
Ο περί της Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον Τελικό 
Βιομηχανικό Καταναλωτή Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 140(Ι) του 2001  

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 

 Η Βουλή των Αντιπρόσωπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και 
Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον Τελικό Βιομηχανικό Καταναλωτή Νόμος του 2001. 

 ΜΕΡΟΣ I — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά— «αρμόδια 
αρχή» σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού ή τέτοια άλλη αρχή ή υπηρεσία, η οποία εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό 
για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· 

 «εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει οποιοδήποτε λειτουργό της αρμόδιας αρχής, ο 
οποίος εξουσιοδοτείται με γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας και ο οποίος ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος λειτουργός για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου· 

 «επιχείρηση» σημαίνει πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο προμηθεύει αέριο ή 
ηλεκτρική ενέργεια έναντι αντιτίμου σε τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές· 

 
«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· «Στατιστική 

Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» είναι η Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αρμόδια για τη συλλογή εθνικών στατιστικών πληροφοριών απαραίτητων για την 
προετοιμασία στατιστικών και αναλύσεων από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Πρώτο Παράρτημα. 
Δεύτερο Παράρτημα. 

«τελικοί βιομηχανικοί καταναλωτές» σημαίνει τους καταναλωτές, όπως αυτοί 
καθορίζονται στο Πρώτο και Δεύτερο Παράρτημα· 

 «Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· 

 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Πληροφορίες που 
πρέπει να 
κοινοποιούνται. 

ΜΕΡΟΣ II — ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

κοινοποιούν στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην αρμόδια 

αρχή, με τη μορφή που προβλέπεται στο άρθρο 4— 
 (α) Τις τιμές και τους όρους πώλησης αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στους 

τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές· 
 (β) τα ισχύοντα συστήματα τιμών 
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(γ) την κατάταξη των τελικών βιομηχανικών καταναλωτών και των αντίστοιχων 
ποσοτήτων ανά κατηγορία κατανάλωσης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η 
αντιπροσωπευτικότητα, σε εθνικό επίπεδο, των κατηγοριών αυτών. 

 

(2) Οι επιχειρήσεις καταγράφουν τις πληροφορίες, που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα Ιανουαρίου και 
την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα Ιουλίου κάθε έτους. 

 

4. Το πλαίσιο εφαρμογής, η μορφή, το περιεχόμενο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά τα οποία απαιτεί να κοινοποιούνται δυνάμει του άρθρου 3, παρατίθενται στο 
Πρώτο και Λεύτερο Παράρτημα. 

Μορφή και 
περιεχόμενο 
των 
κοινοποιητέων 
πληροφοριών. 
Πρώτο 
Παράρτημα. 
Δεύτερο 
Παράρτημα. 

 

5.—(1) Οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να δημιουργούν, ενημερώνουν και διατηρούν, για 
χρονική περίοδο 5 ετών από την καταγραφή τους, κατάλληλα και επαρκή αναλυτικά στοιχεία 
καθώς και μεθόδους υπολογισμού ή αξιολόγησης, στα οποία βασίζονται τα στοιχεία που οι 
επιχειρήσεις οφείλουν να κοινοποιούν στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3. 

Αναλυτικά 
στοιχεία και 
μέθοδοι 
υπολογισμού ή 
αξιολόγησης. 

(2) Οι επιχειρήσεις οφείλουν να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής ή 
εξουσιοδοτημένου λειτουργού της, τα πιο πάνω στοιχεία οποτεδήποτε ζητηθούν για σκοπούς 
επιθεώρησής τους από την αρμόδια αρχή και, μέσω αυτής, για σκοπούς τυχόν επιθεώρησής τους 
από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

(3) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία να αιτείται και να λαμβάνει, από 
επιχείρηση, τα αναλυτικά στοιχεία καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού ή αξιολόγησης 
σύμφωνα με το εδάφιο (1). 

