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Αριθμός 218
ΟΙ ΠΔΡΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2003 ΔΩ 2012
______________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 93(5) θαη 94(3)
Ο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη
122(Ι) ηνπ 2003 δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 93(5) θαη 94(3) ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκσλ ηνπ
239(Ι) ηνπ 2004 2003 έσο 2012, εθδίδεη ην παξφλ Γηάηαγκα.
143(Ι) ηνπ 2005
173(Ι) ηνπ 2006
92(Ι) ηνπ 2008
211(Ι) ηνπ 2012.
πλνπηηθφο ηίηινο.

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Kαζνξηζκνχ ηεο Δλεξγεηαθήο Φηψρεηαο θαη ησλ
Kαηεγνξηψλ Δπάισησλ Καηαλαισηψλ θαη ησλ Μέηξσλ Αληηκεηψπηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο
Φηψρεηαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Δπάισησλ Καηαλαισηψλ Γηάηαγκα ηνπ 2013.

Δξκελεία.

2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα -

122(Ι) ηνπ 2003
239(Ι) ηνπ 2004
143(Ι) ηνπ 2005
173(Ι) ηνπ 2006
92(Ι) ηνπ 2008
211(Ι) ηνπ 2012.
167(Ι) ηνπ 2002
22(Ι) ηνπ 2003
57(Ι) ηνπ 2003
136(Ι) ηνπ 2007

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκν·.

«επίδνκα ηέθλνπ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν «επίδνκα» ζηνλ πεξί Παξνρήο
Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.
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194(Ι) ηνπ 2007
55(Ι )ηνπ 2010
189(Ι) ηνπ 2011
180(Ι) ηνπ 2012.

95(Ι) ηνπ 2006
67(Ι) ηνπ 2012.

«δεκφζην βνήζεκα πνπ παξέρεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» ζεκαίλεη ην δεκφζην βνήζεκα πνπ παξέρεηαη κε βάζε
ηνλ πεξί Γεκνζίσλ Βνεζεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη.

11(Ι) ηνπ 2011
5(1) ηνπ 2013.

«ρνξεγία ζε ηπθινχο πνπ παξαρσξείηαη απφ ην Σµήµα Κνηλσληθήο Δλζσµάησζεο Αηφµσλ µε
Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» ζεκαίλεη ηελ ρνξεγία πνπ
παξέρεηαη κε βάζε ηνλ πεξί Παξνρήο Δηδηθήο Υνξεγίαο ζε Σπθινχο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.

33(I) ηνπ 2003
234Α ηνπ 2004
139(Ι) ηνπ 2005
162(Ι) ηνπ 2006
43(Ι) ηνπ 2007
73(Ι) ηνπ 2010
27(Ι) ηνπ 2012.

«ζρέδην» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζηνλ πεξί Πξνψζεζεο θαη
Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ηεο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο
Νφµν.

(2) Όξνη, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ εξκελεχεηαη ζην παξφλ δηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο
απνδίδεηαη ζην Νφκν.
Καζνξηζκφο
ελεξγεηαθήο
θηψρεηαο.

3.-(1) ηελ έλλνηα ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 93(5) ηνπ Νφκνπ,
εκπίπηνπλ νη ιήπηεο δεκφζηνπ βνεζήκαηνο απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ νη νπνίνη είλαη Κχπξηνη πνιίηεο ή πνιίηεο
άιινπ Κξάηνπο Μέινπο ή Κξάηνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή φζνη έρνπλ ίδηα
δηθαηψκαηα κε ηνπο πην πάλσ, νη νπνίνη δηακέλνπλ λφκηκα ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ
Κππξηαθή Γεκνθξαηία.

Καζνξηζκφο
επάισησλ
θαηαλαισηψλ.

4.–(1) Ωο επάισηνη θαηαλαισηέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Νφκνπ θαζνξίδνληαη νη
θάησζη θαηεγνξίεο πειαηψλ λννπκέλνπ φηη είλαη Κχπξηνη πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ Κξάηνπο
Μέινπο ή Κξάηνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή φζνη έρνπλ ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο
πην πάλσ, νη νπνίνη δηακέλνπλ λφκηκα ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία:
(α)

Οη ιήπηεο ηνπ δεκνζίνπ βνεζήκαηνο πνπ παξέρεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο
Δπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.

(β)

Οη ιήπηεο ηνπ επηδφµαηνο βαξηάο θηλεηηθήο αλαπεξίαο πνπ παξέρεηαη απφ ην Σµήµα
Κνηλσληθήο Δλζσµάησζεο Αηφµσλ µε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην ρέδην
Παξνρήο Δπηδφµαηνο Βαξηάο Κηλεηηθήο Αλαπεξίαο, φπσο απηφ ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.

