ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Η Άδεια Διαχειριστή 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 Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης για τη
γραμμή διασύνδεσης […………..(όνομα της γραμμής διασύνδεσης)].

Πρότυποι Όροι Άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης
Η παρούσα Άδεια Διαχειριστή 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.

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

2/19

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
καθόσον αφορά τα διασυνοριακά θέματα 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 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 δεν δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε διεπιδότηση από ή να δίνει
διεπιδότηση σε (1)

συνδεδεμένη επιχείρηση του κατόχου άδειας·

(2)

οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οντότητα η οποία κατέχει άμεσα ή έμμεσα

οποιεσδήποτε μετοχές του κατόχου άδειας ή σε συνδεδεμένη επιχείρηση του
κατόχου άδειας.
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
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με τρόπο που να συνάδει με την ίση μεταχείριση και την αποφυγή διακρίσεων
ανάμεσα σε χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται, και ιδίως οποιασδήποτε
διάκρισης υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, θυγατρικών εταιρειών
ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει.
14. Πρόγραμμα Συμμόρφωσης
Ο κάτοχος της Άδειας καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, το οποίο υποβάλλεται
στη ΡΑΕΚ για έγκριση, και στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται και
καθορίζονται οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων του, ώστε να διασφαλίζεται η
αμερόληπτη συμπεριφορά του κατόχου Άδειας και του προσωπικού του.
15. Υποχρέωση προς εχεμύθεια
(1) 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.
(2) Ο κάτοχος αδείας αποτρέπει την μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών
σχετικά με τις δραστηριότητες του, η αποκάλυψη των οποίων δυνατό να παρέχει
εμπορικό πλεονέκτημα κατά τρόπο που εισάγει διακρίσεις.
(3) Ο κάτοχος αδείας διασφαλίζει ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες αποκαλύπτονται
μόνο

σε

εξουσιοδοτημένους

αποδέκτες,

κατηγορίες

εξουσιοδοτημένων

παραληπτών ή εξουσιοδοτημένων συμβούλων.
(4) Οι υποπαράγραφοι (1), (2) και (3) δεν εφαρμόζονται σε:
(α) οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες που, πριν ή μετά την παροχή τους
στους υπαλλήλους του κάτοχου αδείας, είναι δημόσια γνωστές ή
(β) αποκάλυψη οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας που γίνεται:
(i) σε συμμόρφωση με τα καθήκοντα του κατόχου αδείας σύμφωνα με τον
Νόμο, τους Κανονισμούς, τους Κανόνες, τους Κώδικες ή οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση αρμόδιας Αρχής ή
(ii) σε συμμόρφωση με τους Όρους που παρέχονται στην παρούσα Άδεια ή σε
οποιοδήποτε έγγραφο που αναφέρεται στην παρούσα Άδεια με την οποία
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απαιτείται ο κάτοχος αδείας δυνάμει του Νόμου, των Κανονισμών, των
Κανόνων, των Κωδίκων ή την παρούσα Άδεια σε συμμόρφωση ή
(iii) σε συμμόρφωση με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση νόμου· ή
(iv) σύμφωνα με οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαιτητική διαδικασία ή
δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ή
(γ) τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες στο βαθμό που επιτρέπεται ρητά στον κάτοχο
αδείας ή απαιτείται να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους
οποιασδήποτε συμφωνίας ή ρύθμιση (συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Δικτύου
και οποιουδήποτε άλλου Κώδικα) με το οικείο πρόσωπο του οποίου οι υποθέσεις
αφορούν αυτές οι εμπιστευτικές πληροφορίες ή
(δ) τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον αποτελεσματικό
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς και οι οποίες
δημοσιοποιούνται σύμφωνα με ον Νόμο, τους Κανονισμούς, τους Κανόνες ή τους
Κώδικες.
(5) Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας παραγράφου, ο κάτοχος
αδείας θα εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε πρόσθετα αντίγραφα των εμπιστευτικών
πληροφοριών, είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική φόρμα, θα προσδιορίζει
σαφώς τις εμπιστευτικές πληροφορίες ως εμπιστευτικές.
(6) Ο κάτοχος αδείας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, λαμβάνει όλα τα εύλογα
μέτρα για την αποτροπή οποιουδήποτε προσώπου που απασχολείται ή
απασχολείτο από τον κάτοχο της άδειας αυτής, σε πλήρη ή μερική απασχόληση, να
αποκαλύψει οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες.
(7) Ο κάτοχος αδείας λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι κάθε
εξουσιοδοτημένος σύμβουλος, συνεργάτης, διευθυντής ή μέλος του προσωπικού
στον οποίο ο κάτοχος αδείας αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες δεν
χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές αυτές πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό
εκτός από αυτόν για τον οποίο παρασχέθηκαν και δεν αποκαλύπτει αυτές τις
εμπιστευτικές πληροφορίες με άλλο τρόπο παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τον Νόμο, τους Κανονισμούς και τον
Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011.
(8) Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει τις νομικές υποχρεώσεις του κατόχου αδείας
σε πρόσωπα που εδρεύουν στο εξωτερικό.
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(9) Για σκοπούς του παρόντος όρου οι πιο κάτω ορισμοί έχουν την έννοια:
"εξουσιοδοτημένος σύμβουλος" σημαίνει τους επαγγελματίες συμβούλους του
κατόχου αδείας, οι οποίοι ασχολούνται και ενεργούν υπό την ιδιότητα αυτή, όπως
απαιτείται πρόσβαση σε τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες·
"εξουσιοδοτημένος παραλήπτης" σημαίνει, σε σχέση με οποιαδήποτε εμπιστευτική
πληροφορία, κάθε υπάλληλο που, πριν του γνωστοποιηθούν οι εμπιστευτικές
πληροφορίες από τον κάτοχο αδείας, έχει ενημερωθεί για τη φύση και το
αποτέλεσμα της παρούσας παραγράφου και που απαιτεί πρόσβαση σε τέτοιες
εμπιστευτικές πληροφορίες για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του·
"εμπιστευτικές

