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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                Ν. 148(Ι)/2018 
Αρ. 4678, 18.12.2018                               

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 148(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΜΕΧΡΙ 2012 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης:  
  
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L211 
14.8.2009 
σ.94. 

(α) Mε τα άρθρα 3(5), 27(1), 31(3), 31(4) και το σημείο 1 στοιχείο (α) του Παραρτήματος Ι της πράξης 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ», 

  
 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: 
L315 
14.11.2012 
σ.1. 

(β) με τα άρθρα 2, 9(1)(2), 10(2), 11(1), 15(2) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την 
ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των oδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των oδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», και 

  
           Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής - 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L326 
8.12.2011 
σ.1. 

(γ) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ)  αριθ. 1227/2011 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη 
διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
183(Ι) του 2004 
103(Ι) του 2006 
199(Ι) του 2007 
219(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 
Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2012 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού 
Αερίου Νόμοι του 2004 μέχρι 2018. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου.  

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται  ως ακολούθως:  

  (α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και ορισμών 
αυτών: 

   
  «έξυπνο σύστημα μέτρησης» ή «ευφυές σύστημα μέτρησης» σημαίνει το ηλεκτρονικό σύστημα 

το οποίο μπορεί να μετρά την κατανάλωση ενέργειας, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες 
σε σύγκριση με ένα συμβατικό μετρητή και μπορεί να μεταδίδει και να λαμβάνει δεδομένα 
χρησιμοποιώντας μια μορφή ηλεκτρονικών επικοινωνιών· 

   
  «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα 
και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας∙»∙ και  

   
  (β) με  την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο (1) και την προσθήκη  αμέσως 

μετά το τέλος αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 
   
  «(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και οι οποίοι 

δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς 
από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4Α):   

 «(4Α) Η ΡΑΕΚ ορίζεται ως η Αρμόδια Αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των προνοιών του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, και ιδίως των απαγορεύσεων και υποχρεώσεων που προνοεί ο εν 
λόγω Κανονισμός.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 7  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) 
αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (3), (4), (5) και (6): 

   
           «(3) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι: 
   
    (α)   Διενεργείται εκτίμηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης των υποδομών 

φυσικού αερίου, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά, τη διανομή, τη διαχείριση 
φορτίου και τη διαλειτουργικότητα, καθώς και τη σύνδεση με τις εγκα-
ταστάσεις παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
πρόσβασης σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας πολύ μικρής κλίμακας∙ 
και 

    
    (β) προσδιορίζονται συγκεκριμένα μέτρα και επενδύσεις για την επίτευξη 

οικονομικώς αποδοτικών βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης στην 
υποδομή δικτύου, με χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή τους. 

   
  (4) Η ΡΑΕΚ εξασφαλίζει ότι, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, οικονομικώς εύλογο και 

ανάλογο προς τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας, παρέχονται σε ανταγωνιστική 
τιμή στους τελικούς πελάτες φυσικού αερίου, ατομικοί μετρητές που αντικα-
τοπτρίζουν επακριβώς την πραγματική κατανάλωση φυσικού αερίου του τελικού 
πελάτη και παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον πραγματικό χρόνο χρήσης: 

   
      Νοείται ότι, οι ατομικοί μετρητές παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή όταν 

αντικαθίσταται υπάρχων μετρητής, εκτός εάν είναι τεχνικώς αδύνατο ή δεν είναι 
οικονομικώς αποδοτικό σε σχέση με τις εκτιμώμενες δυνατότητες μακροπρόθεσμης 
εξοικονόμησης ενέργειας: 

   
 

 
142(I) του 2006 

30(Ι) του 2009 
210(Ι) του 2012 
15(Ι) του 2017. 

 Νοείται περαιτέρω ότι, οι ατομικοί μετρητές παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή 
όταν πραγματοποιείται νέα σύνδεση σε νέο κτίριο, ή σε κτίριο που υφίσταται 
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο. 

