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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ  

ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 

 

Προοίμιο. 

 

Επειδή, η δραστική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που 

παρουσιάστηκε την τελευταία διετία, επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του 

Ταμείου, η οποία σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση των διεθνών τιμών 

καυσίμων, έχει αυξήσει τα ποσά που καλείται να εκταμιεύσει το Ταμείο 

για τα έργα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που λαμβάνουν 

επιδότηση, και η μείωση αυτή αναμένεται ότι θα δημιουργήσει έλλειμα 

στον προϋπολογισμό του Ταμείου μέχρι το τέλος του 2015, αναμένεται 

ότι θα δημιουργήσει έλλειμμα στον προϋπολογισμό του Ταμείου μέχρι το 

τέλος του 2015,  

  

       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

112(I) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προώθησης και 

Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας Νόμο του 2013 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ο 

«βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμοι του 2013 και 2015. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση 

της τελείας στο τέλος της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού με άνω 

τελεία και με την προσθήκη αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου 

(στ): 

 

 «(στ) επιβολή και είσπραξη έκτακτου πράσινου τέλους, όπως αυτό 
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καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Α».  

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 13Α. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 13, του ακόλουθου νέου άρθρου 13Α: 

  

«Επιβολή και 

είσπραξη 

έκτακτου 

πράσινου 

τέλους. 

13Α-(1) Για την αντιμετώπιση του ελλείμματος στον προϋπολογισμό του 

Ταμείου για το 2015, επιβάλλεται έκτακτο πράσινο τέλος σε καταναλωτές 

και παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο καταβάλλεται 

στο Ταμείο. 

  

 (2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, δυνάμει 

του παρόντος άρθρου, οι οποίοι μπορούν να προβλέπουν τη 

μεθοδολογία κατανομής μεταξύ των καταναλωτών και των παραγωγών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και την ημερομηνία έναρξης της 

επιβολής του έκτακτου αυτού τέλους.». 

  

Έναρξη και λήξη 

της ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 31
η
 Δεκεμβρίου 

2015. 

  

 