Τ.. 62.536
68.187
60.213

Τ.. 68.644
69.140
69.179Α
69.209
71.701
71.993
73.323
74.901

(γ) Οη ιήπηεο ηνπ επηδφκαηνο ζε ζπληαμηνχρνπο κε ρακειά εηζνδήκαηα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ
Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη έρεη ηελ έλλνηα πνπ
απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζχκθσλα κε ην ρέδην Δλίζρπζεο πληαμηνχρσλ κε Υακειά
Δηζνδήκαηα, φπσο απηφ ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε
Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην
ν
εβδνκεθνζηφ (70 ) έηνο ειηθίαο ηνπο θαη δελ ζπλνηθνχλ κε άιιν πξφζσπν ην νπνίν δελ
ν
έρεη ζπκπιεξψζεη ην εβδνκεθνζηφ (70 ) έηνο ειηθίαο ηνπ.

(δ)
Τ.. 68.314

Οη ιήπηεο ηνπ επηδφµαηνο θξνληίδαο ζε παξαπιεγηθά άηνµα πνπ παξαρσξείηαη απφ ην
Σµήµα Κνηλσληθήο Δλζσµάησζεο Αηφµσλ µε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην ρέδην
Παξνρήο Δπηδφµαηνο Φξνληίδαο ζε Παξαπιεγηθά Άηνµα, φπσο απηφ ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.
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(ε)
Τ.. 66.120
68.187

Οη ιήπηεο ηνπ επηδφµαηνο θξνληίδαο ζε ηεηξαπιεγηθά άηνµα πνπ παξαρσξείηαη απφ ην
Σµήµα Κνηλσληθήο Δλζσµάησζεο Αηφµσλ µε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην ρέδην
Παξνρήο Δπηδφµαηνο Φξνληίδαο ζε Σεηξαπιεγηθά Άηνµα, φπσο απηφ ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.

(ζη) Οη ιήπηεο ηεο ρνξεγίαο ζε ηπθινχο πνπ παξαρσξείηαη απφ ην Σµήµα Κνηλσληθήο
Δλζσµάησζεο Αηφµσλ µε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ.
(δ)

Πνιχηεθλε ή πεληακειήο νηθνγέλεηα πνπ ιακβάλεη επίδνκα ηέθλνπ απφ ηελ Τπεξεζία
Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηξία εμαξηψκελα παηδηά θαη
πάλσ θαη κε εηήζην κεηθηφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη €51.258. Σν εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην
ησλ €51.258 γηα ην εηήζην κεηθηφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απμάλεηαη θιηκαθσηά θαηά €5.126
γηα θάζε πξφζζεην παηδί πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ.

Μέηξα γηα
5.- 5.- (1) Γπλάκεη ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο θαζνξίδνληαη ηα θάησζη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
αληηκεηψπηζε
επάισησλ θαηαλαισηψλ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο ζχκθσλα κε ηα
ηεο ελεξγεηαθήο
εδάθηα (4) θαη (6) ηνπ άξζξνπ 93, θαη ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Νφκνπ:
θηψρεηαο θαη
πξνζηαζία ησλ
επάισησλ
θαηαλαισηψλ.
(α) ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ θαηεγνξηψλ επάισησλ θαηαλαισηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξάγξαθν 4(1)(δ) θαη 4(1)(ε) ζηελ εηδηθή δηαηίκεζε γηα ηηο πνιχηεθλεο θαη δπζπξαγνχζεο
Δπίζεκε νηθνγέλεηεο κε Κψδηθα 08, φπσο θαζνξίδεηαη ζε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ γηα επηβνιή
Δθεκεξίδα, Τπνρξεψζεσλ Γεκφζηαο Ωθέιεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 89 θαη 90(5) ηνπ Νφκνπ, φπσο απηή
Παξάξηεκα ΙΙΙ(I): εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.
28.4.2006
19.9.2008
28.5.2010.
(β) Σελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζηηο θαηεγνξίεο επάισησλ θαηαλαισηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4(1)(α) κέρξη 4(1)(δ) κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ρέδην γηα
εγθαηάζηαζε νηθηαθνχ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο δπλακηθφηεηαο κέρξη 3kW κε ηε κέζνδν
ζπκςεθηζκνχ κεηξήζεσλ παξαγφκελεο θαη θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο απηφ
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ.

Έλαξμε ηζρχνο.

6. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.
______________
Έγηλε ζηηο 25 Ινπλίνπ 2013.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΗ,
Τπνπξγφο Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ.

__________________________________________________________________________________________
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
Μηραιάθε Καξανιή, 1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €1,71 ην θαζέλα
Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00.