  (5) Η ΡΑΕΚ δύναται, κατά την ενάσκηση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και 
καθηκόντων της ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1227/2011, να διενεργεί όλες τις απαραίτητες έρευνες και να λαμβάνει κάθε 
αναγκαίο μέτρο και προς τούτο:  

   
   (α)  Nα έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε σχετικό, έγγραφο ανεξαρτήτως της 

μορφής αποθήκευσής του, και να λαμβάνει αντίγραφό του· 
    
   (β)   να ζητά  πληροφορίες από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο πρόσωπο, συμπε-

ριλαμβανομένων εκείνων που παρεμβαίνουν διαδοχικά στη διαβίβαση των 
εντολών ή στην εκτέλεση των σχετικών πράξεων, καθώς επίσης των 
εντολέων τους, και, εάν είναι αναγκαίο, να καλεί οποιοδήποτε από αυτά τα 
πρόσωπα ή εντολείς σε ακρόαση· 

    
   (γ)    να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και έρευνες· 
    
   (δ)   να εισέρχεται  σε  εγκαταστάσεις φυσικών και νομικών προσώπων, εξαι-

ρουμένων των κατοικιών, για την κατάσχεση εγγράφων και δεδομένων 
οποιασδήποτε μορφής, εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα 
έγγραφα ή τα δεδομένα που σχετίζονται με το αντικείμενο της 
επιθεώρησης ή της έρευνας ενδέχεται να είναι κρίσιμα για τη 
στοιχειοθέτηση υπόθεσης εκμετάλλευσης εμπιστευτικής πληροφορίας ή 
χειραγώγησης της αγοράς, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου·   
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   (ε) να απαιτεί υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και 
υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων· 

    
   (στ) να απαιτεί τη διακοπή κάθε πρακτικής αντίθετης προς τον παρόντα Νόμο· 
    
   (ζ) να ζητά δικαστικά τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων· 
    

 
 

102(Ι) του 2016. 
 
 

(η) χωρίς επηρεασμό των εξουσιών της ΡΑΕΚ δυνάμει του άρθρου 7(1)(α), να 
ζητά από αρμόδιο δικαστήριο ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 
περιπτώσεις που εμπίπτουν στον περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμο, 
προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας· 

 
 
 
 
 

 (θ) να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή ενημέρωση του κοινού, 
συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ψευδών ή παραπλανητικών 
πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, απαιτώντας από 
οποιοδήποτε πρόσωπο που δημοσίευσε ή διέδωσε ψευδείς ή 
παραπλανητικές πληροφορίες τη  δημοσίευση διορθωτικής δήλωσης. 

  (6)  Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της ως Αρμόδια Αρχή για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, η 
ΡΑΕΚ ασκεί τις εξουσίες της: 

    
   (i)  Απευθείας, ή 
    
   (ii)  σε συνεργασία με άλλες αρχές, ή 
    
   (iii)  με αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές: 
   
  Νοείται ότι, η ΡΑΕΚ μπορεί, κατά περίπτωση, να ασκεί τις εξουσίες έρευνας, σε 

συνεργασία με τις οργανωμένες αγορές, τα συστήματα αντιστοίχησης των εντολών ή 
άλλα πρόσωπα που κατ’ επάγγελμα διεκπεραιώνουν συναλλαγές.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 
7Α  
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α) Με την διαγραφή από το τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού της λέξης «και»· 
   
  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, των ακόλουθων 

νέων παραγράφων (β) και (γ) και τον αναγραμματισμό της παραγράφου (β) αυτού σε 
παράγραφο (δ): 

   
   «(β) να λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις  με τις οποίες να καθορίζει τον τρόπο εφαρμο-

γής των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και ιδιαίτερα για τις 
περιπτώσεις: 

     
    (i) απαγόρευσης εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, 
     
    (ii) υποχρέωσης δημοσίευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, 
     
    (iii) υποχρέωσης καταρτισμού και διαχείρισης καταλόγου κατόχων εμπιστευτικών 

πληροφοριών, 
     
    (iv) απαγόρευσης χειραγώγησης της χονδρικής αγοράς ενέργειας, 
     
    (v) υποχρεώσεων των συμμετεχόντων στην αγορά, 
     
    (vi) εφαρμογής των απαγορεύσεων καταχρηστικών πρακτικών στη χονδρική 

αγορά ενέργειας,  
    
    (γ)   να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες προς τους συμμετέχοντες στην αγορά για τη ρύθμιση 