 

(4) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός, ο οποίος αιτείται και λαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία και 
τις μεθόδους υπολογισμού ή αξιολόγησης δυνάμει του εδαφίου (3), τα χρησιμοποιεί μόνο για 
τους σκοπούς του εδαφίου (2). 

 

6. Η αρμόδια αρχή δύναται, οποτεδήποτε υπάρχουν υποψίες ότι τα στοιχεία που απαιτούνται 
να κοινοποιούνται δυνάμει του άρθρου 5 είναι ανακριβή ή εσφαλμένα, να απαιτεί από την 
συγκεκριμένη επιχείρηση όπως αποδείξει την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. 

Απόδειξη 
ακρίβειας 
πληροφοριών. 

7.—(1) Οι κοινοποιητέες δυνάμει των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 
πληροφορίες, διαμορφωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, κοινοποιούνται εντός 
δύο μηνών από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3, στη Στατιστική 
Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην αρμόδια αρχή. 

Χρόνος 
κοινοποίησης 
των 
πληροφοριών. 

(2) Οι κοινοποιητέες δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 
πληροφορίες, κοινοποιούνται στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην 
αρμόδια αρχή ανά διετία. 

 

(3) Η έναρξη των προθεσμιών ή περιόδων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) αρχίζει, 
όσον αφορά τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από την ημερομηνία 
προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και, όσον αφορά την αρμόδια αρχή, 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου. 
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 ΜΕΡΟΣ III — ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αδικήματα και 
ποινές. 

8.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επιχείρηση διαπράττει αδίκημα 
αν— 

 (α) Αρνείται ή παραλείπει να παράσχει τις πληροφορίες που οφείλει να κοινοποιεί βάση 
του εδαφίου (1) του άρθρου 3· 

 (β) παρέχει ψευδείς, ελλιπείς ή ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή αποκρύπτει, 
καταστρέφει ή παραποιεί τις αληθείς πληροφορίες ή χωρίς εύλογη αιτία αρνείται να 
παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 3· 

 (γ) παραλείπει να δημιουργεί, ενημερώνει ή διατηρεί τα αναλυτικά στοιχεία και τις 
μεθόδους υπολογισμού ή αξιολόγησης δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 5· 

 (δ) αμελεί ή παραλείπει να συμμορφωθεί με την υποχρέωση που προβλέπεται στο εδάφιο 
(2) του άρθρου 5 ή, συμμορφούμενη με τέτοια υποχρέωση, παρέχει ψευδή, ελλιπή ή 
ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία ή αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί τα αληθή 
στοιχεία· 

 (2) Οποιοσδήποτε είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (1) υπόκειται, σε 
περίπτωση καταδίκης του— 

 (α) Σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές· και 

 (β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 

Ποινική ευθύνη 
αξιωματούχων 
νομικών 
προσώπων. 

9. Όταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, το οποίο έχει διαπραχθεί από νομικό 
πρόσωπο, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή ανοχή ή ότι οφείλεται σε 
αμέλεια, οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου παρόμοιου 
αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο εμφανιζόταν ότι 
ενεργεί με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό καθώς και το νομικό πρόσωπο 
είναι ένοχο του αδικήματος αυτού. 

Διοικητικό 
πρόστιμο. 

10.—(1) Ανεξάρτητα από ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου για οποιοδήποτε 
αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία σε περίπτωση 
παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 5, να επιβάλει στην 
επιχείρηση αυτή διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες. Σε περίπτωση 
δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό 
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες. 

 (2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στην επιχείρηση με αιτιολογημένη απόφαση της 
αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει 
την ευκαιρία σ' αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους. 

Ιεραρχική 
Προσφυγή. 

11.—(1) Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 10, μπορεί να 
προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού. Η προσφυγή ασκείται εγγράφως μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της κοινοποίησης επιβολής 
διοικητικού προστίμου. 

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει 
την ευκαιρία σ' αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει για την τύχη της σύμφωνα 
με το εδάφιο (3). 
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(3) Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:  

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 
 

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·  

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· 
 

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.  

