ΑΔΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Η Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης υπ’ αριθμόν ΧΧΧΧ χορηγείται
σύμφωνα με το άρθρο 26(1) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Νόμου του 2021 (Ν. 130 (Ι)/2021).
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες της δυνάμει
του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021),
όπως επίσης και οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες της δυνάμει οποιωνδήποτε άλλων
Νόμων, Κανονισμών και Αποφάσεων για το σκοπό αυτό, χορηγεί την παρούσα
Άδεια με την οποία ο/η
ΧΧΧΧΧ
(ΑΔΤ/ΗΕ ΧΧΧΧΧ)
αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου να κατέχει δικαιώματα εκτέλεσης
οποιωνδήποτε από τα καθήκοντα του Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης για τη
γραμμή διασύνδεσης, όπως αυτά καθορίζονται στο Νόμο.

Πρότυποι Όροι Άδειας Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης
Η παρούσα Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης χορηγείται υπό τους
ακόλουθους όρους:
1. Ερμηνεία
Οι λέξεις, όροι και εκφράσεις για τους οποίους ο περί Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021) και οι περί Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004)

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 τον ως άνω Νόμο ή τους προαναφερόμενους Κανονισμούς,
θα έχουν την έννοια που τους αποδίδει η παρούσα Άδεια.
2. Συμμόρφωση με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του
2021 και τους απορρέοντες Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και
Αποφάσεις
Ο κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την
παρούσα Άδεια, συμμορφώνονται με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Νόμο του 2021 και τους απορρέοντες Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και
Αποφάσεις καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.
Η μη συμμόρφωση του κατόχου της Άδειας προς οποιανδήποτε πρόνοια του Νόμου
ή τους απορρέοντες Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και Αποφάσεις ή των
ειδικών όρων και προϋποθέσεων που διατυπώνονται στην παρούσα Άδεια, παρέχει
στη ΡΑΕΚ το δικαίωμα να επιβάλει στον κάτοχο της Άδειας διοικητικό πρόστιμο
ή/και να αναστείλει ή να ανακαλέσει την παρούσα Άδεια.
Νοείται ότι ο κάτοχος Άδειας συμμορφώνεται προς οποιανδήποτε πρόνοια άλλων
Νόμων που σχετίζονται με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Νόμου του 2021 και αναφέρονται στα διασυνοριακά θέματα που διατυπώνονται
στην παρούσα Άδεια, είτε παραπέμπουν είτε όχι σε αυτόν.
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3. Συμμόρφωση με τους Κανόνες που απορρέουν από τον περί Ρύθμισης της
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021
Ο κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους Κανόνες που
απορρέουν από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 και
συγκεκριμένα ότι συμμορφώνεται:
(1)

με τους εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Κανόνες Διανομής, και

(2)

με τους εν ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού.

