

(3) Η Επιτροπή αποστέλλει στον Υπουργό Οικονοµικών αντίγραφο της ετή'
σιας κατάστασης των λογαριασµών που έχουν ελεγχθεί, µαζί µε τη σχετική
έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.

(4) Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασµών του Ταµείου και
της Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή κατατίθενται από τον Υπουργό Οικονοµι'
κών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµε'

 της ∆ηµοκρατίας.

 Το Ταµείο έχει δικό του προϋπολογισµό που καταρτίζεται κάθε
χρόνο από την Επιτροπή και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συµβου'
λίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(2) Ο προϋπολογισµός καλύπτει το οικονοµικό πρόγραµµα του Ταµείου για
κάθε οικονοµικό έτος, το οποίο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την

 ∆εκεµβρίου.

 Κάτω από τη γενική εποπτεία του Υπουργού και τηρουµένων των
εκάστοτε οδηγιών αυτού, η Επιτροπή έχει την εξουσία και το καθήκον της
διαχείρισης των χρηµατικών ποσών που κατατίθενται ή εισρέουν στο Ταµείο
για την επιδίωξη και επίτευξη των δυνάµει του παρόντος Νόµου καθορισµέ'
νων σκοπών αυτού.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου  η Επι'
τροπή

(α) Να χρηµατοδοτεί ή επιδοτεί, κάτω από τους όρους και τις προϋπο'
θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια, διάφορες δραστηριότητες που
στοχεύουν στην ενθάρρυνση της εκµετάλλευσης των ΑΠΕ ή στην
προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της
συµπαραγωγής θερµότητας και

(β) να εξετάζει, αξιολογεί και εγκρίνει αιτήσεις για παροχή επιδοτή'
σεων ή χρηµατοδοτήσεων που αναφέρονται στο (α) πιο

(γ) να προβαίνει σε κάθε αναγκαία εκταµίευση ή δαπάνη σχετική µε
τους σκοπούς του

(δ) να επενδύει τα τυχόν αποθέµατα του Ταµείου κατά τον τρόπο και
την έκταση που θέλει καθορίζει ο Υπουργός µε την έγκριση του
Υπουργού Οικονοµικών και

(ε) να αναπτύσσει, είτε µόνη είτε σε συνεργασία µε οποιοδήποτε
νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα
συντελεστική ή βοηθητική στην επίτευξη των σκοπών του Ταµείου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) πιο πάνω, το ετήσιο
ποσό που επιτρέπεται να εκταµιεύει η Επιτροπή από τις δυνάµει του άρθρου 8
εισπράξεις του τέλους κατανάλωσης για σκοπούς άλλους από την καθαυτό παρα'
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας δε δύναται να υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% των
εισπράξεων του εν λόγω τέλους κατά το αµέσως προηγούµενο έτος.

 Από τέτοια ηµεροµηνία που θέλει καθοριστεί από το Υπουργικό
Συµβούλιο µε γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, κάθε
καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται από οποιοδήποτε εξουσιοδο'
τηµένο παροχέα, ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τη διατίµηση µε την οποία
χρεώνεται η κατανάλωση από αυτόν ηλεκτρικής ενέργειας, επιβαρύνεται και
οφείλει να καταβάλλει στο Ταµείο τέλος κατανάλωσης 0,13 σεντ  το οποίο



 Ν.

 πάνω στην αναγραµµένη στο  λογαριασµό ή τιµολόγιο
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδεται και του αποστέλλεται περιο'
δικά από τον παροχέα του.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόµου, κάθε
εξουσιοδοτηµένος παροχέας ηλεκτρικής ενέργειας φέρει την ευθύνη της κατα'
γραφής, χρέωσης και είσπραξης του πιο πάνω οφειλόµενου προς το Ταµείο
τέλους µέσω των λογαριασµών ή τιµολογίων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ'
γειας που εκδίδει και αποστέλλει περιοδικά στους καταναλωτές του.

(3) Χωρίς επηρεασµό της εφαρµογής οποιουδήποτε άλλου νόµιµου µέσου
διεκδίκησης αυτού, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του τέλους από τον
δυνάµει του εδαφίου (1) υπόχρεο, ο εξουσιοδοτηµένος παροχέας ηλεκτρικής
ενέργειας έχει υποχρέωση να προβεί στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέρ'
γειας τον παραλείποντα µέχρις ότου αυτός συµµορφωθεί προς την υποχρέωση
του, τηρουµένων των σχετικών κανόνων αυτού που ρυθµίζουν την επανασύν'
δεση της παροχής λόγω υπαίτιας διακοπής της.

