ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2017
(Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ)
Τροποποίηση Άδειας Π1- Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 σύμφωνα με το άρθρο 40

Η ΡΑΕΚ, κατά την άσκηση των εξουσιών της δυνάμει του περί Ρύθμισης της
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 έως 2017, καθώς και οποιωνδήποτε
άλλων εξουσιών της δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου για το σκοπό αυτό,
τροποποιεί την άδεια υπ’ αρ. Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 με την οποία η

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΗΚ)
αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου να προμηθεύει ηλεκτρισμό
σε οποιουσδήποτε τελικούς πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας.

1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η ΑΗΚ αδειοδοτείται με την παρούσα άδεια μόνο για τη Λειτουργία
της Βασικής Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας της Προμήθειας.

2

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Οι λέξεις, όροι και εκφράσεις για τους οποίους ο Νόμος 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 στην
άδεια και οι οποίοι δεν ερμηνεύονται από το Νόμο ή τους εν λόγω
Κανονισμούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδει η άδεια αυτή.

3

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΕ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που
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καλύπτονται από την άδεια αυτή συμμορφώνονται πάντοτε με τους
Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους, όλους τους
απορρέοντες από αυτούς Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και
Αποφάσεις καθώς και με όλες τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και
τροποποιήσεις αυτών. Η μη συμμόρφωση του κάτοχου της άδειας
προς οιανδήποτε πρόνοια των Νόμων αυτών ή των Κανονισμών ή των
Ρυθμιστικών Αποφάσεων ή Αποφάσεων που απορρέουν από αυτούς
ή των ειδικών όρων και προϋποθέσεων που διατυπώνονται στην άδεια
αυτή, παρέχει στη ΡΑΕΚ το δικαίωμα, τηρουμένων των προνοιών του
Νόμου, να ανακαλέσει την άδεια αυτή

και/ή να επιβάλει σ’ αυτόν

διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου θα καθορίζεται σύμφωνα με
την κρίση της ΡΑΕΚ.

4

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ, ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΝΟΜΟΥΣ
Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους
κανονισμούς, κανόνες και κώδικες που σχετίζονται με το ρόλο του ως
προμηθευτή, και συγκεκριμένα –
(α)

συμμορφώνεται με τους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού
σε Τελικούς Πελάτες που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου
102 του Νόμου,

(β)

παραμένει δεσμευμένος και συμμορφώνεται με τους
εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού ή
οποιονδήποτε άλλο κώδικα, ή διευθέτηση που δύναται να
αντικαταστήσει τα πιο πάνω με νόμιμη διαδικασία,

(γ)

συμμορφώνεται πάντα με όλες τις σχετικές διατάξεις των
εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμών Μεταφοράς και Διανομής,

(δ)

δεν συμπεριφέρεται με τρόπο που είναι ενάντια στον
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ανταγωνισμό ή δεν αναζητά με κάποιο άλλο τρόπο να
εκμεταλλευτεί ή να καταχραστεί δεσπόζουσα θέση στην
αγορά.
(ε)

συμμορφώνεται με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς
Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

5

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΕ

ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ο κάτοχος άδειας έχει την υποχρέωση και ευθύνη να τηρεί και να
συμμορφώνεται με όλους τους εκάστοτε σε 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.
Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την υποχρέωση
εξασφάλισης οποιονδήποτε άλλων εγκρίσεων ή αδειών οι οποίες
απαιτούνται από τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

6

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αποτελεί όρο της άδειας αυτής ότι ο κάτοχος άδειας παρέχει στη
ΡΑΕΚ οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που αυτή δύναται
να απαιτεί για να εκτελεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της
σύμφωνα με το Νόμο και την άδεια.

7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αποτελεί όρο της άδειας αυτής ότι ο κάτοχος άδειας, υπό την
προϋπόθεση παροχής λογικής ειδοποίησης, διαθέτει στη ΡΑΕΚ ή σε
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της διευκολύνσεις για έρευνα στο
σύστημα (τμήμα) προμήθειας το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της
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άδειας αυτής και επιτρέπει την είσοδό τους στα υποστατικά του και
τους παρέχει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο υλικό του ζητηθεί και τηρεί
βιβλία, έγγραφα και μητρώα, όπως αυτά του ζητηθούν.

8

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Αποτελεί όρο της άδειας αυτής ότι ο κάτοχος άδειας συμμορφώνεται
με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 36(2)(γ) του Νόμου για
τη διατήρηση λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών
λογαριασμών για κάθε μία από τις δραστηριότητες που ζητείται να
αδειοδοτηθούν σύμφωνα με το άρθρο 34(1) του Νόμου. Τέτοιοι
λογαριασμοί είναι διαθέσιμοι για επιθεώρηση από το κοινό εάν ο
κάτοχος άδειας δεν είναι υποχρεωμένος διαφορετικά να δημοσιεύσει
τους λογαριασμούς του.

9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
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 που αφορούν τις δραστηριότητές του.
Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον αποτελεσματικό
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς
ηλεκτρισμού δημοσιοποιούνται.

10

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Η παρούσα άδεια δύναται να τροποποιηθεί μόνο από τη ΡΑΕΚ
σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004 και των
εκάστοτε Τροποποιήσεων αυτών.
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11

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(1)

Ο κάτοχος της άδειας αυτής έχει την υποχρέωση να
εξασφαλίσει την εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ
για οποιαδήποτε αλλαγή προτίθεται να κάνει στο καθεστώς
ελέγχου Ιδιοκτησίας του.

(2)

Αίτημα για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς υποβάλλεται
τουλάχιστον 3 μήνες πριν την προτεινόμενη αλλαγή
σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύ Νόμου και
σχετικών Κανονισμών.