4. Συμμόρφωση με άλλους Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και Κανόνες
Ο κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση και ευθύνη να τηρεί τους εν ισχύ Νόμους,
Κανονισμούς, Διατάγματα και Κανόνες της Κυπριακής Δημοκρατίας και να
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα Άδεια
συνάδουν με αυτούς.
H παρούσα Άδεια δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της, από την υποχρέωση
εξασφάλισης οποιωνδήποτε άλλων εγκρίσεων και αδειών, οι οποίες απαιτούνται
από οποιονδήποτε άλλο Νόμο.
5. Συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Κανόνες που
σχετίζονται με τις διασυνδέσεις
Ο κάτοχος Άδειας συμμορφώνεται με τις πρόνοιες και τις απαιτήσεις των
ευρωπαϊκών Κανονισμών και Κανόνων που σχετίζονται με διασυνοριακά θέματα,
όπως τις διασυνοριακές ροές, ανταλλαγές και συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς και με την κατανομή της δυναμικότητας και διαχείριση της συμφόρησης.
6. Συμμόρφωση με τους Κώδικες Δικτύου (Network Codes)
Ο κάτοχος Άδειας συνεργάζεται με την ΡΑΕΚ για την ετοιμασία και υιοθέτηση των
Κωδικών Δικτύου, όπου εφαρμόζεται, και συμμορφώνεται με τις πρόνοιες και τις
απαιτήσεις αυτών και τις κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στον περί
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 ή στο Κεφάλαιο VII του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, εφόσον αυτοί εφαρμόζονται ή σχετίζονται με τις
δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα Άδεια.
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7. Τέλη
Ο κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στη ΡΑΕΚ όλα τα τέλη όπως
καθορίζονται στους εν ισχύ Κανονισμούς για τα Τέλη Αδειών.
8. Εξουσίες Εξασφάλισης Πληροφοριών
Ο κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση να παρέχει στη ΡΑΕΚ οποιαδήποτε
έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο υλικό που η ΡΑΕΚ δύναται να απαιτεί κατά την
άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της.
9. Δικαίωμα Εισόδου και Έρευνας
Ο κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση να επιτρέπει στη ΡΑΕΚ ή σε
εξουσιοδοτημένους λειτουργούς της την είσοδο τους στα υποστατικά του ή τα
μεταφορικά μέσα του, να τους παρέχει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο υλικό του
ζητηθεί και να τηρεί βιβλία, έγγραφα και μητρώα όπως αυτά του ζητηθούν.
10. Τήρηση ξεχωριστών λογαριασμών
Ο κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση να τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς για
καθεμιά από τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται κατοχή Άδειας.
11. Απαγόρευση σταυροειδών επιδοτήσεων
Ο κάτοχος Άδειας απαγορεύεται να προβαίνει σε σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ
των

δραστηριοτήτων

μεταφοράς,

διανομής

και

προμήθειας

ή

άλλων

δραστηριοτήτων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ή εκτός αυτού.
12. Διαχείριση Δεδομένων
Ο κάτοχος Άδειας οφείλει, κατά τη διαχείριση δεδομένων των πελατών του, να
συμμορφώνεται με τους εκάστοτε κανόνες που καθορίζει η ΡΑΕΚ και τις απαιτήσεις
του Νόμου για τη διαχείριση δεδομένων.
13. 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.
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14. Υποχρέωση προς εχεμύθεια
Ο κάτοχος Άδειας απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους, με
οποιοδήποτε τρόπο, εμπιστευτικά ή εμπορικά ευαίσθητα 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 δραστηριότητες του.
Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την
αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς δημοσιοποιούνται.
15. Παροχή

πληροφοριών

και

συνεργασία

με

Διαχειριστή

Γραμμής

Διασύνδεσης, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, Διαχειριστή
Συστήματος Διανομής, Λειτουργό της Αγοράς και άλλους διαχειριστές
συστημάτων
(1)

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να παρέχει προς τον Διαχειριστή

Γραμμής Διασύνδεσης, τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου
(ΔΣΜΚ), το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και τον Λειτουργό της Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, κάθε στοιχείο που διαθέτει ως Ιδιοκτήτης Γραμμής
Διασύνδεσης, και είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες
απορρέουν από το Νόμο, τους Κανονισμούς, τους Κανόνες, τις Αποφάσεις και
Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ και τις Άδειές τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται
η ασφαλής και αποτελεσματική διαχείριση, η συντονισμένη ανάπτυξη και η
διαλειτουργικότητα της γραμμής διασύνδεσης, του Συστήματος Μεταφοράς, του
Συστήματος Διανομής, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας.
(2)

Ο κάτοχος Άδειας υποχρεούται να παρέχει σε άλλους διαχειριστές

διασυνδεδεμένων συστημάτων, με τέτοιο τρόπο και σε όσες φορές δύναται εύλογα
να απαιτηθεί, τέτοιες πληροφορίες που μπορεί εύλογα να απαιτούνται από άλλους
διαχειριστές

συστημάτων

προκειμένου

να

διασφαλιστεί

η

ασφαλής

και

αποτελεσματική λειτουργία, συντονισμένη ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα των
διασυνδεδεμένων συστημάτων.
(3)

