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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI
Αριθμός 4417

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021
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Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του
2021 Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 31(IΙ) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ
Προοίμιο.
112(Ι) του 2013
121(Ι) του 2015
157(Ι) του 2015
62(Ι) του 2018.

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει του άρθρου 10 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, έχει συνταχθεί Προϋπολογισμός του Ταμείου Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «το Ταμείο»),
για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Υπουργικό
Συμβούλιο όπως προνοείται στο άρθρο αυτό,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Ταμείου για το έτος που λήγει
την 31η Δεκεμβρίου 2021, για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή δεν θα γίνει αργότερα πρόβλεψη
από οποιοδήποτε Νόμο,
Για όλους τους πιο πάνω λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2021 Νόμος του 2021.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια«Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο που έχει ιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 9 του περί Προώθησης και
Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου.
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Έγκριση
πληρωμής
από το Ταμείο
ποσού ύψους
€48.661.901
για τη χρήση

3. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Ταμείου
ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το
Ταμείο και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, ποσό που
δεν υπερβαίνει τα σαράντα οκτώ εκατομμύρια, εξακόσιες εξήντα μια χιλιάδες και εννιακόσια ένα
ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Ταμείου για την περίοδο αυτή.
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του έτους που
λήγει την 31η
Δεκεμβρίου
2021.
Ειδίκευση των
ποσών που θα
δαπανηθούν.
Πίνακας.

4. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 3, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις
υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται στο Δελτίο Δαπανών που περιλαμβάνεται στον Πίνακα.

Χρησιμοποίηση
του
περισσεύματος
ορισμένων
άρθρων για
κάλυψη
ελλείμματος
άλλων άρθρων
κάτω από το
ίδιο κεφάλαιο.
Πίνακας.

5.-(1) Εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που
αναφέρονται και εξειδικεύονται, αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο στον Πίνακα, δεν υπερβεί το ολικό
ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως ειδικευμένη πίστωση για τις ίδιες υπηρεσίες και
σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσευμα προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω
υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών για το εν λόγω άρθρο, είτε γιατί το
ποσό που ψηφίσθηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε
δυνάμει του παρόντος Νόμου σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του
Υπουργού, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανήθηκε
πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ή
σκοπού δεν δύναται να θεωρηθεί και παραχωρηθεί ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου
αυτού.
(2) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού δυνάμει του εδαφίου (1), κατατίθεται
ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι περιπτώσεις για τις
οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.
Λειτουργοί
υπεύθυνοι για
την είσπραξη
των εσόδων.
Συμπλήρωμα.
Μέρος Α.

6. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Μέρος Α του Συμπληρώματος ορίζονται ως οι λειτουργοί
υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.

Λειτουργοί που
ασκούν έλεγχο
πάνω στα
κονδύλια.
Συμπλήρωμα.
Μέρος Β.

7. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Μέρος Β του Συμπληρώματος ορίζονται ως οι λειτουργοί
υπεύθυνοι για τον έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

¼

¼

¼

ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞİȢ
ǻĮʌȐȞİȢȖȚĮĲȠȑĲȠȢ

ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȠ
ȣʌȩȜȠȚʌȠȉĮȝİȓȠȣțĮĲȐĲȘȞ
ǻİțİȝȕȡȓȠȣ

ȈȊȃȅȁȅ

ȈȊȃȅȁȅ

ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞĮǲıȠįĮ
ȖȚĮĲȠǲĲȠȢ

ǼțĲȓȝȘıȘȊʌȩȜȠȚʌȠȣ
ȉĮȝİȓȠȣțĮĲȐĲȘȞ
ǻİțİȝȕȡȓȠȣ

ȀǹȉǹȉǾȃ Ș ǻǼȀǼȂǺȇǿȅȊ

¼

¼

¼

ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿǽȅȂǼȃȅȊȆȅȁȅǿȆȅȉǹȂǼǿȅȊǹȃǹȃǼȍȈǿȂȍȃȆǾīȍȃǼȃǼȇīǼǿǹȈȀǹǿǼȄȅǿȀȅȃȅȂǾȈǾȈǼȃǼȇīǼǿǹȈ
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ǱȜȜĮǻȐȞİȚĮ