οποιουδήποτε θέματος προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και/ή στον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1227/2011 ή είναι δεκτικό καθορισμού,»∙ 

 
  (γ)   με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση 

«φυσικού αερίου,» (πρώτη γραμμή), της φράσης «συμμετέχοντα στην αγορά,»∙  και 
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  (δ)   με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση 
«φυσικού αερίου,» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «συμμετέχοντες στην αγορά,».  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  
 «(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 ή οποιασδήποτε άλλης νόμιμης υποχρέωσης για 

κοινοποίηση πληροφοριών, ο διαχειριστής συστήματος διανομής διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό 
χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται εις γνώση του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, και αποτρέπει τη με μεροληπτικό τρόπο κοινοποίηση πληροφοριών,  
οι οποίες αφορούν τις δικές του δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά 
πλεονεκτήματα.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
    
   «(4)(α) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου τηρούν στα εσωτερικά τους λογιστικά, 

χωριστούς λογαριασμούς για  τις δραστηριότητες μεταφοράς, διανομής, προμήθειας, ΥΦΑ 
και αποθήκευσης, όπως θα απαιτείτο εάν οι εν λόγω δραστηριότητες διεξάγονταν από 
διαφορετικές επιχειρήσεις, με σκοπό την αποφυγή διακρίσεων, διασταυρούμενων 
επιδοτήσεων και στρεβλώσεων του ανταγωνισμού:  

    
   Νοείται ότι, οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου τηρούν λογαριασμούς οι οποίοι μπορούν να 

είναι ενοποιημένοι, για άλλες δραστηριότητες σχετικά με το φυσικό αέριο, οι οποίες δεν 
έχουν σχέση με τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια, το ΥΦΑ και την αποθήκευση: 

    
   Νοείται περαιτέρω ότι, όπου ενδείκνυται, οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου τηρούν 

ενοποιημένους λογαριασμούς για άλλες δραστηριότητες, οι οποίες δεν σχετίζονται με το 
φυσικό αέριο. 

    
   (β) Στους λογαριασμούς που τηρούνται, δυνάμει της παραγράφου (α), καθορίζονται τα 

έσοδα που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του δικτύου μεταφοράς ή 
διανομής.»∙ και 

    
  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
  «(9) Ο έλεγχος που αναφέρεται στα εδάφια 2 και 3 ιδίως αφορά την τήρηση της 

υποχρέωσης για αποφυγή των διακρίσεων και διασταυρούμενων επιδοτήσεων σύμφωνα 
με το εδάφιο (4).». 

  
Τροποποίηση   
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
29Α. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 29 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 29Α: 
 
 

 «Τήρηση εσωτερικών 
λογαριασμών από 
επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου. 

29Α. Όταν οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου επωφελούνται από παρέκκλιση 
από  το άρθρο 29, βάσει των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 44, υποχρεούνται 
να τηρούν τουλάχιστον τους εσωτερικούς τους λογαριασμούς σύμφωνα με το 
άρθρο 29. Η ΡΑΕΚ μεριμνά και διασφαλίζει ότι οι λογαριασμοί των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου, τηρούνται σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 29.». 

 
 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 40  
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α)  Με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ix) της παραγράφου (α) του εδαφίου 
(2) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (x): 
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   «(x) οι συμβατικοί  όροι  είναι δίκαιοι, σαφείς και γνωστοί εκ των προτέρων.  Οι πλη-
ροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) παρέχονται πριν 
από τη σύναψη ή επιβεβαίωση της σύμβασης. Όταν οι συμβάσεις συνάπτονται με 
την παρεμβολή κάποιου μεσάζοντα, οι πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (2) επίσης παρέχονται πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης,»∙ 

   
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) του εδαφίου (5) αυτού, των ακόλουθων 