Ο κάτοχος Αδείας συντάσσει και διατηρεί σε ισχύ πρωτόκολλο συνεργασίας

με τον Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, τον ΔΣΜΚ και τον Λειτουργό Αγοράς το
οποίο διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στον έλεγχό του κατόχου της
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Άδειας, υπό την ιδιότητα του κατόχου της παρούσας Άδειας, ή και στον έλεγχο του
Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, ή και στον έλεγχο του ΔΣΜΚ ή στον έλεγχο του
Λειτουργού Αγοράς και επηρεάζει την ικανότητα του κατόχου της Άδειας ή του
Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, ή του ΔΣΜΚ (κατά περίπτωση) να συνεχίσει την
επιχειρησιακή λειτουργία της γραμμής διασύνδεσης ή του Συστήματος Μεταφοράς
της Κύπρου ή επηρεάζει την ικανότητα του Λειτουργού Αγοράς, το θέμα αυτό
διενεργείται ή πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο κάτοχος της Άδειας ή ο
Διαχειριστής Γραμμής Διασύνδεσης ή ο ΔΣΜΚ ή ο Λειτουργός Αγοράς να είναι σε
θέση, σε συνεχή βάση, να συνεχίσει την εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία της
γραμμής διασύνδεσης ή του Συστήματος Μεταφοράς της Κύπρου ή την εύρυθμη
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
(4)

Τα πρωτόκολλα που συνάπτονται στη βάση του παρόντος όρου,

υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ για έγκριση πριν από τη σύναψή τους και υπόκεινται σε
τροποποίηση κατόπιν κοινού αιτήματος των μερών προς τη ΡΑΕΚ ή κατόπιν
απαίτησης της ΡΑΕΚ.
16. Πρωτόκολλα Διασυνδεδεμένου Συστήματος
(1)

Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 108, 109 και 110 του περί

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 ο κάτοχος της άδειας αυτής
για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων του συνάπτει ή και συνεργάζεται για
την σύναψη των αναγκαίων Πρωτοκόλλων Διασυνδεδεμένου Συστήματος
μεταξύ

του

ίδιου

ως

Ιδιοκτήτη

της

Γραμμής

Διασύνδεσης,

του

Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης και του ΔΣΜΚ, με σκοπό την προώθηση και
εξασφάλιση, μεταξύ άλλων, της διαλειτουργικότητας των διασυνδεδεμένων
συστημάτων και την καλή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρικών
γραμμών και των γραμμών διασύνδεσης όπως ρυθμίζεται στην προαναφερθείσα
νομοθεσία, στις απαιτήσεις και κανόνες διαλειτουργικότητας κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 34 έως 47 και του άρθρου 57 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 και των
άρθρων 24 και 40 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις
αυτών.
(2)

Ο κάτοχος Άδειας, για σκοπούς εκπλήρωσης των δραστηριοτήτων που

καλύπτονται από την

παρούσα Άδεια, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που

καθορίζονται στο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 και
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συμμορφώνεται

με

τους

όρους

των

Πρωτοκόλλων

Διασυνδεδεμένου

Συστήματος, καθώς επίσης σε συνεννόηση με τον Διαχειριστή Γραμμής
Διασύνδεσης και τον ΔΣΜΚ διατηρούν τα μεταξύ τους πρωτόκολλα σε διαρκή
ισχύ σύμφωνα με τις υποδείξεις και απαιτήσεις της ΡΑΕΚ.
(3)

Τα πρωτόκολλα εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ και αναθεωρούνται αναλόγως

