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Απιθμόρ 417 

Oι πεπί Πποώθηζηρ και Δνθάππςνζηρ ηηρ Υπήζηρ ηυν Ανανεώζιμυν Πηγών Δνέπγειαρ (Καθοπιζμόρ Ύτοςρ 
Σέλοςρ Καηανάλυζηρ) Κανονιζμοί ηος 2019, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο, δςνάμει ηος 
άπθπος 44(ζη) ηυν πεπί Πποώθηζηρ και Δνθάππςνζηρ ηηρ Υπήζηρ ηυν Ανανεώζιμυν Πηγών Δνέπγειαρ Νόμυν 
ηος 2013 έυρ 2018, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι 
ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ 
ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 
1989 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ  
ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2013 ΔΧ 2018 

____________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 44(ζη)  
 
 
112(Η) ηνπ 2013 
121(I) ηνπ 2015 
157(Η) ηνπ 2015 
62(I) ηνπ 2018. 
 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) 
ηνπ άξζξνπ 44 ησλ πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 
Δλέξγεηαο Νφκσλ ηνπ 2013 έσο 2018, εθδίδεη ηνπο πην θάησ Καλνληζκνχο: 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
 

1.  Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο 
ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Καζνξηζκφο Ύςνπο Σέινπο Καηαλάισζεο) Καλνληζκνί ηνπ 
2019. 

Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

 
122(Η) ηνπ 2003 
239(Η) ηνπ 2004 
143(Η) ηνπ 2005 
173(Η) ηνπ 2006 

92(Η) ηνπ 2008 
211(Η) ηνπ 2012 
206(Η) ηνπ 2015 

18(Η) ηνπ 2017 
145(Η) ηνπ 2018. 

«απηνπαξαγσγή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
πεξί ηεο Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ Νφκνπ∙ 

 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ 
Πεγψλ Δλέξγεηαο Νφκν∙ 

 «πξνκεζεπηήο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
πεξί ηεο Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ Νφκνπ. 

  (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ νξίδνληαη 
εηδηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν. 

Καζνξηζκφο ηνπ 
χςνπο ηνπ ηέινπο 
θαηαλάισζεο θαη 
ηεο εκεξνκελίαο 
έλαξμεο ηεο 
επηβνιήο ηνπ. 

3.-(1) Απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2020, ην ηέινο θαηαλάισζεο πνπ ζα ρξεψλεηαη θαη αλαγξάθεηαη ζην 

ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ ή ηηκνιφγην θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ εθδίδεηαη θαη απνζηέιιεηαη 
πεξηνδηθά απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε θάζε θαηαλαισηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζε θάζε πξφζσπν ην 
νπνίν πξνβαίλεη ζε απηνπαξαγσγή, είλαη 0,5 επξσζέλη αλά θηινβαηψξα θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο. 

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
4.9.2015. 

 (2) ηνπο θαηαλαισηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζηελ Δηδηθή Οηθηαθή Γηαηίκεζε κε 
Κψδηθα 08, ζχκθσλα κε ην πεξί Καζνξηζκνχ ηεο Δλεξγεηαθήο Φηψρεηαο θαη ησλ Καηεγνξηψλ 
Δπάισησλ Καηαλαισηψλ θαη ησλ Μέηξσλ Αληηκεηψπηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Φηψρεηαο θαη 
Πξνζηαζίαο ησλ Δπάισησλ Καηαλαισηψλ Γηάηαγκα ηνπ 2015, επηβάιιεηαη ην ήκηζπ ηνπ ηέινπο 
θαηαλάισζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1). 

Έλαξμε ηεο 
ηζρχνο ησλ 
παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

7. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2020. 
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