νέων παραγράφων (γ) και (δ):  
    
   «(γ) Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ευφυή συστήματα μέτρησης και 

προωθείται η ανάπτυξη έξυπνων μετρητών φυσικού αερίου, η ΡΑΕΚ: 
     

 
 
 
 

 
 

(i) Μεριμνά ώστε τα συστήματα μέτρησης να παρέχουν στους 
τελικούς πελάτες πληροφορίες στον πραγματικό χρόνο 
κατανάλωσης. Οι στόχοι της ενεργειακής απόδοσης και τα 
οφέλη των τελικών πελατών λαμβάνονται πλήρως υπόψη 
στον καθορισμό των ελάχιστων λειτουργιών των μετρητών 
και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους συμμε-
τέχοντες στην αγορά∙ 

  
 

 
138(Ι) του 2001 

37(Ι) του 2003 
105(Ι) του 2012. 

(ii) διασφαλίζει την ασφάλεια των έξυπνων μετρητών και των 
ανταλλαγών δεδομένων καθώς και την ιδιωτικότητα των 
τελικών πελατών, τηρουμένων των διατάξεων του περί 
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προ-
στασία του Ατόμου) Νόμου∙ 

  
 (iii) διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που οι τελικοί πελάτες 

υποβάλουν σχετικό αίτημα, τα δεδομένα μέτρησης της 
παραγωγής ή της κατανάλωσής τους διατίθενται στους 
ίδιους ή σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους, σε 
ευχερώς κατανοητή μορφή για να μπορούν να τα 
χρησιμοποιήσουν ώστε να συγκρίνουν παρόμοιες προ-
σφορές∙ 

  
 (iv) απαιτεί την παροχή κατάλληλων συμβουλών και 

πληροφοριών στους πελάτες κατά το χρόνο εγκατάστασης 
έξυπνων μετρητών, κυρίως σχετικά με το σύνολο των 
δυνατοτήτων τους όσον αφορά τη χρήση των ενδείξεων 
του μετρητή και την παρακολούθηση της κατανάλωσης 
ενέργειας. 

  
   (δ) Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ευφυές σύστημα μέτρησης, οι μετρητές θα 

παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς τιμολόγησης, με βάση την πραγματική 
κατανάλωση. Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα 
εύκολης πρόσβασης σε συμπληρωματικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να 
ελέγχουν οι ίδιοι, λεπτομερώς, το ιστορικό της κατανάλωσής τους, και οι οποίες 
περιλαμβάνουν: 

    
   (i) Σωρευτικά στοιχεία, τουλάχιστον, για τα τρία (3) προηγούμενα έτη ή για την 

περίοδο από την έναρξη της σύμβασης προμήθειας εάν αυτή είναι μικρότερη. 
Τα στοιχεία αντιστοιχούν στις χρονικές περιόδους για τις οποίες υπάρχουν 
συχνά τιμολογιακές πληροφορίες· και 

   
(ii) λεπτομερή στοιχεία για το χρόνο χρήσης για οποιαδήποτε ημέρα, εβδομάδα, 

μήνα και έτος. Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται στον τελικό πελάτη μέσω του 
διαδικτύου ή της διεπαφής του μετρητή τουλάχιστον για το διάστημα των 
τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ή για την περίοδο από την έναρξη 
της σύμβασης προμήθειας εάν αυτή είναι μικρότερη.»· 

  
(γ)   με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  
«(7) Όλοι οι τελικοί πελάτες που συνδέονται με το δίκτυο φυσικού αερίου έχουν το 

δικαίωμα να λαμβάνουν το φυσικό τους αέριο από προμηθευτή, με την επιφύλαξη της 
συμφωνίας του προμηθευτή, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο είναι 
καταχωρημένος ο προμηθευτής, εφόσον αυτός τηρεί τις κείμενες διατάξεις εμπορίας και 
εξισορρόπησης.  Προς τούτο η ΡΑΕΚ λαμβάνει όλα τα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι 
διοικητικές διαδικασίες δεν εισάγουν εμπόδια εις βάρος επιχειρήσεων προμήθειας που 
έχουν ήδη καταχωρηθεί σε άλλο κράτος μέλος.»∙ και  
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 (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (14) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (15): 

