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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στους 
Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης έκδοση 1.2 

 
 

1. Στο Κεφάλαιο Β 2.1 εισήχθη ορισμός για τον όρο Εγγυητική Επιστολή. 

 

2. Στο Κεφάλαιο Β 2.1 ο ορισμός για το Λογαριασμό Κατάθεσης έχει 

τροποποιηθεί από «είναι ο ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα 

του ΔΣΜΚ σε ένα κατάστημα τράπεζας στην πόλη της Λευκωσίας, όπως 

γνωστοποιείται από τον ΔΣΜΚ σε κάθε Υποχρέωση Συμβαλλόμενου 

Μέρους, ο οποίος φέρει τόκο από την ημερομηνία (και 

συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας) κατάθεσης των κεφαλαίων (αλλά 

μη συμπεριλαμβανομένης) της ημερομηνίας ανάληψης των κεφαλαίων από 

τον εν λόγω λογαριασμό, με εξουσιοδότηση για ανάληψη από το κεφάλαιο 

μόνο από τον ΔΣΜΚ μετά από παράδοση Ειδοποίησης Εκταμίευσης για 

το ποσό που απαιτείται  και με εντολή μεταφοράς οποιουδήποτε τόκου που 

προκύπτει στο Λογαριασμό Κατάθεσης σε τέτοιο λογαριασμό που ορίζει 

το  Συμβαλλόμενο Μέρος» σε «είναι ο ξεχωριστός τραπεζικός 

λογαριασμός στο όνομα του ΔΣΜΚ, σε μια Πιστοποιημένη Τράπεζα, 

όπως γνωστοποιείται από τον ΔΣΜΚ σε κάθε Υποχρέωση 

Συμβαλλόμενου Μέρους, με εξουσιοδότηση για ανάληψη από το κεφάλαιο 

μόνο από τον ΔΣΜΚ μετά από παράδοση Ειδοποίησης Εκταμίευσης για 

το ποσό που απαιτείται  και με εντολή μεταφοράς οποιουδήποτε τόκου 

τυχόν προκύψει στο Λογαριασμό Κατάθεσης από την ημερομηνία (και 

συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας) κατάθεσης των κεφαλαίων μέχρι 

(αλλά μη συμπεριλαμβανομένης) της ημερομηνίας ανάληψης των 

κεφαλαίων από τον εν λόγω λογαριασμό, σε τέτοιο λογαριασμό που ορίζει 

το  Συμβαλλόμενο Μέρος. Σε περίπτωση που ο Λογαριασμός 

Κατάθεσης φέρει αρνητικό επιτόκιο, το Συμβαλλόμενο Μέρος θα είναι 

υπόχρεο να εξασφαλίζει πως το ποσό που είναι κατατεθειμένο στο 

Λογαριασμό Κατάθεσης καλύπτει πάντοτε την υποχρέωση του 

Συμβαλλόμενου Μέρους».   

 

3. Στο Κεφάλαιο Β 2.1 το σημείο 1 του ορισμού για την Πιστοποιημένη 

Τράπεζα έχει τροποποιηθεί από «…νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ) ή σε άλλες χώρες που…» σε «δραστηριοποιείται νόμιμα στην Κύπρο 

ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τού Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε άλλες χώρες που…». 
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4. Στο Κεφάλαιο Β 2.1 έχει αφαιρεθεί ο ορισμός για την Πιστωτική Επιστολή.  

 

5. Στο Κεφάλαιο Ζ, Παράγραφος 4.9.1, Σημείο 1) ο όρος Πιστωτική Επιστολή 

αντικαταστάθηκε από τον όρο Εγγυητική Επιστολή και έχει διαγραφεί το 

διαζευκτικό «ή» στο τέλος και το κόμμα έχει αντικατασταθεί από τελεία. 

 

6. Στο Κεφάλαιο Ζ, η Παράγραφος 5.1.1  έχει τροποποιηθεί από 

«Οποιαδήποτε Ειδοποίηση Εκταμίευσης η οποία παραδίδεται στην 

τράπεζα στην οποία τηρείται ο Λογαριασμός Κατάθεσης (σε περίπτωση 

που η Κάλυψη Εγγύησης παρέχεται με ένα Λογαριασμό Κατάθεσης) ή 

μία Πιστοποιημένη Τράπεζα (σε περίπτωση που η Κάλυψη Εγγύησης 

παρέχεται με Πιστωτική Επιστολή) μπορεί να παραδίδεται με το χέρι, 

ταχυδρομικώς ή μέσω συσκευών τηλεομοιοτυπίας» σε «Οποιαδήποτε 

Ειδοποίηση Εκταμίευσης η οποία παραδίδεται στην Πιστοποιημένη 

Τράπεζα στην οποία τηρείται ο Λογαριασμός Κατάθεσης (σε περίπτωση 

που η Κάλυψη Εγγύησης παρέχεται με ένα Λογαριασμό Κατάθεσης) ή 

(σε περίπτωση που η Κάλυψη Εγγύησης παρέχεται με Εγγυητική 

Επιστολή) στην Πιστοποιημένη Τράπεζα μπορεί να παραδίδεται με το 

χέρι, ταχυδρομικώς ή μέσω συσκευών τηλεομοιοτυπίας, ή μέσω χρήσης 

εναλλακτικών δικτύων, όπως έχει συμφωνηθεί με την τράπεζα». 

