
 
 

 

 
 
 

Λευκωσία, 01 Δεκεμβρίου 2022 
 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Ενδιαφερομένους 
ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση: Προσχέδια νομοσχεδίων που αφορούν τον τομέα της   
            ενέργειας  
 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιεί δημόσια 
διαβούλευση για τα πιο κάτω προσχέδια νομοσχεδίων: 
 

1. Ο περί Ειδικού Τέλους Απροσδόκητων Κερδών Ενέργειας Νόμος του 2022» 
 

2. «Ο περί Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης επί των Πλεοναζόντων Κερδών 
στους τομείς του Αργού Πετρέλαιου, του Φυσικού Αεριού, του Γαιάνθρακα και 
των Διυλιστηρίων Νόμος του 2022»  

 
Εν συντομία, το 1ο προσχέδιο νομοσχεδίου αποσκοπεί στην επιβολή ειδικού τέλους επί των 
απροσδόκητων κερδών του έτους 2022 των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τα οποία προέκυψαν από τις υψηλές τιμές ενέργειας 
του 2022.  
 
Το 2ο προσχέδιο νομοσχεδίου αποσκοπεί στην υιοθέτηση στις διατάξεις του εθνικού δικαίου των 
προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με 
την παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας. 
 
Και τα δυο προσχέδια θα βρίσκονται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης μέχρι τις 9 
Δεκεμβρίου 2022.  Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν 
τα σχόλια τους στα ειδικά έντυπα, κατάλληλα συμπληρωμένα, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση npeios@mof.gov.cy  
 
Τα προσχέδια, τα ειδικά έντυπα και όλη την πληροφόρηση μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. 

Με εκτίμηση, 

 

Ανδρέας Ανδρέου 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,  
Καινοτομίας & Περιβάλλοντος 
Για Γενικό Γραμματέα 
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Nicosia, 1 December 2022 

TO: All interested parties 

RE: Public Consultation: Draft legislation regarding the sector of energy 

 
Sir/Madam 

 
We would like to inform you that the Ministry of Finance is conducting a public 

consultation regarding the following draft laws: 

 
1. “Law on Special Windfall Energy Profits Levy 2022” 
2. “Law on Temporary Solidarity Contribution on Surplus Profits in the Sectors of 

Crude Petroleum, Natural Gas, Coal, and Refinery Sectors 2022” 
 
Briefly, the 1st draft law is aiming at the imposition of a special levy on the windfall 

profits of year 2022 of the producers and suppliers of electricity from Renewable Energy 

Sources (RES), which emerged from the high electricity prices in 2022. 

 
The 2nd draft law is aiming at the adoption into national law of the provisions of the 

Council Regulation (EU) 2022/1854 of 6 October 2022 regarding the emergency 

intervention to address high energy prices. 

 
Both draft laws will remain at a public consultation until 9 December 2022. For this 

reason, all interested parties are requested to submit their comments on the special 

forms, duly completed, at email npeios@mof.gov.cy. 

 
The draft laws, the special forms, and all information can be found HERE 

 
Thank you for your cooperation 

Yours faithfully 

Andreas Andreou 
Director 
Department of Industrial Development, 
Innovation and Environment 
For Secretary General 
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