   
  «(15) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι οι τελικοί πελάτες λαμβάνουν ατελώς τους 

λογαριασμούς τους και τα στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας και ότι η πρόσβαση 
των τελικών πελατών στα στοιχεία για την κατανάλωσή τους είναι επίσης δωρεάν.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 50  
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού 
σε εδάφιο (1) και την προσθήκη στο τέλος του, αμέσως μετά το νέο εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων 
νέων εδαφίων (2), (3), (4), (5), (6) και (7): 

  
 «(2)(α) Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή διά αντιπροσώπου του 

παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 7Α(1)(β)(i) είναι ένοχο ποινικού 
αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) 
έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(€350.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  
 (β) Πρόσωπο που καταδικάζεται για αδίκημα σύμφωνα με  την παράγραφο (α) στερείται, αυτόματα, 

του δικαιώματος να συναλλάσσεται, άμεσα ή έμμεσα, ενεργειακά προϊόντα χονδρικής ή να 
πραγματοποιεί συναλλαγές συμπεριλαμβανομένης της εντολής πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων 
σε μια ή περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας, για διάστημα πέντε (5) ετών από την καταδίκη του, 
εξαιρουμένης της ολοκλήρωσης προγενέστερων της καταδίκης του νόμιμων πράξεων. 

  
 (γ) Παράβαση των διατάξεων  της παραγράφου (β) συνιστά ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση 

καταδίκης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  
 (δ) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου (γ) στερείται, αυτόματα, του 

δικαιώματος να συναλλάσσεται, άμεσα ή έμμεσα, ενεργειακά προϊόντα χονδρικής ή να πραγματοποιεί 
συναλλαγές συμπεριλαμβανομένης της εντολής πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε μια ή 
περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας, για περαιτέρω διάστημα πέντε (5) ετών από την καταδίκη του 
δυνάμει της παραγράφου (γ). 

  
 (3) Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή διά αντιπροσώπου του παραβιάζει ή 

παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 7Α(1)(β)(iι) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και 
σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€85.000) ή και στις δύο 
αυτές ποινές. 

  
 (4)(α) Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή διά αντιπροσώπου του 

παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 7Α(1)(β)(iv) είναι ένοχο ποινικού 
αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) 
έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(€350.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  
 (β) Πρόσωπο που καταδικάζεται για αδίκημα σύμφωνα με την παράγραφο (α) στερείται, αυτόματα, 

του δικαιώματος να συναλλάσσεται, άμεσα ή έμμεσα, ενεργειακά προϊόντα χονδρικής ή να 
πραγματοποιεί συναλλαγές συμπεριλαμβανομένης της εντολής πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων 
σε μια ή περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας, για διάστημα πέντε (5) ετών από την καταδίκη του, 
εξαιρουμένης της ολοκλήρωσης προγενέστερων της καταδίκης του νόμιμων πράξεων. 

  
 (γ) Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (β) συνιστά ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση 

καταδίκης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  
 (δ) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου (γ) στερείται, αυτόματα, του 

δικαιώματος να συναλλάσσεται, άμεσα ή έμμεσα, ενεργειακά προϊόντα χονδρικής ή να πραγματοποιεί 
συναλλαγές συμπεριλαμβανομένης της εντολής πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε μια ή 
περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας, για περαιτέρω διάστημα πέντε (5) ετών από την καταδίκη του 
δυνάμει της παραγράφου (γ). 

  
 (5) Πρόσωπο το οποίο αποπειράται να διαπράξει αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 

7Α(1)(β)(i) και 7Α(1)(β)(iv), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται 
σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  
 (6) Νομικό πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που 

προβλέπεται στα άρθρα 7Α(1)(β)(i) και 7Α(1)(β)(iv), υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
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πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) και το δικαστήριο δύναται να διατάξει- 
  
  (i) Αποκλεισμό από παροχές ή ενισχύσεις του δημοσίου· 
   
  (ii) μέτρα προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας· 
   
  (iii) δικαστική εκκαθάριση· 
   
  (iv) προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργιάς των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη διάπραξη του αδικήματος.    
  