πληροφορίες"

σημαίνει

οποιαδήποτε

εμπορικά

ευαίσθητη

πληροφορία ή στοιχείο που διατηρεί ή/και αποκτά ο κάτοχος αδείας κατά την
άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τον Νόμο, τους Κανονισμούς, τους
Κανόνες, τους Κώδικες και την παρούσα Άδεια. Σε κάθε περίπτωση ισχύει ο ορισμός
του όρου ως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011.
Ως «εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες» νοείται κάθε θέμα του οποίου η
αποκάλυψη βλάπτει ουσιωδώς τα συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου.
«επιτρεπόμενες δραστηριότητες» σημαίνει τις δραστηριότητες που συνδέονται
άμεσα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες του κατόχου αδείας ως Διαχειριστή Γραμμής
Διασύνδεσης σύμφωνα με την παρούσα Άδεια.
16. Παροχή πληροφοριών και συνεργασία με 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 του

Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και
τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, κάθε στοιχείο που διαθέτει ως
Διαχειριστής 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
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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 ΔΣΜΚ και τον Λειτουργό Αγοράς το οποίο διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε θέμα
εμπίπτει στον έλεγχό του κατόχου της Άδειας, υπό την ιδιότητα του κατόχου της
παρούσας Άδειας, ή και στον έλεγχο του ΔΣΜΚ ή στον έλεγχο του Λειτουργού
Αγοράς και επηρεάζει την ικανότητα του κατόχου της Άδειας ή του ΔΣΜΚ (κατά
περίπτωση) να συνεχίσει την επιχειρησιακή λειτουργία της γραμμής διασύνδεσης ή
του ΣΜΚ ή επηρεάζει την ικανότητα του Λειτουργού Αγοράς, το θέμα αυτό
διενεργείται ή πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο κάτοχος της Άδειας ή 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.
17. Παροχή πληροφοριών στους χρήστες για την αποτελεσματική πρόσβαση
στη γραμμή διασύνδεσης
Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να παρέχει στους χρήστες του συστήματος τις
πληροφορίες που χρειάζονται, σε έγκαιρη βάση, για την αποτελεσματική πρόσβαση
στη γραμμή διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αυτής. Στο πλαίσιο
αυτό, οφείλει να παρέχει στοιχεία για τη λειτουργία και την προβλεπόμενη ανάπτυξη
της