(4) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή αν περάσει 
άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των 
εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού 
προστίμου ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το 
εδάφιο (1), από την κοινοποίηση της επί της προσφυγής απόφασης του Υπουργού. 

 

(5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από 
την αρμόδια αρχή χρηματικών κυρώσεων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και 
εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. 

 

ΜΕΡΟΣ IV — ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ  

12.—(1) Ο Υπουργός μπορεί, με γνωστοποίησή του δημοσιευμένη στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα για να 
ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των 
δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Διαταγμάτων ή Κανονισμών. 

Διορισμός 
εξουσιοδοτημένων 
λειτουργών και 
εξουσίες τους. 

(2) Για σκοπούς ελέγχου και διαπίστωσης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου, εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα, 
επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εφόσον του ζητηθεί, να εισέλθει σε 
οποιοδήποτε κτίριο, υποστατικό ή άλλο χώρο εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ως κατοικία προσώπου, και να πραγματοποιήσει ελέγχους και έρευνες σε 
οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα ή στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή στα οποία έχει εύλογη αιτία 
να πιστεύει ότι περιέχονται οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία δικαιούται να ζητήσει και λάβει 
δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 5. 

 

(3) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός που εισέρχεται σε οποιοδήποτε κτίριο, υποστατικό ή 
άλλο χώρο δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται να κρατήσει αντίγραφα οποιωνδήποτε στοιχείων 
για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ενδεχομένως να χρειαστούν για αποδεικτικούς 
σκοπούς σε ποινική διαδικασία αναφορικά με οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος 
Νόμου ή για σκοπούς επιβολής του διοικητικού προστίμου ή για την παροχή των αντιγράφων 
αυτών στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οποτεδήποτε ζητηθούν από 
αυτή. 

 

ΜΕΡΟΣ V — ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

13.—(1) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την 
αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, θεωρούνται εμπιστευτικά κατά 
την έννοια του άρθρου 13 του περί Στατιστικής Νόμου. 

Απόρρητο 
πληροφοριών, 
εμπιστευτικότητα 
των λαμβανόμενων 
πληροφοριών.  
15(Ι) του 2000. 

(2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός ο οποίος λαμβάνει μέρος στη διενέργεια έρευνας ή 
ελέγχων, όπως προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 12 και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση 
δημοσιεύει ή κοινοποιεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου, οποιαδήποτε πληροφορία 
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 που του εδόθη ή έλαβε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, είναι ένοχος αδικήματος, και 
σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις 
δύο αυτές ποινές. 

 (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η διαβίβαση προς τη 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εμπιστευτικών δεδομένων, όταν αυτά 
είναι αναγκαία για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών. 

 ΜΕΡΟΣ VI — ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Έκδοση 
Κανονισμών. 

14.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη 
εφαρμογή του παρόντος Νόμου καθώς και για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο 
κατά τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού. 

Ημερομηνία 
έναρξης της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

(2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος νόμου κατατίθενται στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει αυτούς, μέσα σε προθεσμία εξήντα 
ημερών από την κατάθεση τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς 
ή η προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσιεύσεώς 
τους. 

15. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 (άρθρο 4) 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΙΟ 

1. Ο Νόμος αφορά δύο μορφές αερίου: 

 (α) Το φυσικό αέριο, 
 (β) το παράγωγο αέριο1. 

2. Όταν οι δύο αυτές μορφές αερίου διανέμονται στην ίδια αστική περιοχή ή 
περιφέρεια, τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται για κάθε μορφή ξεχωριστά, εκτός 
από τις περιπτώσεις που η κατανάλωσή τους είναι μικρότερη από το 10% της 
συνολικής κατανάλωσης φυσικού και παράγωγου αερίου στις πόλεις ή περιφέρειες 
της παραγράφου 11. 

3. Εξετάζεται μόνο η διανομή μέσω σωληνώσεων. 