 (7)  Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα και παρά τις διατάξεις του 

άρθρου 6 του Ποινικού Κώδικα, τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν τα 
αδικήματα των άρθρων 7Α(1)(β)(i) και 7Α(1)(β)(iv), εφόσον τα αδικήματα έχουν διαπραχθεί-  

  
  (α) Εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει στη Δημοκρατία· 
   
  (β) προς όφελος νομικού προσώπου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία.». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 51 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α)  Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού αμέσως μετά τη λέξη «ποινική» (πρώτη γραμμή), 

της φράσης «και αστική»∙ 
   
  (β)   με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αξιωματούχος» (τέταρτη 

γραμμή) της φράσης «ή άλλο όργανο της διοίκησης»∙ και  
   
  (γ)    με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 
    
   «(3) Πρόσωπα που, κατά τα οριζόμενα στα εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 50 

υπέχουν ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα, 
ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή/και κεχωρισμένως για κάθε ζημιά 
που προκαλείται σε τρίτους ένεκα της πράξεως ή της παραλήψεως που στοιχειοθετεί 
το αδίκημα.». 

    
Τροποποίηση   
του άρθρου 52 
του βασικού 
νόμου. 

12. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των αριθμών και της λέξης 
«92, 93 και 95» (δεύτερη γραμμή), με τους αριθμούς και τη λέξη «97, 98 και 100». 

  
Τροποποίηση   
του άρθρου 54 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο 54 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) 
αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (5), (6), (7), (8), (9) και (10): 

   
  «(5) Άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε ποινικών διαδικασιών που υφίστανται ή έχουν 

ολοκληρωθεί, η ΡΑΕΚ έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις και να επιβάλλει κατάλληλες 
διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα για τις παραβάσεις των άρθρων 7Α(β)(i), 7Α(β)(ii), 
7Α(β)(iii) και 7Α(β)(iv): 

   
  Νοείται ότι, οι εξουσίες της ΡΑΕΚ δεν επηρεάζουν τις εξουσίες της κατά τα οριζόμενα στο 

εδάφιο (3) του άρθρου 7.  
   
  (6) Η ΡΑΕΚ έχει την εξουσία να λαμβάνει και/ή να επιβάλλει τα κατωτέρω διοικητικά μέτρα και 

κυρώσεις, στην περίπτωση των παραβάσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (5) - 
    
   (α) Εντολή που υποχρεώνει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση να 

τερματίσει τη συμπεριφορά του και να μην την επαναλάβει· 
    
   (β) αποστέρηση των αποκτηθέντων κερδών ή των αποφευχθεισών ζημιών λόγω της 

παράβασης, στο βαθμό που αυτά δύνανται να προσδιοριστούν· 
    
   (γ)  δημόσια προειδοποίηση που αναφέρει το πρόσωπο που ευθύνεται και τη φύση της 

παράβασης· 
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   (δ)  ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας επιχείρησης· 
    
   (ε)  προσωρινή απαγόρευση σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός 

επιχείρησης ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για 
την παράβαση, να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός  επιχείρησης· 

    
   (στ) μόνιμη απαγόρευση, σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των άρθρων 7Α(β)(i) 

και 7Α(β)(iv), σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης 
ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση, να 
ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός επιχείρησης· 

    
   (ζ)  προσωρινή απαγόρευση σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός 

επιχείρησης ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, το οποίο φέρει ευθύνη για την 
παράβαση, να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό· 

    
   (η)  διοικητικές χρηματικές κυρώσεις που ανέρχονται έως και το τριπλάσιο του ποσού 

των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της 
παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί· 

    
   (θ)  στην περίπτωση φυσικών προσώπων, διοικητικές χρηματικές κυρώσεις που 

ανέρχονται- 
     
  (i) για παραβάσεις των άρθρων 7Α(β)(i) και 7Α(β)(iv), στα πέντε εκατομμύρια 

ευρώ (€5.000.000)· 
  
 (ii) για παραβάσεις του άρθρου 7Α(β)(ii), στο ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000)· 