γραμμής

διασύνδεσης,

προκειμένου

οι

ενδιαφερόμενοι

χρήστες

να

αξιολογήσουν τις δυνατότητες χρήσης των εγκαταστάσεών τους μέσω της γραμμής
διασύνδεσης.
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18. 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 Διαχειριστή της Γραμμής Διασύνδεσης, του Ιδιοκτήτη
Γραμμής Διασύνδεσης, του ΔΣΜΚ και των γειτονικών Διαχειριστών Συστημάτων
Μεταφοράς, με σκοπό την προώθηση και εξασφάλιση, μεταξύ άλλων, της
διαλειτουργικότητας των διασυνδεδεμένων συστημάτων και τη καλή, ασφαλή και
απρόσκοπτη

λειτουργία

διασύνδεσης

όπως

των

ρυθμίζεται

ηλεκτρικών
στην

γραμμών

και

προαναφερθείσα

των

γραμμών

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
συμμορφώνεται

με

τους

όρους

των

Πρωτοκόλλων

Διασυνδεδεμένου

Συστήματος, καθώς επίσης σε συνεννόηση με τον Ιδιοκτήτη 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.
19. Υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης Δραστηριοτήτων
Ο κάτοχος Άδειας οφείλει να ετοιμάζει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του, την
οποία αποστέλλει στη ΡΑΕΚ εντός έξι µηνών από το τέλος εκάστου ηµερολογιακού
έτους, για τις δραστηριότητες του κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.
Η έκθεση—
(α) Περιέχει ανασκόπηση των εξελίξεων σε σχέση µε θέµατα που εµπίπτουν στη
σφαίρα των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του κατόχου Άδειας
(β) περιλαµβάνει γενική έκθεση των δραστηριοτήτων και έκθεση προόδου για το
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έτος αυτό·
(γ) περιέχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τον περί
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου,
(δ) περιλαμβάνει έκθεση που συντάσσεται σε συνεργασία με τον ΔΣΜΚ σχετικά με
την λειτουργία του πρωτοκόλλου συνεργασίας τους και ειδικότερα τις λειτουργίες,
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κατόχου Αδείας,
(ε) περιέχει περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί και του βαθμού ικανοποίησης
του προγράμματος συμμόρφωσης, και
(στ) περιέχει αναφορά σε τέτοια άλλα θέµατα που κρίνονται αναγκαία από τη ΡΑΕΚ.
20. Ανεξαρτησία Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης
Ο κάτοχος της Άδειας αυτής δε δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή
οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες

παραγωγής, προμήθειας, μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής

ενέργειας εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας.
Ο κάτοχος της Άδειας αυτής δεν επιτρέπει σε πρόσωπο που ασκεί άμεσα ή έμμεσα
έλεγχο σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής
ή προμήθειας να ασκεί άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα
στις δραστηριότητες του.
Για σκοπούς του παρόντος όρου ο όρος «δικαίωμα» περιλαμβάνει ειδικότερα:
(α) την εξουσία άσκησης δικαιώματος ψήφου,
(β) την εξουσία διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που
εκπροσωπών νόμιμα την επιχείρηση, ή
(γ) την κατοχή πλειοψηφικού μεριδίου.
21. Υποχρέωση Πιστοποίησης Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης
Ο κάτοχος της Άδειας αυτής που αποτελεί Γραμμή Διασύνδεσης για την οποία δεν
έχει χορηγηθεί απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/ 943
για τις νέες γραμμές διασύνδεσης, οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της
ΡΑΕΚ και να αιτηθεί, είτε κατά το χρόνο υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση της
άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης είτε ενόσω εκκρεμεί η σχετική διαδικασία
χορήγησης είτε αμέσως μετά τη χορήγηση της άδειας, τη χορήγηση Πιστοποίησης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
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22. Άσκηση Δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων
του κατόχου άδειας
Ο κάτοχος της άδειας αυτής, μετά από έγκριση της ΡΑΕΚ δύναται να ασκεί
δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της άδειας και να κάνει
χρήση παγίων της Γραμμής Διασύνδεσης, εφόσον δεν επηρεάζεται η ασφαλής,
αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία της Γραμμής Διασύνδεσης και το
κόστος χρήσης των πάγιων αυτών κατανέμεται στις άλλες δραστηριότητες που δεν
σχετίζονται με την άδεια. Για τις λοιπές δραστηριότητες που δεν ρυθμίζονται από
την άδεια αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να δημοσιεύει χωριστά τιμολόγια και να
τηρεί χωριστούς λογιστικούς λογαριασμούς.
23. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Γραμμής Διασύνδεσης
Ο κάτοχος Άδειας τουλάχιστον ένα έτος πριν από την έναρξη λειτουργίας της
Γραμμής Διασύνδεσης υποβάλει στη ΡΑΕΚ προς έγκριση δεκαετές πρόγραμμα
ανάπτυξης της Γραμμής Διασύνδεσης, το οποίο αναθεωρεί ετησίως ώστε να
συνεχίσει να είναι ακριβές από κάθε ουσιώδη άποψη.
Ο κάτοχος Άδειας το αργότερο πριν την έναρξη της ισχύος της παρούσας Άδειας ή
σε χρόνο που ορίζει η ΡΑΕΚ μετά ην έναρξη της ισχύος της, προετοιμάζει τη
διαδικασία χρήσης της Γραμμής Διασύνδεσης με άλλα συστήματα και την
υποβάλλει για έγκριση στην ΡΑΕΚ. Επιπρόσθετα διερευνά και αναπτύσσει
ευκαιρίες διασύνδεσής της με άλλα συστήματα κρατών της περιοχής και
συμμορφώνεται με οποιαδήποτε οδηγία ή απόφαση της ΡΑΕΚ.
Ο κάτοχος Άδειας το συντομότερο δυνατό μετά τη έναρξη λειτουργίας κάθε άλλης
γραμμής διασύνδεσης και ή το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που ορίζει η ΡΑΕΚ,
συντάσσει δήλωση προς έγκριση από την ΡΑΕΚ στην οποία προκύπτει η συνολική
χωρητικότητα εκάστης ή όλων των σχετικών διασυνδέσεων, είτε μεμονωμένα είτε
συγκεντρωτικά, και ποιες αναμένει να είναι διαθέσιμες για τη μεταφορά ηλεκτρικής
ενέργειας από και προς την Κύπρο, καθώς και η δυναμικότητα κάθε προτεινόμενης
γραμμής διασύνδεσης που δεσμεύεται από τον κάτοχο της Αδείας ή και
οποιοδήποτε άλλο διαχειριστή συστήματος για λόγους ασφάλειας του συστήματος
ή οποιοδήποτε άλλο θέμα θα οριστεί από την ΡΑΕΚ.
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24. Κανόνες Πρόσβασης
Ο κάτοχος της άδειας αυτής οφείλει να ετοιμάσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη
λειτουργία της γραμμής διασύνδεσης και να υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕΚ τους
Κανόνες Πρόσβασης στη διασύνδεση.
Οι Κανόνες Πρόσβασης πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
(1)

Διαδικασίες που να εξασφαλίζουν τη μέγιστη τεχνικά και οικονομικά

χωρητικότητα της γραμμής διασύνδεσης, περιλαμβανομένης της μεθοδολογίας
υπολογισμού της διαθεσιμότητας, των καθαρών ηλεκτρικών ροών της διασύνδεσης,
της διαθεσιμότητας σε σταθερή και διακοπτόμενη βάση με σκοπό τη μεγιστοποίηση
των εμπορικών ανταλλαγών ενέργειας,
(2)

διαδικασίες

κατανομής

της

διασυνδετικής

χωρητικότητας,

περιλαμβανομένων των κανόνων δημοπράτησης,
(3)