4. Οι τιμές που πρέπει να αναφέρονται είναι οι τιμές που πληρώνουν οι τελικοί 
βιομηχανικοί καταναλωτές. 

5. Οι χρήσεις που εξετάζονται είναι όλες οι χρήσεις για βιομηχανικούς σκοπούς. 

6. Από το σύστημα εξαιρούνται οι τελικοί βιομηχανικοί καταναλωτές αερίου που το 
χρησιμοποιούν— 
   (α) Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσιους ηλεκτροπαραγωγικούς 

σταθμούς, 
 (β) για μη ενεργειακές χρήσεις (π.χ. στη χημική βιομηχανία), 
 (γ) σε ποσότητες άνω των 4186000 GJ ετησίως (=1163 GWh ετησίως). 

7. Οι τιμές που καταγράφονται βασίζονται σε σύστημα τυποποιημένων τελικών 
βιομηχανικών καταναλωτών, το οποίο καθορίζεται, κυρίως, από το επίπεδο και το 
χρονοϊσοδύναμό2 (ή συντελεστή φορτίου) της κατανάλωσης. 

8. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στον καθορισμό 
της τιμής (π.χ. δυνατότητα διακοπής) προσδιορίζονται κατά περίπτωση, ενώ κάθε 
φορά υιοθετείται η λύση που απαντάται συχνότερα στην πράξη. 

9. Στις τιμές πρέπει να περιλαμβάνεται η μίσθωση του μετρητή, το πάγιο τέλος και η 
τιμή μονάδας του προϊόντος. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη αρχικής σύνδεσης που 
χρεώνεται στον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή. 

1. Ως παράγωγο αέριο νοείται η ενέργεια που παρασκευάζεται από άνθρακα, πετρελαιοειδή ή ακόμη από φυσικό αέριο που έχει 

υποστεί πυρόλυση, αναμόρφωση ή ανάμειξη. Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής το υγραέριο (βουτάνιο, προπάνιο), το 

αέριο των εργοστασίων οπτανθρακοποίησης και το αέριο των υψικαμίνων. 

2. Το ημερήσιο χρονοϊσοδύναμο είναι ο αριθμός ημερών που θα χρειαζόταν για να πραγματοποιηθεί 

η ολική ετήσια κατανάλωση υπό τη μέγιστη ημερήσια παροχή: 
 

Ωριαίο χρονοϊσοδύναμο είναι ο αριθμός ωρών που θα χρειαζόταν προκείμενου να πραγματοποιηθεί 

 η συνολική ετήσια κατανάλωση υπό τη μέγιστη ωριαία παροχή:  

Στους παραπάνω τύπους: 

Qa = καταναλισκόμενος ετήσιος όγκος  

Qjmax = μέγιστη ημερήσια παροχή  

Qhmax = μέγιστη ωριαία παροχή 
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10. Επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι τυποποιημένοι τελικοί βιομηχανικοί καταναλωτές με 
κωδικούς Ι1 έως Ι5: 

 

11. Οι τιμές του αερίου που ισχύουν για την Κύπρο θα συλλέγονται μόνο στη Λευκωσία.

12. Οι καταγραφόμενες τιμές βασίζονται σε τιμολόγια, συμβάσεις, όρους και κανόνες που 
ισχύουν στην αρχή κάθε εξαμήνου (Ιανουάριος και Ιούλιος), περιλαμβανομένων και 
τυχόν εκπτώσεων. 

13. Σε περίπτωση που υπάρχουν διάφορα τιμολόγια τα οποία μπορεί να εφαρμοστούν, 
λαμβάνεται υπόψη το ευνοϊκότερο για τον καταναλωτή, αφού παραλειφθούν τα 
τιμολόγια που δε χρησιμοποιούνται στην πράξη ή που αφορούν ασήμαντο αριθμό 
χρηστών. 

