Πρότυποι Όροι

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες
[………….. (Αρ. Άδειας)] για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης
της Αγοράς Ηλεκτρισμού βάσει του άρθρου 80(3) των Περί Ρύθμισης της
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017, που χορηγείται σύμφωνα
με το Νόμο
Η ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες της δυνάμει των περί Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2017 (ο Νόμος), όπως επίσης και
οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες της δυνάμει οποιωνδήποτε άλλων Νόμων,
Κανονισμών και αποφάσεων για το σκοπό αυτό, χορηγεί την παρούσα άδεια
Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες για την περίοδο ισχύος της
Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με την οποία η εταιρεία

[.............................. (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]
αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου να αγοράζει και να προμηθεύει
ηλεκτρισμό σε τελικούς πελάτες.
Η Άδεια Προμήθειας σε τελικούς πελάτες χορηγείται υπό τους ακόλουθους
όρους:
1.

Ερμηνεία

Οι λέξεις, όροι και εκφράσεις για τους οποίους ο Νόμος, οι Κανονισμοί
Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό
118/2017 Απόφαση της ΡΑΕΚ

και οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

(Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2004 έχουν αποδώσει έννοια, έχουν την ίδια
έννοια στην άδεια αυτή.
Άλλες λέξεις, όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτή την άδεια οι

οποίοι δεν ερμηνεύονται από το Νόμο ή τους εν λόγω Κανονισμούς, θα έχουν την
έννοια που τους αποδίδει η άδεια αυτή.
2.

Συμμόρφωση με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους

του 2003 μέχρι 2017 και τους εξ αυτών απορρέοντες Κανονισμούς,
Ρυθμιστικές Αποφάσεις και Αποφάσεις
Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που καλύπτονται από
την άδεια αυτή, συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Νόμου και τους απορρέοντες
από αυτόν Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και Αποφάσεις καθώς και τις
μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.
Η μη συμμόρφωση του κάτοχου της άδειας προς οποιανδήποτε πρόνοια του
Νόμου

ή Κανονισμών, ή των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς

Ηλεκτρισμού, ή Ρυθμιστικών Αποφάσεων, ή Αποφάσεων που απορρέουν από
αυτόν, ή των ειδικών όρων και προϋποθέσεων που διατυπώνονται στην άδεια
αυτή, παρέχει στη ΡΑΕΚ το δικαίωμα να επιβάλει στον κάτοχο άδειας διοικητικό
πρόστιμο ή να αναστείλει τη δραστηριότητα της άδειας, ή να ανακαλέσει την
άδεια ή να τερματίσει την άδεια, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 του
Νόμου.
3.

Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς και Κανόνες που απορρέουν από

τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2017
Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς και
κανόνες που απορρέουν από τον Νόμο και σχετίζονται με την άδεια αυτή, και
συγκεκριμένα ότι (1)

συμμορφώνεται με τους εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμούς Μεταβατικής

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού,
(2)

συμμορφώνεται με τους εκάστοτε εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και

Διανομής,
(3)

ασκεί τις δραστηριότητες του κατά τρόπο που δεν νοθεύει τον ανταγωνισμό

και δεν προβαίνει σε καταχρηστική εκμετάλλευση τυχόν δεσπόζουσας θέσης του
στην αγορά ηλεκτρισμού.
4.

Συμμόρφωση με άλλους Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και
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Αποφάσεις
Ο κάτοχος άδειας έχει την υποχρέωση και ευθύνη να τηρεί και να συμμορφώνεται
με όλους τους εν ισχύ Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και Αποφάσεις της
Κυπριακής Δημοκρατίας και να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες, οι οποίες
καλύπτονται από την άδεια αυτή, συνάδουν με οποιουσδήποτε άλλους Νόμους,
Κανονισμούς, Διατάγματα ή Αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.
H άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την υποχρέωση εξασφάλισης
οποιωνδήποτε άλλων εγκρίσεων και αδειών, οι οποίες απαιτούνται από
οποιοδήποτε άλλο Νόμο και/ή Κανονισμούς.
5.

Εξουσίες Εξασφάλισης Πληροφοριών

Ο κάτοχος της άδειας αυτής έχει την υποχρέωση να παρέχει στη ΡΑΕΚ
οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο υλικό που η ΡΑΕΚ δύναται να απαιτεί
για την άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της.
6.

Δικαίωμα Εισόδου και Έρευνας

Ο κάτοχος της άδειας αυτής έχει την υποχρέωση να επιτρέπει στη ΡΑΕΚ ή σε
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της την είσοδο τους στα υποστατικά του, να
τους παρέχει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο υλικό του ζητηθεί και να τηρεί βιβλία,
έγγραφα και μητρώα όπως αυτά του ζητηθούν.
7.

Τήρηση ξεχωριστών λογαριασμών

(1)

Ο κάτοχος της άδειας αυτής έχει την υποχρέωση να τηρεί ξεχωριστούς

λογαριασμούς για καθεμιά από τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται κατοχή
άδειας και/ή εξαίρεσης από άδεια σύμφωνα με το άρθρο 34 και/ή 35 του Νόμου.
(2)

Ο κάτοχος της άδειας αυτής έχει την υποχρέωση να υποβάλλει για έλεγχο

και να δημοσιεύει τους ετήσιους λογαριασμούς του.
8.

