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Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) 
 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3) 
ΜΕΡΟΣ Ι 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ  
 
1.     Πλήρες όνομα αιτητή .................................................................................. 

 

2.     ∆ιεύθυνση   αιτητή,    ή     στην    περίπτωση   νομικού  προσώπου,   το 

εγγεγραμμένο γραφείο και ο αριθμός εγγραφής εταιρείας......................... 

       .................................................................................................................... 

 

3.  Όπου ο αιτητής είναι εταιρεία, τα πλήρη ονόματα των υφισταμένων 

διευθυντών  και τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας και τον αριθμό  

φορολογικού  μητρώου .............................................................................. 

        .................................................................................................................... 

 

4.  Όνομα, διεύθυνση  και τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο  θα πρέπει  να 

αποστέλλεται αλληλογραφία και ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση αυτή...... 

     ....................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................... 

 

5. 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 ............................................................. 

     ....................................................................................................................... 

 

6.   Τύπος άδειας για τον οποίο γίνεται η αίτηση............................................... 

      ...................................................................................................................... 
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7.   Επιθυμητή ημερομηνία  για έναρξη ισχύος................................................... 

      ...................................................................................................................... 

 

8.   Επιθυμητή διάρκεια της άδειας..................................................................... 

      ...................................................................................................................... 

 

9. Περιγράψετε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους κανονικούς όρους της 

άδειας  που  καθορίζονται  στους  περί  Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών)  Κανονισμούς  του  2004  τις  οποίες  ζητά  

ο αιτητής και καθορίστε πλήρως τους λόγους για αυτή την 

απαίτηση....................................................................................................... 

     ....................................................................................................................... 

 

10. Λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε άλλες άδειες που κατέχει, υπέβαλε αίτηση 

ή για  τις οποίες υποβάλλει αίτηση ο αιτητής σχετικά με την παραγωγή ή 

διανομή (προμήθεια) ηλεκτρισμού στη ∆ημοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση .................................................................................... 

        .................................................................................................................... 

 
11.   Λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με  

        τον ηλεκτρισμό τις οποίες διεξάγει ο αιτητής............................................... 

       ..................................................................................................................... 
 

12.  Θα αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε άδεια που χορηγείται ότι θα  

πρέπει να προετοιμαστούν και να υποβληθούν ξεχωριστοί ελεγμένοι 

ετήσιοι λογαριασμοί σε σχέση με κάθε δραστηριότητα που καλύπτεται 

από την άδεια.  Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι η προϋπόθεση αυτή 

μπορεί να ικανοποιηθεί και δώστε λεπτομέρειες σχεδίων που βρίσκονται 

σε εφαρμογή  για την ικανοποίηση της....................................................... 

        

        Παρακαλώ απαντήστε τις ερωτήσεις 13 μέχρι 18 εάν υποβάλλετε αίτηση 

για άδεια παραγωγής, και τις ερωτήσεις 19 μέχρι 21 αν υποβάλλετε 

αίτηση για άδεια προμήθειας. 
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13. Η προτεινόμενη τοποθεσία του σταθμού ή σταθμών τους οποίους θα 

καλύπτει η άδεια, συμπεριλαμβανομένων των πλήρων διευθύνσεων και, 

όπου είναι σχετικό, χάρτη ο οποίος δείχνει την τοποθεσία......................... 

        .................................................................................................................... 

       ..................................................................................................................... 
 

14.   Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι ο αιτητής είναι ο δικαιούχος ιδιοκτήτης του 

σταθμού και δώστε πλήρεις πληροφορίες για το ποιος θα είναι 

υπεύθυνος για την λειτουργία του σταθμού αν αυτός δεν είναι ο 

ιδιοκτήτης....................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

15.  Παρακαλώ επιβεβαιώστε κατά πόσο έχουν εξασφαλιστεί όλες οι άλλες 

απαραίτητες νομοθετικές εγκρίσεις και δώστε πλήρεις πληροφορίες για 

όλες τις εγκρίσεις που έχουν εξασφαλιστεί μέχρι τώρα.  Αν δεν έχουν 

εξασφαλιστεί ακόμη οποιεσδήποτε εγκρίσεις, παρακαλώ απαριθμήστε 

τις ξεχωριστά και δώστε λεπτομέρειες για τις προτάσεις του αιτητή για 

την εξασφάλιση τους, συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου 

χρονοδιαγράμματος....................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

16. Περιγραφή για τον τρόπο που θα τροφοδοτείται με καύσιμα και θα 

λειτουργεί ο σταθμός   ............................................................................... 

        .................................................................................................................... 

 

17. Ημερομηνία κατά την οποία εκτιμάται ότι οποιοσδήποτε προτεινόμενος 

σταθμός παραγωγής θα τεθεί σε λειτουργία............................................... 