14. Όταν υπάρχουν μόνο οιονεί τιμολόγια ή ειδικές συμβάσεις ή ακόμη ελεύθερα 
διαπραγματεύσιμες τιμές, πρέπει να καταγράφεται η τιμή που απαντάται συχνότερα (η 
πιο αντιπροσωπευτική των εκάστοτε όρων παροχής). 

15. Οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε λίρες ανά φυσική μονάδα αερίού3. Η μονάδα 
ενέργειας που χρησιμοποιείται μετριέται με βάση την ακαθάριστη θερμογόνο δύναμη 
(ΑΘΔ), σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζει η βιομηχανία αερίου. 

16. Πρέπει να δίδονται δύο επίπεδα τιμών4: 

— Η τιμή εξαιρουμένων όλων των φόρων, 

— η τιμή συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων (εκτός από τον εκπιπτόμενο Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α)). 

17. Πρέπει επίσης να αναφέρονται οι συντελεστές και η μέθοδος υπολογισμού όλων των 
φόρων, εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών, με τους οποίους επιβαρύνονται οι 
πωλήσεις αερίου στους τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές. 

3 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται το κυβικό μέτρο, είναι απαραίτητο να καθορίζεται η περιεχόμενη σε αυτό ενέργεια

σε GJ, ή σε kWh. 

4 Η τιμή χωρίς φόρο προκύπτει άμεσα από τα τιμολόγια ή τις συμβάσεις. Η τιμή χωρίς εκπτώσιμο Φ.Π.Α. περιλαμβάνει

και τους λοιπούς ειδικούς φόρους, εφόσον υπάρχουν. 
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18. Πρέπει να επισυνάπτεται επεξήγηση, επαρκώς λεπτομερής σε παράρτημα ώστε να 
αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το σύστημα τιμών. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται σε 
τροποποιήσεις που τυχόν επήλθαν μετά την τελευταία επισκόπηση της κατάστασης. 

19. Για να διαφυλαχθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών, τα στοιχεία που 
σχετίζονται με τις τιμές θα ανακοινώνονται μόνο εάν, στη Δημοκρατία ή την οικεία 
περιφέρεια, υπάρχουν τουλάχιστο τρεις καταναλωτές σε καθεμιά από τις κατηγορίες της 
παραγράφου 10. 
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 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 (άρθρο 4) 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Στο σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια στοιχεία που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα 

νομοθεσία, πρέπει να περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

I. Η έρευνα για τον «τυπικό καταναλωτή αναφοράς» (για καταναλωτές με μέγιστη 

ζήτηση μέχρι 10 MW). 

 
1. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που ισχύουν για την Κύπρο θα συλλέγονται μόνο 

στη Λευκωσία. 
 

2. Καταγράφονται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τις ακόλουθες εννέα 

κατηγορίες τυπικών βιομηχανικών καταναλωτών αναφοράς: 
 

 
Η μέγιστη καθαρή ζήτηση θα είναι η μέγιστη ένδειξη σε οποιοδήποτε τέταρτο της ώρας η 

οποία καταγράφηκε μέσα σ' ένα έτος, εκφρασμένη σε kW. Η τιμή παροχής της ηλεκτρικής 

ενέργειας θα υπολογίζεται για συν φ = 0,90. Στην περίπτωση τιμολογίων που βασίζονται 

σε ημίωρη μέγιστη ζήτηση, η μέγιστη ζήτηση του τυπικού βιομηχανικού καταναλωτή 

αναφοράς πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 0,98. Στην περίπτωση τιμολογίων που 

βασίζονται σε μέγιστη ζήτηση εκφρασμένη σε kVA, θα γίνεται σχετική προσαρμογή 

διαιρώντας τη μέγιστη καθαρή ζήτηση του τυπικού βιομηχανικού καταναλωτή αναφοράς 

(σε kW) διά του συντελεστή συν φ = 0,90. 