Υποχρέωση προς εχεμύθεια

Ο κάτοχος άδειας απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους, με
οποιοδήποτε τρόπο, εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε
γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του
και έχει την υποχρέωση να αποτρέπει τη μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών
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που αφορούν τις δραστηριότητες του.
Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την
αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού δημοσιοποιούνται.
9.

Απαιτήσεις φερεγγυότητας

Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να διαθέτει την απαραίτητη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια και φερεγγυότητα έναντι του ΔΣΜΚ ανάλογα της
οικονομικής έκθεσης του στην αγορά ηλεκτρισμού όπως εκάστοτε προνοείται
στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού.
10.

Τροποποίηση της άδειας

Η άδεια αυτή δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και
των απορρεόντων από αυτόν Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και
Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.
11.

Μεταβίβαση Άδειας

Ο κάτοχος της άδειας αυτής δεν δικαιούται να πωλεί/μεταβιβάζει την άδεια
αυτήν πριν την πάροδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία έναρξης
ενεργούς συμμετοχής του με τελικούς πελάτες στη Μεταβατική Ρύθμιση της
Αγοράς ηλεκτρισμού.
Νοείται ότι μετά την πάροδο των δύο (2) ετών η άδεια δύναται να μεταβιβασθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύ Νόμου και σχετικών Κανονισμών.
12.

Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου

(1)

Όταν ο κάτοχος άδειας είναι νομικό πρόσωπο, και προτίθεται να προβεί σε

αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νομικού προσώπου, έχει την υποχρέωση
να εξασφαλίσει την εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ.
(2)

Αίτημα για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νομικού προσώπου

υποβάλλεται τουλάχιστον 3 μήνες πριν την προτεινόμενη αλλαγή σύμφωνα με τις
διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύ Νόμου και σχετικών Κανονισμών .
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(3)

Για οποιαδήποτε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς την εκ των

προτέρων έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΡΑΕΚ δύναται να ανακαλέσει την άδεια
αυτή, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Νόμου.
13.

Απαγόρευση διεπιδοτήσεων

Ο κάτοχος άδειας δεν δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επιδότηση από ή να δίνει
οποιαδήποτε επιδότηση σε:
(1) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και/ή συνδεδεμένη επιχείρηση του κατόχου
άδειας·
(2) οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οντότητα ή οποία κατέχει επί του παρόντος
άμεσα ή έμμεσα, οποιεσδήποτε μετοχές στον κάτοχο άδειας ή σε συνδεδεμένη
επιχείρηση του κατόχου άδειας.
14.

Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας και άλλες υποχρεώσεις

Ο κάτοχος άδειας έχει την υποχρέωση να εκπληρώνει όλες τις Υποχρεώσεις
Δημόσιας Ωφέλειας σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τα Διατάγματα που ισχύουν ή
θα ισχύουν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας και να συμμορφώνεται με
οποιεσδήποτε Αποφάσεις του Υπουργού οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα
άρθρα 89 και 90 του Νόμου και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας και επιβάλλουν σε αυτόν επιπρόσθετες υποχρεώσεις δημόσιας
ωφέλειας ή άλλες υποχρεώσεις και λαμβάνει τέτοια μέτρα, τα οποία είναι αναγκαία
για να εφαρμόσει τέτοιες αποφάσεις.
15.

Προστασία των Καταναλωτών

Ο κάτοχος άδειας συμμορφώνεται με τα άρθρα του Νόμου σε σχέση με τα
δικαιώματα και την προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, και
συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε αποφάσεις της ΡΑΕΚ οι οποίες λαμβάνονται
σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα.
16.

Αποφυγή Διακρίσεων

Ο κάτοχος άδειας διεξάγει τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την άδεια
αυτή με τρόπο που να συνάδει με την ίση μεταχείριση και την αποφυγή
διακρίσεων ανάμεσα σε χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται σύμφωνα με το
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καθεστώς αποκλειστικών δικαιωμάτων.
17.

Τήρηση Αρχείων

Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να τηρεί για τουλάχιστον 5 έτη, τα δεδομένα που
αφορούν όλες τις αγοραπωλησίες συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
με τελικούς πελάτες και τον ΔΣΜΚ και να τα θέτει ενώπιον της ΡΑΕΚ όποτε
απαιτηθούν.
18.

Τέλη

Ο κάτοχος άδειας έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στη ΡΑΕΚ όλα τα τέλη όπως
καθορίζονται στους εν ισχύ Κανονισμούς για τα Τέλη Αδειών.
19.

Αναστολή δραστηριότητας της άδειας, Ανάκληση και Τερματισμός της

άδειας
Η ΡΑΕΚ δύναται να αναστείλει τις δραστηριότητες της άδειας ή να ανακαλέσει την
άδεια ή να τερματίσει την άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύ
Νόμου και/ή των απορρεόντων από αυτόν Κανονισμών.
20.

Χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας

Η παρούσα άδεια Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες χορηγείται μόνο
για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Η
άδεια παύει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των Κανόνων Αγοράς
Ηλεκτρισμού που προβλέπονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 81 του Νόμου.
Νοείται ότι με την έναρξη ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως αυτοί
προβλέπονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 81 του Νόμου, η ΡΑΕΚ θα εκδώσει στον
κάτοχο της παρούσας άδειας, άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες
σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο, για χρονική περίοδο που δεν θα
υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη.
Λευκωσία, […………..(ημερομηνία)]
Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Μέλος
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