διαδικασίες διαχείρισης και επίλυσης περιπτώσεων συμφόρησης, και

διαχείρισης περιπτώσεων επαναχρησιμοποίησης διαθέσιμης χωρητικότητας που
δεν χρησιμοποιήθηκε από τον δικαιούχο χρήσης,
(4)

διαδικασία διαχείρισης περιπτώσεων διακοπών ροής ηλεκτρισμού και μη

εκτέλεσης προγραμμάτων διαμετακόμισης,
(5)

διαδικασία

παροχής

επικουρικών

υπηρεσιών,

όπως

υπηρεσίες

εξισορρόπησης και εκτέλεση εκτάκτων προγραμμάτων διαμετακόμισης.
Οι κανόνες πρόσβασης οφείλουν να είναι διαφανείς, αντικειμενικοί, χωρίς διακρίσεις
μεταξύ των χρηστών, να είναι συμβατοί με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, τους
Κανόνες Μεταφοράς και Κανόνες Διανομής, και τις δεσμευτικές αποφάσεις που
λαμβάνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και αποφάσεων της ΡΑΕΚ
ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο κάτοχος αδείας περιοδικά ή μετά από αίτημα της ΡΑΕΚ επανεξετάζει τους
κανόνες πρόσβασης και την εφαρμογή τους ώστε να διαπιστωθεί αν συνεχίζουν να
αποτελούν τις κατάλληλες διαδικασίες πρόσβασης στη γραμμή διασύνδεσης
σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται ανωτέρω. Μετά από κάθε
επανεξέταση ο κάτοχος αδείας αποστέλλει στην ΡΑΕΚ έκθεση του αποτελέσματος
της επανεξέτασης και τις τυχόν προτεινόμενες αναθεωρήσεις και η ΡΑΕΚ εκδίδει
οδηγίες με τις οποίες ζητεί την αναθεώρηση των κανόνων πρόσβασης με τρόπο
που μπορεί να προσδιορίζεται σ’ αυτές. Οι κανόνες πρόσβασης αναθεωρούνται
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εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της πρώτης έγκρισης τους από την ΡΑΕΚ
και η περίοδος επανεξέτασης δύναται να παραταθεί σύμφωνα με οδηγίες που
εκδίδονται για σκοπούς της παρούσας.
25. Παροχή όρων πρόσβασης στη γραμμή διασύνδεσης
(1)

Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται, με βάση τις διευθετήσεις που διενεργεί, να

προσφέρει όρους πρόσβασης στη διασυνδετική γραμμή σε οποιοδήποτε
ενδιαφερόμενο βάση των Κανόνων Πρόσβασης.
(2)

Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους

πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και
γενικότερα τους Κανόνες για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας με
σκοπό τη βελτίωση του ανταγωνισμού και της εναρμόνισης στην ενιαία αγορά
ηλεκτρικής ενεργείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(3)

Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης στη βάση μη διαθέσιμης διασυνδετικής

ικανότητας, ο κάτοχος αδείας οφείλει να τεκμηριώσει τους τεχνικούς ή οικονομικούς
λόγους για την άρνηση αυτή προς τον ενδιαφερόμενο και τη ΡΑΕΚ.
26. Παροχή όρων για τη χρήση της γραμμής διασύνδεσης
(1)

Εντός 3 μηνών από την χορήγηση της άδειας αυτής, ο κάτοχος άδειας

ετοιμάζει και δημοσιεύει δήλωση σε τύπο που εγκρίνεται από την ΡΑΕΚ
καθορίζοντας τη βάση πάνω στην οποία θα εισπράττει χρεώσεις για τη χρήση της
γραμμής διασύνδεσης. Τέτοιες χρεώσεις αντικατοπτρίζουν τα έξοδα παροχής των
απαιτούμενων

διευκολύνσεων

και

εφαρμόζονται

χωρίς

διακρίσεις

σε

διαφορετικούς χρήστες. Όταν ο κάτοχος άδειας το θεωρεί αναγκαίο ή όπου η
ΡΑΕΚ το απαιτεί, ο κάτοχος άδειας αναθεωρεί τη δήλωση και την υποβάλλει στη
ΡΑΕΚ για έγκριση πριν από τη δημοσίευση.
(2)