και 
  
 (iii) για παραβάσεις του άρθρου 7Α(β)(iii), στις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(€500.000)· και· 
   
  (ι) στην περίπτωση νομικών προσώπων, διοικητικές χρηματικές κυρώσεις που ανέρ-

χονται - 
   
  (i) για παραβάσεις των άρθρων 7Α(β)(i)  και 7Α(β)(iv), στα δεκαπέντε εκατομμύρια 

ευρώ (€15.000.000)· 
   
  (ii) για παραβάσεις του άρθρου 7Α(β)(ii), στα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες 

χιλιάδες ευρώ (€2.500.000)· και 
   
  (iii) για παραβάσεις του άρθρου 7Α(β)(iii), στο ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000). 
   
  (7) Ανεξάρτητα και επιπρόσθετα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1227/2011, σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και/ή του Κανονισμού από νομικό πρόσωπο, η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλλει διοικητικό 
πρόστιμο- 

    
   (α)  Σε νομικό πρόσωπο· ή/και 
    
   (β)  σε διοικητικό σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, 
εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια. 

   
  (8) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1227/2011, από οποιοδήποτε πρόσωπο και για την οποία παράβαση δεν προβλέπεται 
στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, ειδικό διοικητικό πρόστιμο, ή σε 
περίπτωση που πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε εντολή ή απαγόρευση της ΡΑΕΚ 
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6), η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλει στον παραβάτη διοικητικό 
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) και σε περίπτωση 
επανάληψης της παράβασης διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες 
ευρώ (€700.000). 

   
  (9) Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (8) ο 

υπαίτιος παράβασης προσπορίστηκε όφελος από την παράβαση αυτή, το οποίο υπερβαίνει τα 
ποσά των διοικητικών προστίμων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1227/2011, ανάλογα με την περίπτωση, η ΡΑΕΚ έχει εξουσία να επιβάλλει διοικητικό 
πρόστιμο ύψους μέχρι το διπλάσιο ποσό του οφέλους που ο υπαίτιος αποδεδειγμένα 
προσπορίστηκε από την παράβαση. 
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  (10) Η ΡΑΕΚ, κατά τον καθορισμό του είδους και του ύψους των διοικητικών κυρώσεων, 

λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων 
στοιχείων, όπου εφαρμόζεται - 

    
   (α)  Τη σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης· 
    
   (β)  το βαθμό ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου· 
    
   (γ)  τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως 

υποδηλώνεται, ιδίως, από το συνολικό κύκλο εργασιών ενός νομικού προσώπου ή 
από το ετήσιο εισόδημα ενός φυσικού προσώπου· 

    
   (δ)  τη σημασία των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το 

υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, στο βαθμό που αυτό μπορεί να 
προσδιοριστεί· 

    
   (ε)  το επίπεδο συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την ΡΑΕΚ, 

με την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή 
αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο· 

    
   (στ)  τις οποιεσδήποτε προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση 

προσώπου· και 
    
   (ζ)  τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο για να 

αποτραπεί τυχόν επανάληψη της παράβασης.». 
  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέων άρθρων 
54Α και 54Β. 

14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 54 αυτού, των 
ακόλουθων νέων άρθρων 54Α και 54Β: 

 «Ψευδείς δηλώσεις 
και απόκρυψη 
στοιχείων. 

54Α.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποχρέωση, δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, να υποβάλλει 
ή να γνωστοποιεί στην ΡΑΕΚ  ή να δημοσιοποιεί ή να ανακοινώνει δημόσια 
οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα ή έντυπα, οφείλει να μεριμνά και 
να εξασφαλίζει την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβειά τους. 

   
  (2) Η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών ή ανακριβών πληροφοριών ή 

στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από 
οποιαδήποτε γνωστοποίηση που υποβάλλεται στην ΡΑΕΚ ή εντός 
οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή και 
στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, συνιστά, εκτός από παράβαση η οποία 
υπόκειται σε διοικητική κύρωση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54, και 
ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3). 

