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Κ.Δ.Π. 468/2004

Αριθμός 468
Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διοικητικά Πρόστιμα) Κανονισμοί του
2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, δυνάμει των
διατάξεων των άρθρων 27, 28 και 97(2)(γ) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Νόμου του 2003, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από
αυτή δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με βάση το εδάφιο (3) του
άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 227 του 1990).
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 27, 28 και 97(2)(γ)

122 (Ι) του 2003

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες
που της παρέχουν τα άρθρα 27, 28 και 97(2)(γ) του περί
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, εκδίδει του
ακόλουθους Κανονισμούς.

Συνοπτικός

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί

τίτλος

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διοικητικά Πρόστιμα)
Κανονισμοί του 2004.

Ερμηνεία.

2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο
προκύπτει διαφορετική έννοια - ·
«διοικητικό πρόστιμο» σημαίνει πρόστιμο το οποίο
επιβάλλεται δυνάμει του Νόμου και των παρόντων
Κανονισμών"

122(Ι)του 2003.

«Νόμος»

σημαίνει ,τον

περί

Ρύθμισης

της

Αγοράς

Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 .

(2)

Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στους

παρόντες

Κανονισμούς και οι

οποίοι

δεν ορίζονται

διαφορετικά σ’ αυτούς θα έχουν την έννοια που αποδίδει
στους όρους αυτούς ο Νόμος.
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Επιβολή

3. (1) Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 27 του Νόμου, η

διοικητικών

ΡΑΕΚ- έχει

προστίμων.

αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου

εξουσία σε

περίπτωση

που πρόσωπο

του παραβιάσει ή προτίθεται να παραβιάσει ή παραλείπει να
συμμορφωθεί με -

(α)
(β)

οποιοδήποτε όρο άδειας ή εξαίρεσης, ή
οποιαδήποτε ρυθμιστική απόφαση ή απόφαση της
ΡΑΕΚ,

να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο
ύψους μέχρι το δέκα τις εκατόν των ακαθάριστων εσόδων του
που πραγματοποίησε κατά το έτος μέσα στο οποίο
διενεργήθηκε η παράβαση ή η παράλειψη ή κατά το αμέσως
προηγούμενο έτος κατά το οποίο διενεργήθηκε η παράβαση ή
παράλειψη, οποιοδήποτε ποσό είναι μεγαλύτερο, ανάλογα με
τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης ή παράλειψης,
και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από χίλιες λίρες
Κύπρου.

(2) Σε περίπτωση που η παράβαση ή η παράλειψη
εξακολουθεί να υφίσταται, η ΡΑΕΚ δύναται επιπρόσθετα να
επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο, το οποίο
ευθύνεται για την παράβαση ή παράλειψη, από πενήντα μέχρι
πέντε χιλιάδες λίρες Κύπρου για κάθε μέρα συνέχισης της
παράβασης ή της παράλειψης, ανάλογα με τη βαρύτητα
αυτής, κατ' εφαρμογή της παραγράφου (β) του εδαφίου (5)
του άρθρου 27 του Νόμου.
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(3) Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος της
παράβασης ή παράλειψης προσπορίστηκε αθέμιτο όφελος
από την παράβαση ή παράλειψη, η ΡΑΕΚ έχει εξουσία, εκτός
εάν ο Νόμος προβλέπει διαφορετικά επί του συγκεκριμένου
θέματος, να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι του
διπλασίου του οφέλους που ο υπαίτιος αποδεδειγμένα
αθέμιτα προσπορίστηκε από την εν λόγω παράβαση ή
παράλειψη.
(4) Η ΡΑΕΚ δημοσιοποιεί την απόφαση της για την
επιβολή διοικητικού προστίμου.
Έναρξη της

4, Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την

ισχύος των

ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή

παρόντων

Ένωση.

Κανονισμών.

