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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στην 
Έκδοση 1.3 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού  
 
 

1. Η αλλαγή αφορά την τροποποίηση του ορισμού «Πιστοποιημένη Τράπεζα» 

όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.  

Α/Α 1 

Πεδίο Ορισμοί 

Έκδοση 1.3 

 

Πιστοποιημένη 
Τράπεζα  

νοείται το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο 
το οποίο: 
 
1) δραστηριοποιείται νόμιμα στην Κύπρο ή σε 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
τού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και 
επικυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς 
συμφωνίες με την ΕΕ ή με τη Κυπριακή 
Δημοκρατία, 

 
2) έχει το δικαίωμα να εκδώσει Εγγυητικές 

Επιστολές σύμφωνα με τη νομοθεσία των εν 
λόγω χωρών, 

 
3) έχει μακροπρόθεσμη αξιολόγηση χρέους, 

αποδεκτή από τον ΔΣΜΚ όπως έχει δηλωθεί 
κατά καιρούς από τον τελευταίο, η οποία 
εκδίδεται από τους οίκους αξιολόγησης Standard 
& Poor’s ή / και Moody’s ή / και Fitch καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής 
που εκδίδει για χάρη του ΔΣΜΚ, 

 
4) σε όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος δεν έχει 

τεθεί σε οποιαδήποτε επιτήρηση πιστώσεων ή 
οποιαδήποτε σχετική παρακολούθηση η οποία 
παρέχει εύλογη αιτία στον ΔΣΜΚ να 
αμφισβητήσει ότι η εν λόγω τράπεζα μπορεί να 
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μην είναι σε θέση να διατηρήσει την παραπάνω 
αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος και δεν 
έχει συμβεί κάποιο άλλο γεγονός το οποίο να 
παρέχει εύλογη αιτία τέτοιας αμφισβήτησης στον 
ΔΣΜΚ. 

 
 

Αλλαγή 
(Έκδοση 1.4) 

 

Πιστοποιημένη 
Τράπεζα  

νοείται το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο 
το οποίο: 
 
1) δραστηριοποιείται νόμιμα στην Κυπριακή 

Δημοκρατία,  
 

2) δραστηριοποιείται νόμιμα σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τού Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε άλλες χώρες 
που έχουν υπογράψει και επικυρώσει 
συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με 
την ΕΕ ή με την Κυπριακή Δημοκρατία, και  έχει 
μακροπρόθεσμη αξιολόγηση χρέους, αποδεκτή 
από τον ΔΣΜΚ όπως έχει δηλωθεί κατά καιρούς 
από τον τελευταίο, η οποία εκδίδεται από τους 
οίκους αξιολόγησης Standard & Poor’s ή / και 
Moody’s ή / και Fitch καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της Εγγυητικής Επιστολής που εκδίδει για 
χάρη του ΔΣΜΚ, 

 
3) έχει το δικαίωμα να εκδώσει Εγγυητικές 

Επιστολές σύμφωνα με τη νομοθεσία των εν 
λόγω χωρών, 

 
4) σε όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος δεν έχει 

τεθεί σε οποιαδήποτε επιτήρηση πιστώσεων ή 
οποιαδήποτε σχετική παρακολούθηση η οποία 
παρέχει εύλογη αιτία στον ΔΣΜΚ να 
αμφισβητήσει ότι η εν λόγω τράπεζα μπορεί να 
μην είναι σε θέση να διατηρήσει την παραπάνω 
αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος και δεν 
έχει συμβεί κάποιο άλλο γεγονός το οποίο να 
παρέχει εύλογη αιτία τέτοιας αμφισβήτησης στον 
ΔΣΜΚ. 

 
 