ȀȣȕİȡȞȘĲȚțȒȋȠȡȘȖȓĮıĲĮǼȚįȚțȐ
ȉĮȝİȓĮ
ǹʌȠʌȜȘȡȦȝȒǼțįȠșȑȞĲȦȞ
ǻĮȞİȓȦȞ

ǱȜȜİȢȋȠȡȘȖȓİȢ

ȋȠȡȘȖȓİȢ

ǱȜȜĮǲıȠįĮ

ǲıȠįĮȝȘǱȜȜȦȢȀĮĲĮĲȐȟȚȝĮ

ǱȜȜĮȦĳİȜȒȝĮĲĮĮʌȩİʌİȞįȪıİȚȢ











ǱȜȜȠȚʌȡȩıȠįȠȚ

ǹȞĲȚıĲĮșȝȚıĲȚțȐȅĳȑȜȘ





ȉȑȜȠȢȀĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ

ǱȜȜȠȚǲȝȝİıȠȚĭȩȡȠȚ





ǲȝȝİıȠȚĭȩȡȠȚ









































ȀİȞĲȡȚțȐ īȡĮĳİȓĮ

507500



































¼

¼

ǼȄȅǿȀȅȃȅȂǾȈǾǼȃǼȇīǼǿǹȈȀǹǿ
ǼȃĬǹȇȇȊȃȈǾȉǾȈȋȇǾȈǾȈȉȍȃ
ǹȃǹȃǼȍȈǿȂȍȃȆǾīȍȃ
ǼȃǼȇīǼǿǹȈ

Ȁǹȉ



ȆİȡȚȖȡĮĳȒǼıȩįȦȞ


ǼȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ


ȆȡĮȖȝĮĲȚțȐ
ȑıȠįĮ

ǻǼȁȉǿȅǼȈȅǻȍȃ

































¼

ȆȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȢ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ































¼

ǹȪȟȘıȘ
ȂİȓȦıȘ



































ȂİıȠʌȡȩșİıȝȠ
ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩ
ȆȜĮȓıȚȠ
¼

































ȂİıȠʌȡȩșİıȝȠ
ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩ
ȆȜĮȓıȚȠ
¼
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ĭȦĲȠĲȣʌȚțȐȊȜȚțȐ

īȡĮĳȚțȒȪȜȘțĮȚİțĲȣʌȦĲȚțȐ





ǹȖȠȡȐǹȞĮȜȫıȚȝȦȞīȡĮĳİȓȠȣ

ǻȚȐĳȠȡĮ

















ǻȚĮĳȘȝȓıİȚȢǻȘȝȠıȚİȪıİȚȢ
ǻȘȝȠıȚȩĲȘĲĮ



ȉȘȜİĳȦȞȚțȐȉȑȜȘ

ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȐǲȟȠįĮīȡĮĳİȓȠȣ

ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢǻĮʌȐȞİȢ

<ʌİȡȦȡȚĮțȒǹȝȠȚȕȒ













ȂǿȈĬȅǻȅȈǿǹ.ȇǹȉǿȀȍȃ
ȊȆǹȁȁǾȁȍȃ
ǼʌȚįȩȝĮĲĮȊʌİȡȦȡȚĮțȒȢ
ǹʌĮıȤȩȜȘıȘȢ

ȀȡĮĲȚțȠȓȊʌȐȜȜȘȜȠȚ



























ȀİȞĲȡȚțȐ īȡĮĳİȓĮ

507500

¼

¼





























ǼȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

ȆȡĮȖȝĮĲȚțȐ
ȑȟȠįĮ



Ȁǹȉ

ǼȄȅǿȀȅȃȅȂǾȈǾǼȃǼȇīǼǿǹȈȀǹǿ
ǼȃĬǹȇȇȊȃȈǾȉǾȈȋȇǾȈǾȈȉȍȃ
ǹȃǹȃǼȍȈǿȂȍȃȆǾīȍȃ
ǼȃǼȇīǼǿǹȈ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒǻĮʌĮȞȫȞ









ȆǿȃǹȀǹȈ





























¼

ȆȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȢ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ





























¼

ǹȪȟȘıȘ
ȂİȓȦıȘ





























ȂİıȠʌȡȩșİıȝȠ
ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩ
ȆȜĮȓıȚȠ
¼



ȉǹȂǼǿȅǹȃǹȃǼȍȈǿȂȍȃȆǾīȍȃǼȃǼȇīǼǿǹȈȀǹǿǼȄȅǿȀȅȃȅȂǾȈǾȈǼȃǼȇīǼǿǹȈ ± ǻǼȁȉǿȅǻǹȆǹȃȍȃ
ǱȡșȡĮțĮȚ



























ȂİıȠʌȡȩșİıȝȠ
ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩ
ȆȜĮȓıȚȠ
¼
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ǹȞĲȚıĲĮșȝȚıĲȚțȐȅĳȑȜȘ