 

7. Στο Κεφάλαιο Ζ, η Παράγραφος 5.1.3  έχει αντικατασταθεί η «Πιστωτική 

Επιστολή» με την «Εγγυητική Επιστολή» και έχει αφαιρεθεί η πρόνοια 

για αντικατάσταση από μετρητά. Η εν λόγω παράγραφος έχει τροποποιηθεί 

από «Εάν κάποιο Συμβαλλόμενο Μέρος αντιληφθεί ότι η τράπεζα που 

εκδίδει την Πιστωτική Επιστολή παύει να είναι μία Πιστοποιημένη 

Τράπεζα, το Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει να το γνωστοποιήσει 

γραπτώς στον ΔΣΜΚ το συντομότερο δυνατό. Εάν ο ΔΣΜΚ αντιληφθεί 

ότι η τράπεζα που εκδίδει την Πιστωτική Επιστολή παύει να είναι μία 

Πιστοποιημένη Τράπεζα, ο ΔΣΜΚ οφείλει να το γνωστοποιήσει 

γραπτώς στο Συμβαλλόμενο Μέρος. Εάν η τράπεζα παύει να είναι μία 

Πιστοποιημένη Τράπεζα από τον ΔΣΜΚ  ως συνέπεια των εύλογων 

αιτιών αμφισβήτησης της συνεχούς βαθμολόγησης αυτής της τράπεζας, 

αυτή η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από μία δήλωση που θα καθορίζει 

τους λόγους για τις αμφισβητήσεις του ΔΣΜΚ . Το Συμβαλλόμενο Μέρος 

οφείλει μέσα σε 21 ημέρες από την παραλαβή της ειδοποίησης από τον 

ΔΣΜΚ  ή από το Συμβαλλόμενο Μέρος, ανάλογα με το ποιος την 

εξέδωσε νωρίτερα, να παρέχει την αντικατάστασή της με μία Πιστωτική 

Επιστολή από μία Πιστοποιημένη Τράπεζα ή / και να δημιουργήσει ένα 

απόθεμα μετρητών σε έναν Λογαριασμό Κατάθεσης. Εάν η 

αντικατάσταση της Πιστωτικής Επιστολής είναι Έγκυρη ή / και το 
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απόθεμα μετρητών παρέχεται αποτελεσματικά και ανεπιφύλακτα, ο ΔΣΜΚ 

οφείλει να συγκατατίθεται γραπτώς στην αποδέσμευση της Κάλυψης 

Εγγύησης που αντικαθίσταται» σε «Εάν κάποιο Συμβαλλόμενο Μέρος 

αντιληφθεί ότι η τράπεζα που εκδίδει την Εγγυητική Επιστολή παύει να 

είναι μία Πιστοποιημένη Τράπεζα, το Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει 

να το γνωστοποιήσει γραπτώς στον ΔΣΜΚ το συντομότερο δυνατό. Εάν 

ο ΔΣΜΚ αντιληφθεί ότι η τράπεζα που εκδίδει την Εγγυητική Επιστολή 

παύει να είναι μία Πιστοποιημένη Τράπεζα, ο ΔΣΜΚ οφείλει να το 

γνωστοποιήσει γραπτώς στο Συμβαλλόμενο Μέρος. Εάν η τράπεζα 

παύει να είναι μία Πιστοποιημένη Τράπεζα από τον ΔΣΜΚ  ως συνέπεια 

των εύλογων αιτιών αμφισβήτησης της συνεχούς βαθμολόγησης αυτής της 

τράπεζας, αυτή η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από μία δήλωση που 

θα καθορίζει τους λόγους για τις αμφισβητήσεις του ΔΣΜΚ . Το 

Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει μέσα σε 21 ημέρες από την παραλαβή της 

ειδοποίησης από τον ΔΣΜΚ  ή από το Συμβαλλόμενο Μέρος, ανάλογα 

με το ποιος την εξέδωσε νωρίτερα, να παρέχει την αντικατάστασή της με μία 

Εγγυητική Επιστολή από μία Πιστοποιημένη Τράπεζα. Εάν η 

αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής είναι Έγκυρη ο ΔΣΜΚ 

οφείλει να συγκατατίθεται γραπτώς στην αποδέσμευση της Κάλυψης 

Εγγύησης που αντικαθίσταται». 

 

8. Στο Κεφάλαιο Ζ, η Παράγραφος 5.1.4 έχει αντικατασταθεί η «Πιστωτική 

Επιστολή» με την «Εγγυητική Επιστολή».  

 

9. Στο Κεφάλαιο Ζ, η Παράγραφος 5.1.5 έχει αντικατασταθεί η «Πιστωτική 

Επιστολή» με την «Εγγυητική Επιστολή».  

 

10. Στο Κεφάλαιο Ζ, η Παράγραφος 5.1.7 σημείο 2 έχει αντικατασταθεί η 

«Πιστωτική Επιστολή» με την «Εγγυητική Επιστολή».  

 

11. Στο Παράρτημα Ζ2, γραμμές 10-12 έχει αντικατασταθεί η «Πιστωτική 

Επιστολή» με την «Εγγυητική Επιστολή».  

 

12. Στο Παράρτημα Ζ2, οι γραμμές 15-16 έχουν τροποποιηθεί από «Απαιτούμε 

να πραγματοποιηθεί πληρωμή με τηλεγραφική μεταφορά προς: [εισάγετε το 

όνομα της τράπεζας που αναφέρεται στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού] 

Τράπεζα» σε «Απαιτούμε να πραγματοποιηθεί πληρωμή με τηλεγραφική 

μεταφορά προς: [εισάγετε το όνομα της τράπεζας που αναφέρεται στους 

Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού] Τράπεζα». 


