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Έντυπο Αίτησης για χορήγηση  

Άδειας Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης  

 

ΜΕΡΟΣ Ι – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

1. Στοιχεία Αιτητή 

Πλήρες όνομα Αιτητή: ....................................................................................................... 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας / Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ……………………………….….……. 

Αρ. Φορολογικής Ταυτότητας / Αρ. Φορολογικού Μητρώου: ……………………………… 

Τηλέφωνο: …………………………………..Φαξ: ……………………………………............ 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: .………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση αλληλογραφίας ή στην περίπτωση νομικού προσώπου το εγγεγραμμένο 

γραφείο: ………………………………………………………................................................ 

 

2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 

Αναφέρετε τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου προσώπου που εκπροσωπεί και δεσμεύει 

τον Αιτητή με το οποίο θα επικοινωνεί η ΡΑΕΚ και θα αποστέλλεται αλληλογραφία και 

ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση: 

Πλήρες όνομα: ................................................................................................................. 

Τηλέφωνο: …………………………………..Φαξ: ……………………………………............ 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: .………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση αλληλογραφίας …………………………………................................................ 

 

3. Κατακράτηση Μετοχών Εταιρείας 

Όταν ο Αιτητής είναι εταιρεία, πρέπει να παρασχεθούν λεπτομέρειες πιο κάτω για 

οποιαδήποτε κατακράτηση των μετοχών της εταιρείας αυτής από άλλα πρόσωπα οι 

οποίες θα έπρεπε να κοινοποιηθούν σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Νόμους και 

Κανονισμούς που είναι σχετικοί με την κοινοποίηση τέτοιας κατακράτησης:  

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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4. Προτεινόμενες τροποποιήσεις όρων Άδειας 

Εάν επιθυμείτε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους όρους της Άδειας, αναφέρετε πιο 

κάτω τις τροποποιήσεις που εισηγείστε επεξηγώντας αιτιολογημένα τους λόγους που 

προβάλλετε τις εν λόγω εισηγήσεις.: 

……………….…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Άλλες άδειες που κατέχει ή/και υπέβαλε αίτηση ο Αιτητής 

Αναφέρετε οποιεσδήποτε άλλες άδειες που κατέχει ή/και υπέβαλε αίτηση ο Αιτητής 

σχετικά με την δραστηριοποίηση στην αγορά ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση:  

………..………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Άλλες δραστηριότητες του Αιτητή και/ή συνδεδεμένων εταιρειών 

Αναφέρετε λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες τις οποίες διεξάγει ο 

Αιτητής και/ή συνδεδεμένες εταιρείες του: 

………..………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Η αίτηση για χορήγηση άδειας πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω έγγραφα (κατά 
την εξέταση της αίτησης δυνατόν να ζητηθούν επιπρόσθετα διευκρινιστικά έγγραφα): 

1. Στοιχεία αιτητή  

Α. Για φυσικά πρόσωπα 

☐ Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας. 

Β. Για νομικά πρόσωπα 

☐ Πιστοποιητικό Συστάσεως, 



 
 
Έντυπο Αίτησης Χορήγησης Άδειας Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης          3/5 
 

☐ Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου, 

☐ Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα, 

☐ Πιστοποιητικό Μετόχων, 

☐ Αντίγραφο Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας το οποίο να 

περιλαμβάνει ότι επιτρέπεται η δραστηριότητα για την οποία υποβάλετε αίτηση, 

☐ Πιστοποιητικό Δρώσας Οικονομικής Μονάδας, και 

☐ Διοικητική δομή / Οργανόγραμμα. 

2. Επιχειρηματικό Σχέδιο 

☐ Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του αιτητή, για τα επόμενα 

πέντε χρόνια τουλάχιστον, για την δραστηριοποίηση του στην αγορά ηλεκτρισμού 
για την δραστηριότητα για την οποία υποβάλετε αίτηση, και 

☐ Οικονομικός προγραμματισμός. 

3.  Οικονομική και χρηματοδοτική δυνατότητα του αιτητή και οικονομικά 
στοιχεία εταιρείας 

☐ Αποδεικτικά στοιχεία για την εξεύρεση πόρων που θα χρησιμοποιηθούν από τον 

αιτητή κατά την έναρξη των εργασιών του και κατά την διάρκεια λειτουργίας της 
επιχείρησης.  

Ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης θεωρείται το ποσό των πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (€50.000,00). 

Τεκμηρίωση της ελάχιστης απαίτησης χρηματοδότησης δύναται να θεωρηθεί: 

1. Εκδοθέν και πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο, ή 

2. Ταμειακές καταθέσεις, ή  

3. Συνδυασμός των πιο πάνω επιλογών. 

☐ Οποιεσδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή πληροφορίες σε σχέση 

με όλα τα χρηματικά και άλλα συμφέροντα της αιτήτριας εταιρείας, 

☐ Συστατική από τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο αιτητής, και 

☐ Ελεγμένοι οικονομικοί ισολογισμοί των τριών πρόσφατων οικονομικών ετών. Σε 

περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, 
απαιτείται σχετική βεβαίωση από ελεγκτή. 

4. Τέλος αίτησης 

☐ Αποδεικτικό καταβολής του τέλους αίτησης  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Η αίτηση θεωρείται ότι έχει υποβληθεί και καταχωρείται στο μητρώο αιτήσεων της ΡΑΕΚ 
μόνο όταν συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία όπως φαίνονται στο 
Μέρος ΙΙ ανωτέρω. 
 
Η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και 
διευκρινίσεις σχετικά με οποιαδήποτε στοιχεία και έγγραφα παρέχονται με την αίτηση 
αυτή. 

 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα πιο πάνω είναι αληθή. Σε περίπτωση αναληθούς ή 
παραπλανητικής δήλωσής μου, γνωρίζω ότι είμαι ένοχος ποινικού αδικήματος και σε 
περίπτωση καταδίκης μου υπόκειμαι σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία 
(3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€90.000) 
ή/και στις δύο αυτές ποινές. Γνωρίζω, επίσης, ότι σε περίπτωση που μου χορηγηθεί 
Άδεια με αναληθή στοιχεία ή σε περίπτωση που παραβιάσω οποιοδήποτε όρο της 
Άδειας και/ή Ρυθμιστική Απόφαση ή Απόφαση της ΡΑΕΚ και/ή πρόνοια του Νόμου Ν. 
130(Ι)/2021 και των εξ αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, δύναται να μου επιβληθεί 
διοικητικό πρόστιμο ή αναστολή ή ανάκληση της Άδειας.  
 
Εξουσιοδοτώ τη ΡΑΕΚ να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Τμήματα όσα 
από τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο κρίνει απαραίτητο. 
 
Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο δύναται να χρησιμοποιηθούν για την 
δημιουργία του μητρώου Αδειών. 
 
 
Υπογραφή / Σφραγίδα, Αιτητή:  …………………….……… Ημερομηνία: …………….... 

 

Όνομα: ...………………………………………………………………………………………… 

Ιδιότητα του υπογράφοντος: ………....……………………………………………………….. 

 

 

Ενημέρωση για προστασία προσωπικών δεδομένων 

Για την αξιολόγηση της αίτησης η ΡΑΕΚ θα προβεί σε επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στην αίτηση και στα επισυναπτόμενα 
δικαιολογητικά. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου Ν.130(Ι)/2021, μετά τη 
χορήγηση Άδειας θα τηρείται Μητρώο Αδειών το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό για 
επιθεώρηση και στο οποίο θα περιέχονται τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται σε αυτή. 
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Τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχουν, δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για τη 
Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679 όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, 
περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων, ένστασης, εναντίωσης σε 
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και υποβολής καταγγελίας, είτε κατόπιν 
επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΡΑΕΚ στο email 
dataprotection@cera.org.cy, είτε κατόπιν καταγγελίας στον/ην Επίτροπο Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν από τη 
ΡΑΕΚ. 

 
Έντυπο εξουσιοδότησης υποβολής αίτησης 

 
Εξουσιοδοτώ τον/την …………………………………………………………………………., 

με αριθμό δελτίου ταυτότητας ………………………………………, να υποβάλει/ 

αποστείλει εκ μέρους μου την παρούσα αίτηση για χορήγηση Άδειας. 

 
Υπογραφή / Σφραγίδα, Αιτητή:  …………………….……… Ημερομηνία: …………….... 
 
 
Όνομα: ...………………………………………………………………………………………… 

Ιδιότητα του υπογράφοντος: ………....……………………………………………………….. 