   
  (3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις 

διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 
του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εφτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) ή 
και στις δύο αυτές ποινές. 

   
  (4) Ποινική ευθύνη για το προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο αδίκημα που 

διαπράττεται από νομικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό 
πρόσωπο, και οποιοδήποτε από τα μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, 
εποπτικών ή ελεγκτικών του οργάνων που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή 
συνέπραξε στη διάπραξη του αδικήματος. 

   
  (5) Πρόσωπα που, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (4), υπέχουν ποινική 

ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα, ευθύνονται 
αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή/και κεχωρισμένως για κάθε ζημιά που 
προκαλείται σε τρίτους ένεκα της πράξεως ή της παραλείψεως που στοιχειοθετεί 
το αδίκημα. 
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 Δημοσίευση 
αποφάσεων 
επιβολής 
διοικητικών μέτρων 
και κυρώσεων. 

54Β.-(1)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ), η 
ΡΑΕΚ δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, κάθε απόφαση με την οποία 
επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή άλλο μέτρο για παράβαση των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, αμέσως μετά την 
κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης στο πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται η 
κύρωση ή το μέτρο· η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες 
σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του 
προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο. 

   
  (β) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) δεν ισχύουν για αποφάσεις επιβολής 

μέτρων διερευνητικού χαρακτήρα. 
   
  (γ) Σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ κρίνει ότι η δημοσίευση της επωνυμίας του 

νομικού προσώπου, το οποίο αφορά η απόφαση ή των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα φυσικών προσώπων θα ήταν δυσανάλογη, κατόπιν, κατά περίπτωση 
αξιολόγησης, που διενεργείται τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας και 
λαμβανομένου υπόψη του ενδεχόμενου να τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα της 
χονδρικής αγοράς ενέργειας  ή μια διεξαγόμενη έρευνα, η ΡΑΕΚ- 

    
   (i)  αναβάλλει τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι να παύσουν να 

υφίστανται οι λόγοι της εν λόγω αναβολής· ή 
    
   (ii)  δημοσιεύει την απόφαση με τρόπο που δεν αποκαλύπτει την επωνυμία 

του νομικού προσώπου ή την ταυτότητα του φυσικού προσώπου και 
νοουμένου ότι η δημοσίευση εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία 
των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ή 

    
   (iii)  δεν δημοσιεύει την απόφαση. 
   
  (δ) Η ΡΑΕΚ, σε περίπτωση που αποφασίσει να δημοσιεύσει μία απόφαση 

κατά τα διαλαμβανόμενα στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ), δύναται 
να αναβάλει τη δημοσίευση των οικείων δεδομένων για εύλογο χρονικό 
διάστημα, όταν προβλέπεται ότι οι λόγοι της ανώνυμης δημοσίευσης θα 
παύσουν κατά την περίοδο αυτή. 

   
  (2) Σε περίπτωση που η απόφαση της ΡΑΕΚ προσβάλλεται με προσφυγή 

δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος ενώπιον των αρμόδιων 
δικαστικών αρχών, η ΡΑΕΚ δημοσιεύει αμέσως στο διαδικτυακό της τόπο τις 
πληροφορίες αυτές και κάθε μεταγενέστερη πληροφορία σχετική με τα 
αποτελέσματα της προσφυγής· η ΡΑΕΚ, δημοσιεύει και κάθε απόφαση 
Δικαστηρίου που ακυρώνει απόφαση της ΡΑΕΚ, η οποία προσεβλήθη δυνάμει 
των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος. 

   
  (3) Η ΡΑΕΚ εξασφαλίζει ότι κάθε απόφαση που δημοσιεύεται, κατά τα 

προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, παραμένει στο διαδικτυακό της τόπο για 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά τη δημοσίευσή της· τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην εν λόγω δημοσίευση διατη-
ρούνται στο διαδικτυακό τόπο της ΡΑΕΚ για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.». 

 
 