 
3. Στην περίπτωση τιμολογίων που βασίζονται σε καταγραφή της μέγιστης ζήτησης 

συχνότερα από μία φορά το χρόνο, η χρέωση ισχύος πολλαπλασιάζεται με τους 

ακόλουθους συντελεστές: 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 

4. Για τιμολόγια που προβλέπουν μειώσεις για τις περιόδους εκτός αιχμής, γίνεται 

αποδεκτό ότι ισχύουν οι ακόλουθες καταναλώσεις εκτός αιχμής, κατά τον 

υπολογισμό της μέσης τιμής ανά kWh: 
 

5. Για τιμές της μέσης ημερήσιας διάρκειας των ωρών εκτός αιχμής που βρίσκονται 

ενδιάμεσα των τιμών του παραπάνω πίνακα, η ετήσια κατανάλωση κιλοβατώρων 

πρέπει να υπολογίζεται με παρεμβολή. Για οποιεσδήποτε επιπλέον περιόδους 

εκτός αιχμής (εάν π.χ. λογίζεται εκτός αιχμής όλη η Κυριακή), θα υπολογίζονται 

μόνο οι μισές πρόσθετες ώρες, και ο μέσος όρος αυτών των ωρών αφού 

κατανεμηθεί σε όλο το έτος, προστίθεται στην κανονική εκτός αιχμής περίοδο, 

πριν χρησιμοποιηθεί ο παραπάνω πίνακας. Όπου αυτό είναι δυνατόν, η τιμή που 

κοινοποιείται πρέπει να βασίζεται σε δημοσιευμένο τιμολόγιο που εφαρμόζεται 

για την εν λόγω κατηγορία τυπικών βιομηχανικών καταναλωτών αναφοράς. Σε 

περίπτωση που μπορούν να εφαρμοστούν περισσότερα τιμολόγια, θα πρέπει να 

εφαρμόζεται το πλεονεκτικότερο για τον καταναλωτή, αφού αποκλειστούν τα 

τιμολόγια που δεν εφαρμόζονται στην πράξη 
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ή που ισχύουν μόνο για οριακούς καταναλωτές ή για ασήμαντο αριθμό 
καταναλωτών. Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται μόνο οιονεί τιμολόγια, ειδικές 
συμβάσεις ή ελεύθερα διαπραγματεύσιμες τιμές, πρέπει να κοινοποιείται η τιμή 
που απαντάται συχνότερα (η πιο αντιπροσωπευτική) για τις δεδομένες συνθήκες 
παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας. 

 6. Στις περιπτώσεις που η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να χορηγείται σε μια δεδομένη 
κατηγορία τυπικών βιομηχανικών καταναλωτών αναφοράς κάτω από διάφορες 
τάσεις, θα πρέπει να κοινοποιείται η τάση εκείνη που είναι η πλέον 
αντιπροσωπευτική για τον τυπικό βιομηχανικό καταναλωτή αναφοράς της εν λόγω 
κατηγορίας. 

 7. Η τιμή ανά κιλοβατώρα θα πρέπει να υπολογίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβλητέα πάγια τέλη (π.χ. μίσθωση του μετρητή, 
πάγια τέλη ή τέλη ικανότητας δικτύου κ.λπ.) καθώς και η χρέωση για τις 
κιλοβατώρες που καταναλώθηκαν. Πρόκειται επομένως για το λόγο του συνολικού 
καταβλητέου ποσού, όσον αφορά τον εν λόγω τύπο κατανάλωσης, αφού 
συνυπολογιστούν τα τυχόν πριμ ή εκπτώσεις, προς την ολική κατανάλωση. Δεν 
πρέπει ωστόσο να συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες της αρχικής σύνδεσης. Παρά το 
γεγονός ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να υποβάλλονται δύο φορές ετησίως, ο 
υπολογισμός οφείλει να βασίζεται στα στοιχεία της ετήσιας κατανάλωσης, ούτως 
ώστε να εξαλείφονται οι εποχιακές διακυμάνσεις. 

 8. Οι τιμές πρέπει να ανακοινώνονται σε λίρες ανά κιλοβατώρα5 με δύο τρόπους: 
— Εξαιρουμένων όλων των φόρων, 

— συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων (εκτός από τον εκπιπτόμενο Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α)). 