ǻȚĮțȡĮĲȚțȑȢțĮȚǻȚİșȞİȓȢ
ȈȣȝĳȦȞȓİȢ



ȈȣȝȝİĲȠȤȒıİİțșȑıİȚȢȒțĮȚǱȜȜİȢ
İțįȘȜȫıİȚȢ

ȈȣȝȝİĲȠȤȒıİİțșȑıİȚȢ

ǼțįȩıİȚȢȕȚȕȜȓȦȞțĮȚİȞĲȪʌȦȞ









ǼțįȩıİȚȢȕȚȕȜȓȦȞțĮȚİȞĲȪʌȦȞ

ǼțįȩıİȚȢțĮȚǻȘȝȠıȚȩĲȘĲĮ

ǹȖȠȡȐȊʌȘȡİıȚȫȞ







ǹȞĲȚȝȚıșȓĮ



ȈȪȝȕĮıȘȊʌȘȡİıȚȫȞ

ǼȜİțĲȚțȐǻȚțĮȚȫȝĮĲĮ





ȂİȜȑĲİȢțĮȚȑȡİȣȞİȢ

ȈȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȑȢȊʌȘȡİıȓİȢ
ǲȡİȣȞİȢ
ȊȆǾȇǼȈǿǼȈǼȂȆǼǿȇȅīȃ
ȈȊȂǺȅȊȁȍȃ

ȈȣȞȑįȡȚĮȈİȝȚȞȐȡȚĮțĮȚȐȜȜĮ
ȖİȖȠȞȩĲĮıĲȠǼȟȦĲİȡȚțȩ

ȈȣȞȑįȡȚĮȈİȝȚȞȐȡȚĮțĮȚȐȜȜĮ
ȖİȖȠȞȩĲĮ
ȈȣȞȑįȡȚĮȈİȝȚȞȐȡȚĮțĮȚȐȜȜĮ
ȖİȖȠȞȩĲĮıĲȘȞȀȪʌȡȠ

ȃĲȩʌȚĮǼțʌĮȓįİȣıȘ

ǼțʌĮȓįİȣıȘʌȡȠıȦʌȚțȠȪ

ǼțʌĮȓįİȣıȘʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
ȈȣȞȑįȡȚĮȈİȝȚȞȐȡȚĮțĮȚȐȜȜĮ
ȖİȖȠȞȩĲĮ
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ǱȜȜĮǻȐȞİȚĮ

$ȖȠȡȐȁȠȖȚıȝȚțȫȞȆȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ

ȁȅīǿȈȂǿȀǹ

ǹīȅȇǹǹȁȁȍȃȈȉȅǿȋǼǿȍȃ
ǼȃǼȇīǾȉ

$ȖȠȡȐǼȟȠʌȜȚıȝȠȪīȡĮĳİȓȦȞ

ǹȖȠȡȐȂȘȤĮȞȠȖȡĮĳȚțȠȪǼȟȠʌȜȚıȝȠȪ



















































































































































ǹʌȩĲȠĲĮʌȠıȐĲȠȣȐȡșȡȠȣ ȆȡȠȫșȘıȘțĮȚǼȞșȐȡȡȣȞıȘĲȦȞǹȞĮȞİȫıȚȝȦȞȆȘȖȫȞǼȞȑȡȖİȚĮȢ țĮĲĮȞİȝȒșȘțĮȞıĲĮȞȑĮȐȡșȡĮțĮȚ











ȂǾȋǹȃȅȁ ǾȁǼȀȉȇȅȃ
ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ

ǹȖȠȡȐǼȟȠʌȜȚıȝȠȪ



ȍĳİȜȒȝĮĲĮȀȠȚȞȦȞȚțȒȢȆȡȩȞȠȚĮȢȖȚĮ
ǹȆǼțĮȚǼȄǼ











ȋȠȡȘȖȓİȢȖȚĮǹȆǼțĮȚǼȄǼ









ȆȡȠȫșȘıȘțĮȚǼȞșȐȡȡȣȞıȘĲȦȞ
ǹȞĮȞİȫıȚȝȦȞȆȘȖȫȞǼȞȑȡȖİȚĮȢ
ǼʌȚįȠĲȒıİȚȢȖȚĮʌĮȡĮȖȦȖȒİȞȑȡȖİȚĮȢ
ĮʌȩǹȆǼțĮȚǼȄǼ

ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȐȆȡȠȧȩȞĲĮ

ǼʌȚȤȠȡȘȖȒıİȚȢ

ǹȝȠȚȕȈȣȞįȡǼȚıʌȡǹʌĮȚĲȒıİȦȞ
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ǹȇĬȇȅ

ȅȁǹ

ȀǼĭǹȁǹǿȅ

ȅȁǹ

ǼȞȑȡȖİȚĮȢǼȝʌȠȡȓȠȣțĮȚǺȚȠȝȘȤĮȞȓĮȢ

īİȞȚțȩȢǻȚİȣșȣȞĲȒȢȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ

ĲȠȞȊʌİȪșȣȞȠȁİȚĲȠȣȡȖȩ
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