(3)

Η ΡΑΕΚ δύναται να μην δώσει έγκριση για οποιαδήποτε
αλλαγή στο καθεστώς ελέγχου ιδιοκτησίας η οποία
κοινοποιήθηκε σύμφωνα με τον όρο αυτό. Οποιαδήποτε
αλλαγή στο πιο πάνω καθεστώς χωρίς τη γραπτή έγκριση
της ΡΑΕΚ συνιστά παραβίαση του όρου αυτού. Στην
περίπτωση αυτή η ΡΑΕΚ δύναται να ανακαλέσει την άδεια
σύμφωνα με τον όρο 23.

12

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Η παρούσα άδεια δύναται να μεταβιβαστεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύ Νόμου και σχετικών Κανονισμών.

13

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(1)

Ο κάτοχος άδειας δίνει στη ΡΑΕΚ γραπτή ειδοποίηση, όχι
συντομότερη από τριάντα ημέρες, για την πρόθεση του να
διαθέσει ή να παραιτηθεί από το δικαίωμα του σε
οποιοδήποτε

περιουσιακό

στοιχείο.

Οποιεσδήποτε

επιπρόσθετες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από τον
κάτοχο άδειας εάν ζητηθεί από τη ΡΑΕΚ.

(2)

Για τους σκοπούς του όρου αυτού, διάθεση περιλαμβάνει
οποιαδήποτε

πώληση

ή

μεταβίβαση
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δικαιωμάτων σε άλλο πρόσωπο ή δημιουργία οποιουδήποτε
εμπραγμάτου

βάρους

σε

σχέση

με

οποιοδήποτε

περιουσιακό στοιχείο που αφορά στη δραστηριότητα
Προμήθειας Ηλεκτρισμού.

(3)

Ο κάτοχος άδειας δύναται να διαθέσει ή να παραιτηθεί από
το δικαίωμα του σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο εάν –
(α)

η ΡΑΕΚ επιβεβαιώσει εγγράφως ότι συγκατατίθεται
σε τέτοια διάθεση ή παραίτηση, υπό τέτοιους όρους
ως η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλει ή

(β)

η ΡΑΕΚ δεν πληροφορεί εγγράφως τον κάτοχο
άδειας για οποιαδήποτε ένσταση σε τέτοια διάθεση
ή παραίτηση από το δικαίωμα του σε περιουσιακό
στοιχείο ή τον έλεγχο του, εντός της περιόδου
ειδοποίησης.

(4)

Για τους σκοπούς του όρου αυτού, «περιουσιακό στοιχείο»
περιλαμβάνει οποιαδήποτε γη, εξοπλισμό ή άλλο υλικό
περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής εργασιών που εξουσιοδοτούνται από την άδεια
αυτή και η αξία του οποίου υπερβαίνει τις €100.000,00.

14

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(1)

Ο κάτοχος άδειας έχει την υποχρέωση να εκπληρώνει όλες
τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας σύμφωνα με τη
Νομοθεσία

και

τα

Διατάγματα

που

ισχύουν ή

θα

εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

(2)

Ο κάτοχος άδειας συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε
αποφάσεις του Υπουργού οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα
με τα άρθρα 89 και 90 του Νόμου και δημοσιεύονται στην
Επίσημη

Εφημερίδα

επιβάλλουν

της

Δημοκρατίας,

επιπρόσθετες

Υποχρεώσεις
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Ωφέλειας ή άλλες υποχρεώσεις και λαμβάνει τέτοια μέτρα
ως είναι αναγκαία για να εφαρμόσει τέτοιες αποφάσεις.

15

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ
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 η οποία κατέχει επί
του παρόντος άμεσα ή έμμεσα οποιεσδήποτε μετοχές στον
κάτοχο άδειας ή σε συνδεδεμένη επιχείρηση του κατόχου
άδειας.

16

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Ο κάτοχος άδειας συνάπτει τέτοιες συμφωνίες για τη χρήση του
ηλεκτρικού συστήματος και τέτοιες συμφωνίες σύνδεσης με τον
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή/και Διαχειριστή
Συστήματος Διανομής όπως απαιτούνται για τις δραστηριότητες που
εξουσιοδοτούνται στην άδεια αυτή. Ο κάτοχος άδειας έχει
υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους όρους των συμφωνιών
αυτών και επανορθώνει άμεσα οποιαδήποτε παραβίαση η οποία
περιέρχεται στην αντίληψη του.

17

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
Τα τέλη και χρεώσεις που εισπράττονται από τον κάτοχο άδειας
αναφορικά με όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει σε σχέση με τους
όρους της άδειας αυτής καθορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμών και Κανόνων,
για τις διαδικασίες χρεώσεων ηλεκτρισμού.

18

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

19

ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
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 τους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας σε Τελικούς Πελάτες.

20

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
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
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και να τα θέτει ενώπιον
της ΡΑΕΚ όποτε απαιτηθούν.

21

ΤΕΛΗ
Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να καταβάλλει στη ΡΑΕΚ όλα τα
τέλη όπως καθορίζονται στους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς για τα
τέλη αδειών.
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
(1)

Η άδεια αυτή θα ισχύει μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2034. Η
ΡΑΕΚ κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας δύναται
να ανακαλέσει την άδεια αυτή μόνο
(α)

σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται
στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
(Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 όπως
εκάστοτε ισχύουν και τους όρους της άδειας
αυτής· ή

(β)

σύμφωνα με του Όρους 3 και 11 (3) της άδειας
αυτής.
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