(4) Τα χρηµατικά ποσά, τα οποία εισπράττονται από κάθε εξουσιοδοτηµένο
παροχέα δυνάµει του παρόντος άρθρου, κατατίθενται, τηρουµένων των δυνά'
µει του εδαφίου (5) οδηγιών του Υπουργού, στο Ταµείο το  µέχρι το
τέλος του µήνα που έπεται του µήνα της είσπραξης µέχρι δε να διενεργηθεί η εν
λόγω κατάθεση τους στο Ταµείο αυτά θα θεωρούνται ότι κατέχονται για λογα'
ριασµό του Ταµείου.

(5) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες αναφορικά µε τον τρόπο
επιβολής και είσπραξης του τέλους, καθώς και της εποπτείας και ελέγχου της
επιβολής, είσπραξης και κατάθεσης του τέλους στο Ταµείο.

 Το Υπουργικό Συµβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού και
τηρουµένων των διατάξεων των περί Ελέγχου των ∆ηµοσίων Ενισχύσεων
Νόµων του 2001 µέχρι 2002, δύναται να εκδίδει, µε δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, σχέδια για την επιδότηση ή χρηµατοδότηση από
το Ταµείο διαφόρων κινήτρων ή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενθάρ'
ρυνση της χρήσης περιβαλλοντικά φιλικότερων µορφών ενέργειας, καθώς και
στην προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας, περιλαµβανοµένης της συµπαρα'
γωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού.

(2) Τα σχέδια αυτά θα περιέχουν λεπτοµερείς πρόνοιες αναφορικά µε τα
προσόντα, τους όρους ή τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν ή ικανο'
ποιούν οι αιτούµενοι τέτοιων επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων, καθώς και τον
τρόπο, το χρόνο ή τη διαδικασία καταβολής τους.

 Καµιά επιδότηση ή χρηµατοδότηση από τους πόρους του Ταµείου δε
χορηγείται από την Επιτροπή, παρά µόνο µετά από έγκριση σχετικής αίτησης
από τον ενδιαφερόµενο, η οποία πρέπει να υποβάλλεται κατά τύπο και περιεχό'
µενο σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε σε ισχύ σχετικού σχεδίου.

(2) Σε περίπτωση έγκρισης επιδότησης µε βάση εγκεκριµένη από την Επι'
τροπή σύµβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το Ταµείο θεωρείται
ότι εγγυάται στους συµβαλλόµενους τη σταθερή επιδότηση της αγοράς αυτής
για τη συµπεφωνηµένη διάρκεια της σύµβασης και στις τυχόν συµπεφωνηµένες
διατιµήσεις αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.

11. Η καταβολή από το Ταµείο των δυνάµει του παρόντος Νόµου εγκρινόµε'
νων επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων στους δικαιούχους γίνεται κατά τέτοιο
τρόπο ή διαδικασία και σε τέτοια χρονικά διαστήµατα, όπως θέλει καθορίζεται
στο συγκεκριµένο σχέδιο επιδότησης, µε βάση το οποίο έχουν εγκριθεί.

σχεδίων.
 του 2001
 του 2001
 του 2002.

αναφορικά
µε επιδοτήσεις
ή χρηµατο'
δοτήσεις.

Καταβολή
επιδοτήσεων
ή χρηµατο'
δοτήσεων.
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του
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 Με την επιφύλαξη των  του εδαφίου (3), το Υπουργικό
Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη διάλυση του Ταµείου µε γνωστοποίηση
του δηµοσιευόµενη στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

(2) Από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της διάλυσης του Ταµείου παύει να
υφίσταται και λειτουργεί η Επιτροπή και τερµατίζεται η υποχρέωση καταβολής
του τέλους κατανάλωσης προς το Ταµείο και οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό
ευρίσκεται κατά τη στιγµή εκείνη στο Ταµείο περιέρχεται στο πάγιο ταµείο της
∆ηµοκρατίας.

(3) Παρά τη διάλυση του Ταµείου, η ∆ηµοκρατία µέσω του πάγιου ταµείου
της αναλαµβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης των υφιστάµενων κατά την ηµεροµη'
νία διάλυσης του Ταµείου υποχρεώσεων του, περιλαµβανοµένων των τυχόν
κεκτηµένων έναντι του Ταµείου δικαιωµάτων τρίτων σε οποιαδήποτε επιδό'
τηση µέχρις ότου αυτά αποσβεστούν ολοσχερώς.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Λευκωσία.