Ο κάτοχος της Άδειας κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του για την

χρήση της γραμμής διασύνδεσης από τους χρήστες οφείλει να εφαρμόζει
μεθοδολογίες τιμολόγησης, τις οποίες υποβάλλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ, εγκαίρως
και πριν από τη λειτουργία της διασυνδετικής γραμμής.
Στη μεθοδολογία περιλαμβάνεται ο τρόπος υπολογισμού των επιτρεπόμενων
εσόδων, ήτοι των λειτουργικών και διαχειριστικών εξόδων, των εξόδων
συντήρησης, των αποσβέσεων, της ανάκτησης του κόστους υλοποίησης του και της
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απόδοσης επί των επενδυμένων κεφαλαίων, και αυτά ελέγχονται από τη ΡΑΕΚ στη
βάση τυχών καταχρηστικής τιμολόγησης.
(3)

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να επανεξετάζει τις ανωτέρω μεθοδολογίες,

προϋποθέσεις και όρους τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια και να εισηγείται
στη ΡΑΕΚ για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, και πριν την
υποβολή της σχετικής εισήγησής του στη ΡΑΕΚ, υποχρεούται να προβαίνει σε
δημόσια διαβούλευση, και να γνωστοποιεί στη ΡΑΕΚ τα αποτελέσματα των
διαβουλεύσεων που διεξάγει.
(4)

Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται σε συμμόρφωση προς κάθε απόφαση

που εκδίδει η ΡΑΕΚ σχετικά με τον τύπο ή το περιεχόμενο των όρων και των
μεθοδολογιών τιμολόγησης της χρήσης της γραμμής διασύνδεσης.
(5)

Ο κάτοχος της άδειας αναρτά και διατηρεί διαθέσιμα, στην ιστοσελίδα του,

τους εγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις και μεθοδολογίες τιμολόγησης για τη
χρήση του γραμμής διασύνδεσης.
27. Μητρώο Χρηστών Γραμμής Διασύνδεσης
Ο κάτοχος της Άδειας της, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και ακεραιότητα
της χρήσης της διασύνδεσης, τηρεί Μητρώο Χρηστών Γραμμής Διασύνδεσης το
οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του και προβαίνει στις αναγκαίες εγγραφές,
τροποποιήσεις και καταχωρήσεις στο Μητρώο αυτό.
Νοείται ότι οι πληροφορίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, σύμφωνα
με τον όρο της παραγράφου 15 εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσιοποίησης
τους. Σε κάθε περίπτωση για την υποχρέωση δημοσίευσης εμπιστευτικών
πληροφοριών, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 και οι
εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού.
28. Παρακολούθηση Χρηστών Γραμμής Διασύνδεσης
Ο κάτοχος της Άδειας αυτής παρακολουθεί συστηματικά την τήρηση από τους
χρήστες της Γραμμής Διασύνδεσης του Νόμου και των εξ αυτών Κανονισμών και
Κανόνων, και ενημερώνει τη ΡΑΕΚ όταν διαπιστώνει ή πιθανολογεί ότι ο χρήστης
της Γραμμής Διασύνδεσης παραβιάζει την κείμενη Νομοθεσία ή εφαρμόζει
πρακτικές που αντίκειται στους κανόνες περί ελεύθερου ανταγωνισμού,
ακεραιότητας και διαφάνειας στην αγορά ηλεκτρισμού.
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29. Χρήση εσόδων από την χρήση της γραμμής διασύνδεσης
Ο Κάτοχος Αδείας οφείλει να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ετησίως δήλωση σε σχέση με τη
χρήση των εσόδων από την εκμετάλλευση της γραμμής διασύνδεσης, ώστε να
τεκμηριώνει:
(α)

τη διαρκή διαθεσιμότητα της γραμμής διασύνδεσης, σε τεχνικό ή οικονομικό

επίπεδο και
(β)