  Πρέπει επίσης να αναφέρονται οι συντελεστές και η μέθοδος υπολογισμού όλων 
των φόρων, εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών, με τους οποίους επιβαρύνονται οι 
πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές. 

 9. Πρέπει να παρέχεται όσο το δυνατόν αναλυτικότερη περιγραφή του συστήματος 
τιμών και του τρόπου εφαρμογής του. Θα πρέπει ιδίως να γίνεται ιδιαίτερη μνεία 
των τροποποιήσεων οι οποίες έχουν επέλθει στο σύστημα τιμών από την εποχή που 
έγινε η προηγούμενη επισκόπηση της κατάστασης. 

II. Η έρευνα των «ενδεικτικών τιμών» (για τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές με 
μέγιστη ζήτηση μεγαλύτερη από 10 MW). 

 10
. 

Για την έρευνα των τελικών βιομηχανικών καταναλωτών η μέγιστη ζήτηση των 
οποίων υπερβαίνει τα 10 MW, καθιερώνεται ένα νέο σύστημα, βασισμένο στις 
«ενδεικτικές τιμές», όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 12. 
 
5 Οι τιμές εξαιρουμένων όλων των φόρων προκύπτουν κατευθείαν από την εφαρμογή των τιμολογίων ή 

των συμβάσεων. Η τιμή εκτός εκπιπτόμενου Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνει τους άλλους τυχόν ειδικούς 

φόρους 
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11. Δεδομένου ότι στην Κύπρο οι τιμές που χρεώνονται στους μεγάλους τελικούς 

βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος δε διαφέρουν στο εσωτερικό 

της χώρας, οι «ενδεικτικές τιμές» καθώς και οι συναφείς πληροφορίες θα 

κοινοποιούνται και θα δημοσιεύονται για το σύνολο της Κύπρου. 

12. Οι «ενδεικτικές τιμές» και οι συναφείς πληροφορίες, όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο 11, θα κοινοποιούνται για τρεις κατηγορίες μεγάλων βιομηχανικών 

καταναλωτών, δηλαδή για εκείνους τους τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές με 

μέγιστη ζήτηση περίπου: 
 

(α) 25 MW, που καλύπτει τους τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές με 

μέγιστη ζήτηση κυμαινόμενη μεταξύ 17,5 και 37,5 MW, 
 

(β) 50 MW, που καλύπτει τους τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές με 

μέγιστη ζήτηση κυμαινόμενη μεταξύ 37,5 και 62,5 MW, και 

 
(γ) 75 MW, που καλύπτει τους τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές με 
μέγιστη ζήτηση κυμαινόμενη μεταξύ 62,5 και 75 MW, 

 
Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης όσους τελικούς βιομηχανικούς 

καταναλωτές παράγουν οι ίδιοι ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη μέρους των 

αναγκών τους, παρά το γεγονός ότι οι μόνες πληροφορίες που απαιτείται να 

κοινοποιούνται είναι αυτές που σχετίζονται με την κατανάλωσή τους σε 

ηλεκτρισμό που προέρχεται από επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. 

13. Η «ενδεικτική τιμή» για μια δεδομένη κατηγορία MW (π.χ. για την κατηγορία των 

25 MW) θα είναι η μέση πληρωτέα τιμή ανά κιλοβατώρα για έναν υποθετικό τελικό 

βιομηχανικό καταναλωτή ή ένα τελικό βιομηχανικό καταναλωτή στον οποίο 

εφαρμόζεται η «ενδεικτική τιμή» και του οποίου η μέγιστη κανονική ζήτηση 

τοποθετείται περίπου στα 25 MW, πριν όμως γίνουν οποιεσδήποτε μειώσεις για 

«ειδικούς συντελεστές», που πρέπει να μνημονεύονται χωριστά (βλέπε παρακάτω 

την παράγραφο 14). Αυτός ο τελικός βιομηχανικός καταναλωτής στον οποίο 

εφαρμόζεται η «ενδεικτική τιμή» πρέπει να έχει όσο το δυνατόν 

αντιπροσωπευτικότερα χαρακτηριστικά ζήτησης (αγνοώντας τους «ειδικούς 

συντελεστές»), σε σύγκριση με όλους τους βιομηχανικούς καταναλωτές της 

οικείας κατηγορίας. 