        .................................................................................................................... 
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18.   Ικανότητα και τύπος κάθε μονάδας εντός του σταθμού παραγωγής (MW) 

.................................................................................................................... 

 

19.  Λεπτομέρειες των υποστατικών και κατηγοριών καταναλωτών που θα 

προμηθεύονται σύμφωνα με την άδεια συμπεριλαμβανομένου χάρτη 

όπου αυτό είναι αναγκαίο που να δείχνει την τοποθεσία των 

υποστατικών...............................................................................................

.................................................................................................................... 

 

20.   Λεπτομέρειες του σταθμού παραγωγής ή των σταθμών παραγωγής από 

τους οποίους θα αποκτηθεί η ενέργεια για την προμήθεια των 

προτεινόμενων καταναλωτών, ο αναμενόμενος αριθμός των 

καταναλωτών που θα προμηθεύονται και η αναμενόμενη μέγιστη ζήτηση 

τους για τα επόμενα 5 χρόνια……………………………………………….                           

.................................................................................................................... 

       .................................................................................................................... 

       .................................................................................................................... 

 

21.   Λεπτομέρειες σχεδίων για την υιοθέτηση μέτρων για να ενθαρρύνουν την 

αποδοτική χρήση του ηλεκτρισμού ανάμεσα στους καταναλωτές που θα 

προμηθεύονται 

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

....................................................................................................................

................................................................................................................. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Α∆ΕΙΑ 
 
1.  Πρόσφατες καταστάσεις λογαριασμών που τηρούνται από τον αιτητή 

αναφορικά με οποιασδήποτε οικονομική ή εμπορική επιχείρηση που 

διεξάγεται από αυτόν, που να δείχνει την οικονομική κατάσταση των 

εργασιών της επιχείρησης αυτής.  Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τους 

λογαριασμούς κερδών ή ζημιών και ισολογισμούς σε σχέση με τα τρία 

πιο πρόσφατα οικονομικά έτη, μαζί με αντίγραφα των τελευταίων 

ελεγμένων ετησίων λογαριασμών όπου αυτοί έχουν προετοιμαστεί. 

 

2.   ∆ήλωση σε γενικές γραμμές των επιχειρηματικών προτάσεων για την 

επιχείρηση του αιτητή με την οποία σχετίζεται η αίτηση για τα επόμενα 

πέντε χρόνια. 

 

3.    Γενικά,   στην   περίπτωση   αίτησης   για   άδεια  παραγωγής  ή  για 

τροποποίηση άδειας παραγωγής, θα απαιτούνται οι ακόλουθες 

πληροφορίες.  Σε περίπτωση όπου η αίτηση αφορά μόνο σταθμό που 

βρίσκεται ήδη σε λειτουργία κατά το χρόνο που υποβάλλεται η αίτηση 

(συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η Αρχή υποβάλλει αίτηση 

για άδεια για το σταθμό της που ήδη βρίσκεται σε λειτουργία) δεν θα 

απαιτούνται οι πιο κάτω πληροφορίες: 

          

        (α)   το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή και την ενεργοποίηση του 

σταθμού· 

 

        (β)   τα στοιχεία του αιτητή ή οποιουδήποτε συνέταιρου ή υπεργολάβου 

πάνω στην πείρα των οποίων θα βασιστεί ο αιτητής, 

υποδεικνύοντας ότι  κατέχουν τις απαραίτητες ικανότητες για να 

αναλάβουν τις δραστηριότητες που καλύπτει η αίτηση· και 
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        (γ)    λεπτομέρειες για το επίπεδο της αποδοτικότητας της ενέργειας που 

αναμένεται να επιτευχθεί από τον προτεινόμενο σταθμό, 

υποστηριγμένες από τεκμηριωμένους υπολογισμούς που 

παρέχονται από τον κατασκευαστή και/ή εργολάβο του σταθμού. 

 

4.       Παρακαλώ δώστε μια περίληψη του οικονομικού προσχεδιασμού για 

τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την αίτηση, δείχνοντας τις 

ετήσιες προβλέψεις για την εισροή ρευστού, κατανεμημένα στις 

κύριες κατηγορίες εισροής και διαρροής μετρητών κατά τη διάρκεια 

είτε: 

 

         (α) των επόμενων 5 χρόνων· ή  

          

         (β) της τεχνικής ζωής του σχεδίου αν αυτή είναι μεγαλύτερη. 

 

5.    Παρακαλώ δώστε δήλωση για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης του 

αιτητή και του σχεδίου, σε τύπο που να δείχνει καθαρά την δυνατότητα 

οικονομικής πραγματοποίησης της επιχείρησης με την οποία σχετίζεται η 

αίτηση. 
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