
 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 

Η Γενική Άδεια χορηγείται υπό τους ακόλουθους όρους : 

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Οι λέξεις, όροι και εκφράσεις για τους οποίους ο περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021 και οι Περί Έκδοσης Αδειών Κανονισμοί του 

2004 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται έχουν αποδώσει 

έννοια, έχουν την ίδια έννοια στην Γενική Άδεια.  

2. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ/Η ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Όταν ο κάτοχος Γενικής Άδειας προβεί σε αλλαγή των στοιχείων που 

επηρεάζουν την Γενική Άδεια ή τερματίσει τη δραστηριότητα για την οποία 

έχει χορηγηθεί Γενική Άδεια, οφείλει να ενημερώσει εντός ενός (1) μηνός τη 

ΡΑΕΚ συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αλλαγής στοιχείων ή το έντυπο 

τερματισμού της Γενικής Άδειας αντίστοιχα. Κατόπιν ειδοποίησης 

τερματισμού από τον κάτοχο της Γενικής Άδειας, παύουν όλα τα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Γενική Άδεια. 

3. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 

Ο κάτοχος Γενικής Άδειας διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που 

καλύπτονται από την Γενική Άδεια, συμμορφώνονται πάντοτε με τον περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 και όλους τους 

απορρέοντες από αυτόν Κανονισμούς και Αποφάσεις, καθώς και με όλες 

τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του Νόμου και των 

Κανονισμών αυτών. 

Η μη συμμόρφωση του κατόχου Γενικής Άδειας προς οιανδήποτε πρόνοια 

του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών και αποφάσεων που απορρέουν από 

αυτόν ή των ειδικών όρων και προϋποθέσεων που διατυπώνονται στην 

Γενική Άδεια, παρέχει στη ΡΑΕΚ το δικαίωμα να επιβάλει σε αυτόν 

διοικητικό πρόστιμο ή αναστολή ή ανάκληση της Γενικής Άδειας δυνάμει 

του άρθρου 15 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.  

 

 



Όροι Γενικής Άδειας                                                                                                                                                      

4. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 

Ο κάτοχος Γενικής Άδειας διασφαλίζει ότι - 

Α. Δεν ενεργεί με τρόπο που παραβιάζει το Νόμο ή τους εκάστοτε σε ισχύ 

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού ή τους εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες 

Μεταφοράς και Διανομής. 

Β. Οι δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από την άδεια αυτή 

συμμορφώνονται με οποιουσδήποτε άλλους Κανονισμούς ή Κανόνες 

στους οποίους υπόκεινται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

Νομοθεσία στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Γ. Η Γενική Άδεια δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της, από την υποχρέωση 

εξασφάλισης οποιωνδήποτε άλλων εγκρίσεων ή αδειών οι οποίες 

απαιτούνται από τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

5. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Ο κάτοχος Γενικής Άδειας, όπου απαιτείται, συνάπτει τέτοιες συμφωνίες για 

τη χρήση του Συστήματος και τέτοιες συμφωνίες με τον Διαχειριστή 

Συστήματος Διανομής όπως απαιτούνται για τις δραστηριότητες για τις 

οποίες χορηγήθηκε Γενική Άδεια καθώς και συμμορφώνεται με τους όρους 

των συμφωνιών αυτών. 

6. ΤΕΛΗ 

Ο κάτοχος Γενικής Άδειας υποχρεούται να καταβάλλει στη ΡΑΕΚ όλα τα 

τέλη όπως καθορίζονται σε Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ, ανάλογα με 

την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν οι δραστηριότητες οι οποίες 

καλύπτονται από τη Γενική Άδεια.   

7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ 

Η χρονική διάρκεια ισχύος Γενικής Άδειας είναι τριάντα (30) έτη από την 

ημερομηνία από την οποία τίθεται σε ισχύ. 

 