14. Οι παρεχόμενες «ενδεικτικές τιμές» πρέπει να υπολογίζονται κατά τρόπο ώστε να 

περιλαμβάνονται όλα τα καταβλητέα πάγια τέλη (π.χ. μίσθωση του μετρητή, πάγια 

τέλη ή τέλη ικανότητας δικτύου κοκ), καθώς και το κόστος των κιλοβατώρων που 

έχουν καταναλωθεί. Δεν πρέπει ωστόσο να περιλαμβάνονται τα τέλη της αρχικής 

σύνδεσης. Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται δύο φορές το 

χρόνο, πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού τα στοιχεία της ετήσιας 

κατανάλωσης, ούτως ώστε να εξαλείφονται οι εποχιακές διακυμάνσεις. Πρέπει 

επίσης να επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η «ενδεικτική τιμή», 

στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ενσωμάτωση οποιωνδήποτε πάγιων τελών. 
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15.Για κάθε «ενδεικτική τιμή» πρέπει να περιγράφεται μια σειρά «ειδικών 
συντελεστών» οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν για μείωση της τιμής του 
ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. ρήτρες διακοπής της παροχής) και το ύψος της 
μείωσης (π.χ. 6 %, 8 %, 10 %) να προσδιορίζεται. Οι ειδικοί αυτοί συντελεστές 
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί των συντελεστών που εφαρμόζονται στους 
τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές της οικείας κατηγορίας MW στους 
οποίους παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα η συγκεκριμένη επιχείρηση. 

16.Για την περίπτωση στην οποία μία και μόνη επιχείρηση καλύπτει το σύνολο της 
Κύπρου, αυτή οφείλει να κοινοποιεί τις «ενδεικτικές τιμές» και τις συναφείς 
πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά στοιχεία ζήτησης ενός υποθετικού 
τελικού βιομηχανικού καταναλωτή (παράγραφος 13) καθώς επίσης και τους 
ειδικούς συντελεστές και τις μειώσεις των τιμών (παράγραφος 15), απ' ευθείας 
και ταυτόχρονα στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
στην αρμόδια αρχή. 

17.Για να διαφυλαχθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών, οι 
«ενδεικτικές τιμές» και οι συναφείς πληροφορίες θα κοινοποιούνται από την 
επιχείρηση για μια δεδομένη κατηγορία MW, μόνο στις περιπτώσεις που 
υπάρχουν τουλάχιστο τρεις καταναλωτές αυτής της κατηγορίας MW. 

18.Οι «ενδεικτικές τιμές» θα πρέπει να εκφράζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 8. 

19.Οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει επίσης να χορηγούν 
στοιχεία, μία φορά ανά διετία, σχετικά με τον αριθμό των τελικών βιομηχανικών 
καταναλωτών τους σε κάθε κατηγορία MW (π.χ. στις κατηγορίες 17,5-37,5 MW, 
37,5-62,5 MW και 62,5-75,0 MW), ενώ πρέπει επίσης να αναφέρουν τη 
συνολική ετήσια κατανάλωση των τελικών βιομηχανικών καταναλωτών αυτών 
για κάθε κατηγορία (σε GWh). Οι πληροφορίες αυτές θα κοινοποιούνται 
απευθείας και ταυτοχρόνως στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και στην αρμόδια αρχή. Οι απαιτούμενες βάσει της παρούσας 
παραγράφου πληροφορίες θα παρέχονται σε εμπιστευτική βάση και δε θα 
δημοσιεύονται. 
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