όποτε ο ΔΣΜΚ, ο Διαχειριστής Γραμμής Διασύνδεσης, ο Ιδιοκτήτης Γραμμής
Διασύνδεσης ή η ΡΑΕΚ κρίνουν αναγκαίο.
17. Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Γραμμής Διασύνδεσης
Ο κάτοχος της Άδειας είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με τον Νόμο, και τους
απορρέοντες από αυτόν Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις ή/και Αποφάσεις,
να εκτελεί εργασίες συντήρησης και κατασκευής ή να υλοποιεί οποιεσδήποτε άλλες
εργασίες σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Γραμμής Διασύνδεσης και
τους όρους των Πρωτοκόλλων Διασυνδεδεμένου Συστήματος όπως επίσης να
διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται όσο το δυνατό πιο πλήρως, αποδοτικά και
οικονομικά, όλες οι απαιτήσεις για τη μεταφορά και όλες οι υποχρεώσεις σύμφωνα
με τον Νόμο και τους απορρέοντες Κανόνες, Ρυθμιστικές Αποφάσεις ή/και
Αποφάσεις.
Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να
διασφαλίζει ότι διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και
οικονομικούς πόρους.
18. Κατάσταση παγίων ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης του Ιδιοκτήτη
Γραμμής Διασύνδεσης
Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να τηρεί κατάσταση ρυθμιζόμενης βάσης
περιουσιακών στοιχείων στην οποία προσδιορίζεται η αξία των παγίων του
Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης που λαμβάνεται υπόψη για ρυθμιστικούς σκοπούς,
σε συμμόρφωση προς κάθε Ρυθμιστική Απόφαση ή/και Απόφαση που εκδίδει η
ΡΑΕΚ στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης παγίων στην ως άνω
κατάσταση, ο τρόπος προσδιορισμού της αξίας τους, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή και την επικαιροποίηση της κατάστασης αυτής.
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19. Ρύθμιση και ανάκτηση των εξόδων διαχείρισης του κατόχου Άδειας
Τα τέλη και οι χρεώσεις που εισπράττονται από τον κάτοχο Άδειας αναφορικά με
όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει σύμφωνα με τους όρους της Άδειας αυτής,
καθορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου, των εν ισχύ Κανονισμών και
των Ρυθμιστικών Αποφάσεων της ΡΑΕΚ για τις διαδικασίες χρεώσεων.
20. Υποχρεώσεις Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας
Ο κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση να εκπληρώνει όλες τις Υποχρεώσεις
Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τα Διατάγματα που
ισχύουν ή θα ισχύουν κατά τη διάρκεια ισχύος της Άδειας που κατέχει και να
συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε Αποφάσεις του Υπουργού οι οποίες λαμβάνονται
σύμφωνα με τα άρθρα 111 και 112 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Νόμου του 2021.
21. Ενημέρωση για συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες
Ο κάτοχος αδείας διατηρεί ανά πάσα στιγμή τη ΡΑΕΚ ενήμερη για τυχόν άμεσα ή
έμμεσα συμφέροντα του σε οποιαδήποτε επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός
της Κύπρου και των πιο πάνω χωρών, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σκοπεύει να αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα.
22. Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου
Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νομικού προσώπου κατόχου Άδειας, γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 και των απορρεόντων από αυτό Κανονισμών,
Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις
και τροποποιήσεις αυτών.
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.
Όταν ο κάτοχος Άδειας προβαίνει στην αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος κατόπιν
της σχετικής έγκρισης της ΡΑΕΚ, οφείλει να ενημερώσει τη ΡΑΕΚ σχετικά εντός ενός
μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αλλαγής.
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23. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων
(1)

Ο κάτοχος Αδείας καταρτίζει και διατηρεί μητρώο όλων των σχετικών

περιουσιακών στοιχείων, το οποίο τηρείται ενήμερο και ακριβές ως προς το
περιεχόμενο του, και αντίγραφο του παρέχεται στη ΡΑΕΚ ετησίως.
(2)

Όταν ο κάτοχος Άδειας προτίθεται να διαθέσει ή να παραιτηθεί από το

λειτουργικό έλεγχο ή δικαίωμα του σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει την
υποχρέωση να υποβάλει στη ΡΑΕΚ γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον ένα (1) μήνα
πριν. Η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες σχετικές
πληροφορίες.
(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)

Η ΡΑΕΚ δεν παρέχει τη συγκατάθεση της εάν δικαιολογημένα κρίνει ότι η

διάθεση ή παραίτηση θα επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα του κατόχου Αδείας να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή
κανονισμούς ή τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που εξουσιοδοτούνται ή
απαιτούνται από την παρούσα Άδεια.
(5)

