
     Ν. 53(II)/2022 Ε.Ε. Παρ. Ι(II)   
Αρ. 4463, 9.12.2022  

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2023 
Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 53(IΙ) του 2022 

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 ΤΡΙΑ 

Προοίμιο. 
108(Ι) του 2022. 

ΕΠΕΙΔΗ, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου του 2022, έχει συνταχθεί Προϋπολογισμός 
του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το οικονομικό έτος 
που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023, 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 2023 για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή δεν θα γίνει αργότερα πρόβλεψη 
από οποιονδήποτε Nόμο, 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2023 Νόμος του 2022. 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

112(Ι) του 2013 
121(Ι) του 2015 
157(Ι) του 2015 
62(Ι) του 2018. 

«Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το 
οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της 
Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018 και συνεχίζει να υφίσταται 
και να λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί της Λειτουργίας Ταμείου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου·  

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

Έγκριση 
πληρωμής 
από το Ταμείο 
ποσού ύψους 
€90.559.339 
για τη χρήση 
του έτους που 
λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 
2023. 

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 2023, ποσό που 
δεν υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα 
εννέα ευρώ για κάλυψη των δαπανών του Ταμείου για την περίοδο αυτή. 

Ειδίκευση των 
ποσών που θα 
δαπανηθούν. 
Πρώτος 
Πίνακας. 

4. Το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 3 χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες
και τους σκοπούς που αναφέρονται στο Δελτίο Δαπανών που περιλαμβάνεται στον Πρώτο Πίνακα. 

Μεταφορές 
πιστώσεων. 

20(Ι) του 2014 
123(Ι) του 2016 
133(Ι) του 2016 
159(Ι) του 2017. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

21.10.2016. 
Πρώτος 
Πίνακας. 

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, και των προνοιών των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
του Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμών, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις 
υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται, αντίστοιχα, κάτω από κάθε 
ομάδα/υποομάδα άρθρων στον Πρώτο Πίνακα δεν υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον 
παρόντα Νόμο ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, δεν 
θεωρείται υπέρβαση: 
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  Νοείται ότι, τυχόν περίσσευμα το οποίο προκύπτει από οποιαδήποτε ομάδα/υποομάδα άρθρων 
για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς είτε από την εξοικονόμηση δαπανών για την εν λόγω 
ομάδα/υποομάδα άρθρων είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το 
ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, σε σχέση με 
την εν λόγω ομάδα/υποομάδα άρθρων, δύναται, με την έγκριση του Υπουργού, να διατεθεί και 
δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανήθηκε πάνω σε οποιαδήποτε 
άλλη ομάδα/υποομάδα άρθρων της ιδίας κατηγορίας του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα: 

  
  Νοείται περαιτέρω 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 των διατάξεων 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. 
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