ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΕΩΣ 2018
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 44(στ)
112(Ι) του 2013
121(I) του 2015
157(Ι) του 2015
62(I) του 2018.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του
παρέχονται δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 44 των περί
της Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018, εκδίδει τους πιο κάτω
Κανονισμούς.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Προώθησης
και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(Μεθοδολογία

Υπολογισμού

Ύψους

Τέλους

Κατανάλωσης)

Κανονισμοί του 2019.
Ερμηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο
προκύπτει διαφορετική έννοια«ΑΠΕ» σημαίνει τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας·
«Βασικές Τιμές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ» σημαίνει
την τιμή αγοράς, από προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, της
ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ, η οποία καθορίζεται
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από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 32 των περί Ρύθμισης της
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται
ή αντικαθίστανται·

«Νόμος» σημαίνει τους περί της Προώθησης και Ενθάρρυνσης της
Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμους του 2013 έως
2018.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους παρόντες

Κανονισμούς και δεν ορίζονται ειδικά, έχουν την έννοια που
αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο.
3. Το συνολικό ποσό που απαιτείται να καλυφθεί από την επιβολή
του τέλους κατανάλωσης είναι αυτό που προνοείται στον νόμο που
προβλέπει για τον προϋπολογισμό του Ταμείου για το εκάστοτε
οικονομικό έτος.
4. Η αναμενόμενη συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας, υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη από
τη ΡΑΕΚ πρόβλεψη της συνολικής τιμολογούμενης ηλεκτρικής
ενέργειας από προμηθευτές που αφορά το έτος για το οποίο γίνεται
ο υπολογισμός του τέλους κατανάλωσης, μειωμένης κατά 5%.
5. Το ύψος του τέλους κατανάλωσης που επιβάλλεται σε κάθε
καταναλωτή ηλεκτρισμού καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού
που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και
υπολογίζεται σε ευρωσέντ ανά κιλοβατώρα, ως το πηλίκο του
συνολικού ποσού σε ευρώ που απαιτείται να καλυφθεί από το τέλος
κατανάλωσης, ως αυτό υπολογίζεται στο άρθρο 3, δια της
αναμενόμενης
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κατανάλωσης
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ενέργειας σε κιλοβατώρες, ως αυτή υπολογίζεται στο άρθρο 4:
Νοείται ότι το εκάστοτε τέλος κατανάλωσης εφαρμόζεται από την
ημερομηνία δημοσίευσης του διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας.
6. Στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που είναι ενταγμένοι
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο
(Ι): 04.09.2015

στην ειδική διατίμηση με Κώδικα 08, σύμφωνα με το Περί
Καθορισμού της Ενεργειακής Φτώχειας και των Κατηγοριών
Ευάλωτων Καταναλωτών και των Μέτρων Αντιμετώπισης της
Ενεργειακής
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Καταναλωτών Διάταγμα του 2015, όπως αυτό τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, επιβάλλεται το ήμισυ του τέλους κατανάλωσης που
προβλέπεται στο άρθρο 5.

7. Σε έκτακτες περιπτώσεις όπου, λόγω απρόβλεπτης μείωσης των
Βασικών Τιμών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ ή/και λόγω
άλλων εκτάκτων περιστάσεων οι οποίες αιτιολογούνται δεόντως, το
συνολικό εισπραχθέν ποσό από το τέλος κατανάλωσης δεν επαρκεί
να καλύψει συμβατικές υποχρεώσεις του Ταμείου που προκύπτουν
από

ισχύουσες
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κατανάλωσης που επιβάλλεται σε κάθε καταναλωτή ηλεκτρισμού
προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των συμβατικών
υποχρεώσεων του Ταμείου:
Νοείται ότι απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υποβάλλεται στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού για την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσής της:
Νοείται περαιτέρω ότι, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μέσα σ’ ένα μήνα από την
κατάθεση ενώπιόν της, της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου
για αναθεώρηση του ύψους του τέλους κατανάλωσης που
επιβάλλεται σε κάθε καταναλωτή ηλεκτρισμού, ενημερώνει γραπτώς
τον Υπουργό για την τελική της απόφαση.
9. Οι παρόντες Κανονισμοί ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2020.