Η ΡΑΕΚ εκδίδει κατά καιρούς οδηγίες απαιτώντας από τον κάτοχο Αδείας να

τις κοινοποιήσει τις προτεινόμενες εκποιήσεις σχετικών περιουσιακών στοιχείων του
σε καθορισμένη περιγραφή και στις οποίες οδηγίες περιλαμβάνεται κατεύθυνση
αναφορικά με ορισμένες κατηγορίες απορρίψεων που δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν έως ότου η ΡΑΕΚ να συμφωνήσει με αυτές ή να παρέλθει
ορισμένο χρονικό διάστημα.
(6)

Εάν τα περιουσιακά στοιχεία ή οποιαδήποτε από αυτά χρησιμοποιούνται ή

διατίθενται προς χρήση ή εάν προτείνεται να χρησιμοποιηθούν ή διατεθούν από τον
κάτοχο αδείας για συμφέροντα άλλα από ή επιπλέον της εκπλήρωσης των
δραστηριοτήτων που εξουσιοδοτούνται ή απαιτούνται από την παρούσα Άδεια, ο
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κάτοχος αδείας ενημερώνει εγγράφως και παρέχει στην ΡΑΕΚ τις αναγκαίες
πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση τους.
Για τους σκοπούς του όρου αυτού –
«διάθεση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε πώληση ή μεταβίβαση ή εκχώρηση
δικαιωμάτων σε άλλο πρόσωπο ή δημιουργία οποιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους
σε σχέση με οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο.
«περιουσιακό στοιχείο» περιλαμβάνει οποιαδήποτε γη, εξοπλισμό συστήματος
μεταφοράς ή άλλο υλικό περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής εργασιών που εξουσιοδοτούνται από την άδεια αυτή όπου το
περιουσιακό στοιχείο έχει αξία αντικατάστασης πάνω από εκατό χιλιάδες ευρώ
(€100.000,00).
24. Κώδικας δεοντολογίας
Ο κάτοχος αδείας ετοιμάζει και υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕΚ κώδικα
δεοντολογίας ο οποίος ισχύει για κάθε διευθυντή και κάθε άτομο που απασχολείται με
σύμβαση εργασίας και διασφαλίζει ότι ο κώδικας περιλαμβάνεται ως μέρος κάθε
σύμβασης εργασίας με αυτόν.
25. Τροποποίηση Άδειας
Η παρούσα Άδεια δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που
αναφέρονται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 και των
απορρεόντων από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων
καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.
Όταν ο κάτοχος Άδειας επιθυμεί την τροποποίηση των στοιχείων ή των όρων της
Άδειας έχει την υποχρέωση να υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ έγκαιρα αίτημα για
τροποποίηση της Άδειας.
26. Χρονική διάρκεια ισχύος Άδειας
Η παρούσα Άδεια έχει διάρκεια ισχύος για ………. χρόνια από την ημερομηνία
χορήγησης της.
27. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος Άδειας
Η χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας Άδειας δύναται να παραταθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 και
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των απορρεόντων Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς
και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.
Όταν ο κάτοχος Άδειας προτίθεται να αιτηθεί παράταση της χρονικής διάρκειας
ισχύος της Άδειας που κατέχει, έχει την υποχρέωση να υποβάλει για έγκριση στη
ΡΑΕΚ έγκαιρα αίτημα παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της Άδειας πριν
από την λήξη της.
28. Αναστολή και Ανάκληση Άδειας
Η παρούσα Άδεια δύναται να ανασταλεί ή να ανακληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 και των απορρεόντων
από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις
μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.
29. Τερματισμός Άδειας
Όταν ο κάτοχος Άδειας προτίθεται να τερματίσει τις δραστηριότητες για τις οποίες
χορηγήθηκε η παρούσα Άδεια, έχει την υποχρέωση να υποβάλει γραπτή
ειδοποίηση τερματισμού Άδειας στη ΡΑΕΚ και να εξασφαλίσει την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ. Η ΡΑΕΚ δεν κατακρατεί τέτοια έγκριση αδικαιολόγητα.

Λευκωσία, ΧΧΧΧΧΧ (ημερομηνία)

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης που χορηγείται σύμφωνα με το Άρθρο 26(1) του Ν. 130(Ι)/2021

Μέλος

11/11