την ανάληψη αναγκαίων επενδύσεων για να διατηρείται ή και να αυξάνεται

η διασυνδετική ικανότητα της,
ώστε να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση για τη μεταφορά και τη διασυνοριακή
ροή ηλεκτρικής ενέργειας.
30. Συναλλαγές μεταξύ Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης και ΔΣΜΚ
Ο κάτοχος Άδειας, οφείλει να υποβάλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση τη διαδικασία
διαχείρισης συμφόρησης με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας όσον αφορά
την λειτουργία και την ανάπτυξη του ΣΜΚ και της Γραμμής Διασύνδεσης και
προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού, είσπραξης και απόδοσης των χρεώσεων
διασύνδεσης όπως ισχύει για το κόστος που σχετίζεται με τον Κανονισμό
Κατανομής Δυναμικότητας και Διαχείρισης Συμφόρησης.
31. Επίπεδο ασφάλειας της γραμμής διασύνδεσης και ποιότητας υπηρεσίας
(1)

Ο κάτοχος της Άδειας ασκεί τις αρμοδιότητες του, κατά τρόπο ώστε να

εξυπηρετούνται, κατά το βέλτιστο, οι απαιτήσεις και οι στόχοι και δείκτες απόδοσης
για την ποιότητα υπηρεσίας και τη διατήρηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του
Συστήματος Μεταφοράς/Γραμμής Διασύνδεσης όπως αυτά καθορίζονται στον Νόμο
και τους απορρέοντες Κανονισμούς, Κανόνες, Ρυθμιστικές Αποφάσεις ή/και
Αποφάσεις.
(2)

Εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος της άδειας αυτής, ο κάτοχος Άδειας

καταρτίζει και υποβάλλει στη ΡΑΕΚ, για έγκριση από αυτή, μια δήλωση με τίτλο
«Πρότυπα Ασφάλειας και Σχεδιασμού της Γραμμής Διασύνδεσης και Ποιότητα
Υπηρεσίας» που να καθορίζει τα προδιαγραφές/παραμέτρους πάνω στις οποίες θα
εκτιμηθεί η αποδοτικότητα του κατόχου άδειας, κατά τη διατήρηση της ασφάλειας
της γραμμής διασύνδεσης, τη διαθεσιμότητα και ποιότητα υπηρεσιών και συντήρηση
και, εάν είναι αναγκαίο, ανάπτυξη του συστήματος.
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(3)

Ο κάτοχος αδείας περιοδικά ή μετά από αίτημα της ΡΑΕΚ επανεξετάζει την

ασφάλεια της Γραμμής Διασύνδεσης και των Προτύπων Σχεδιασμού της και την
αποδοτικότητα της και την

ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχει. Μετά από

οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση ο κάτοχος αδείας αποστέλλει στην ΡΑΕΚ έκθεση
του αποτελέσματος της επανεξέτασης και τις τυχόν προτεινόμενες αναθεωρήσεις
και η ΡΑΕΚ εκδίδει οδηγίες με τις οποίες ζητεί την αναθεώρηση της δήλωσης με
τρόπο που μπορεί να προσδιορίζεται σ’ αυτές. Τα Πρότυπα Ασφάλειας και
Σχεδιασμού αναθεωρούνται εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της πρώτης
έγκρισης τους από την ΡΑΕΚ και η περίοδος επανεξέτασης δύναται να παραταθεί
σύμφωνα με οδηγίες που εκδίδονται για σκοπούς της παρούσας.
(4)

Εντός 2 μηνών μετά από το τέλος του κάθε οικονομικού έτους, ο κάτοχος

άδειας υποβάλλει στη ΡΑΕΚ έκθεση, παρέχοντας λεπτομέρειες για την
αποδοτικότητα του κατόχου άδειας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου
οικονομικού έτους, έναντι των προδιαγραφών/παραμέτρων που αναφέρονται στην
υποπαράγραφο (2).
32. 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.
33. 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.
34. 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,
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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.
35. 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
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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
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).
36. 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.
37. 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
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τροποποίηση της Άδειας.
38. Χρονική διάρκεια ισχύος Άδειας
Η παρούσα Άδεια έχει διάρκεια ισχύος για ………. χρόνια από την ημερομηνία
χορήγησης της.
39. 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
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.
40. 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.
41. 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
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