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Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2020 
 

 
Προς:  Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Δημόσια Διαβούλευση – Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί 

Σύστασης και Λειτουργείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Κύπρου Νόμος» και προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2020» 

  
 
Κυρία/ε, 
 
Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διεξάγει 
Δημόσια Διαβούλευση επί των προσχεδίων νομοσχεδίων με τίτλο «ο περί Σύστασης και 
Λειτουργείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νόμος» και «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμος του 2020». 
 
Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν τονίσει 
επανειλημμένα ότι μια καλά λειτουργική αγορά ενέργειας είναι το καλύτερο εργαλείο για τη 
διασφάλιση προσιτών τιμών ενέργειας, την εξασφάλιση των απαραίτητων ενεργειακών 
πόρων και για την ανάπτυξη μεγαλύτερων όγκων ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται 
από ανανεώσιμες πηγές με οικονομικά αποδοτικούς τρόπους. 
 
Τα προσχέδια των δύο νομοσχεδίων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας ενέργειας www.energy.gov.cy κάτω από την ενότητα «Δημόσια Διαβούλευση». 
 
Επισυνάπτονται τα έντυπα υποβολής σχολίων/εισηγήσεων για τα δύο προσχέδια. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα σχόλια/εισηγήσεις τους το αργότερο μέχρι 
την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
gpapageorgiou@meci.gov.cy και energyservice@meci.gov.cy. Παρακαλώ όπως μελετήσετε 
τα προσχέδια και υποβάλετε τις απόψεις και εισηγήσεις σας. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
θεωρηθεί ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο των προτεινόμενων νομοσχεδίων.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Ενέργειας στο 
τηλέφωνο 22409448. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας 
για Γενικό Γραμματέα. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
Διαβούλευση για το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο  

«ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νόμος» 
 

 

rev.  

ΕΝΤΥΠΟ 1 

 
Στοιχεία προσώπου/οργανισμού που αποστέλλει σχόλια / εισηγήσεις:  
 
Ονοματεπώνυμο: ............................................................................................................................................................ 
Επαγγελματική Ιδιότητα:  ……………………………………………………………………………………………………………. 
Όνομα Οργανισμού/ επιχείρησης (εάν εφαρμόζεται) : …………………………………………………………………………… 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Α/Α Αρ. Άρθρου   Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 
Οδηγίες συμπλήρωσης  
 
1:  Στη στήλη (2) να αναγραφτεί ο αριθμός του άρθρου  στο οποίο αναφέρεται το σχόλιο / εισήγηση. 
2:  Στη στήλη (3) να αναγραφτεί ο αριθμός της σελίδας στην οποία αναφέρεται το σχόλιο/εισήγηση που γίνεται. 
3:  Στη στήλη (4) να γίνει αναλυτική περιγραφή του σχόλιου / εισήγησης. 
4: Στη στήλη (5) να γίνει αναλυτική τεκμηρίωση / αιτιολόγηση του σχολίου / εισήγησης που αναφέρεται στην αντίστοιχη περιγραφή του 
σχολίου/εισήγησης. 
 
Παρακαλώ όπως το παρόν έντυπο αποστέλλεται κατάλληλα συμπληρωμένο στην Υπηρεσία Ενέργειας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: gpapageorgiou@meci.gov.cy και energyservice@meci.gov.cy το αργότερο μέχρι 19 Οκτωβρίου 2020.  
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
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rev. 

ΕΝΤΥΠΟ 2 

 
Στοιχεία προσώπου/οργανισμού που αποστέλλει σχόλια / εισηγήσεις:  
 
Ονοματεπώνυμο: ............................................................................................................................................................ 
Επαγγελματική Ιδιότητα:  ……………………………………………………………………………………………………………. 
Όνομα Οργανισμού/ επιχείρησης (εάν εφαρμόζεται) : …………………………………………………………………………… 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Α/Α Αρ. Άρθρου   Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 
Οδηγίες συμπλήρωσης  
 
1:  Στη στήλη (2) να αναγραφτεί ο αριθμός του άρθρου  στο οποίο αναφέρεται το σχόλιο / εισήγηση. 
2:  Στη στήλη (3) να αναγραφτεί ο αριθμός της σελίδας στην οποία αναφέρεται το σχόλιο/εισήγηση που γίνεται. 
3:  Στη στήλη (4) να γίνει αναλυτική περιγραφή του σχόλιου / εισήγησης. 
4: Στη στήλη (5) να γίνει αναλυτική τεκμηρίωση / αιτιολόγηση του σχολίου / εισήγησης που αναφέρεται στην αντίστοιχη περιγραφή του 
σχολίου/εισήγησης. 
 
Παρακαλώ όπως το παρόν έντυπο αποστέλλεται κατάλληλα συμπληρωμένο στην Υπηρεσία Ενέργειας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: gpapageorgiou@meci.gov.cy και energyservice@meci.gov.cy το αργότερο μέχρι 19 Οκτωβρίου 2020.  

mailto:gpapageorgiou@meci.gov.cy

	KEBE GREEK LOGO NEW JULY 2019
	20200928_Έντυπο_Σχολιασμού_Διαβούλευσης (Έντυπο αρ.1)-rev_
	20200928_Έντυπο_Σχολιασμού_Διαβούλευσης (Έντυπο αρ.2)-rev_ (003)

