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Κ.Δ.Π. 538/2004 

Αριθμός 538 
Οι περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2004, 

οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 97(2)(δ) 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 Εξου-
σιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 97(2)(δ) 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλους - 

«Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας» (ΕΕ L 27 30.1.1997, σ.20), και 

«Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τους κοινούς 

κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 

την κατάργηση της Οδηγίας 96/92/ΕΚ -Δηλώσεις σχετικά με 

τις δραστηριότητες παροπλισμού και διαχείρισης των 

αποβλήτων» (ΕΕ L 176 15.7.2003, σ.37), 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

122(1) του 2003.. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, που στη συνέχεια θα 

αναφέρεται ως η «ΡΑΕΚ», ασκώντας τις εξουσίες που της 

χορηγούνται από το άρθρο 97 του περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, εκδίδει με την έγκριση 

του Υπουργικού Συμβουλίου τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

Συνοπτικός 1.    Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί 

τίτλος.    Ρυθμίσεως, της  Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) 

Κανονισμοί του 2004. 
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Ερμηνεία. 2.-(1)  Στους παρόντες  Κανονισμούς,  εκτός εάν από  το 

κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -«αίτηση»   σημαίνει      

αίτηση   για   άδεια   που   υποβάλλεται σύμφωνα με τις  

διατάξεις του Κανονισμού 3· 

«αλλαγή στο καθεστώς ελέγχου ιδιοκτησίας» σημαίνει - 

(α) την απόκτηση από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, 

κοινοπραξία ή πρόσωπο με ενδιαφέρον, ελέγχου της 

ιδιοκτησίας του κατόχου άδειας- ή 

(β)  οποιαδήποτε  άλλη  συναλλαγή  που  αφορά  τις  

μετοχές του κατόχου άδειας, που απαιτείται να 

κοινοποιηθεί σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ 

νόμους και κανονισμούς που είναι σχετικοί με την 

κοινοποίηση τέτοιας συναλλαγής. 

«Κανονισμοί για τα τέλη αδειών» σημαίνει τους Κανονισμούς 

που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του Νόμου· 

«Νόμος» σημαίνει  τον  περί  Ρύθμισης  της  Αγοράς  

Ηλεκτρισμού Νόμο' του 2003, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται 

«παράταση» σημαίνει παράταση άδειας που δίδεται 

σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. 

(2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται στους 

παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια που τους  

αποδίδεται στο Νόμο. 

ΜΕΡΟΣ II-ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Υποβολή αίτησης   3.-(1) Αίτηση για άδεια που υποβάλλεται σύμφωνα με το 
για άδεια 
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Νόμο  και  τους παρόντες Κανονισμούς από αιτητή  στη 

ΡΑΕΚ- 

Παράρτημα 1. 

Παράρτημα 1. 

(α) Υποβάλλεται στον τύπο ο οποίος καθορίζεται στο 

Παράρτημα 1 των παρόντων Κανονισμών- 

(β) συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που 
καθορίζονται στο Παράρτημα 1 των παρόντων 
Κανονισμών- και 

(γ) συνοδεύεται από το τέλος της αίτησης το οποίο 

καθορίζεται στους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς για 

τα τέλη αδειών. 

Απαιτήσεις για 
επιπρόσθετες 
πληροφορίες. 

(2) Κάθε αιτητής που υποβάλλει αίτηση για άδεια 

σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, πρέπει να 

τεκμηριώνει εκ πρώτης όψεως ότι κατέχει τις απαραίτητες 

τεχνικές και οικονομικές ικανότητες και πόρους ώστε να 

μπορεί να διεξάγει την δραστηριότητα για την οποία αιτείται 

την άδεια. 

(3) Η ΡΑΕΚ καταχωρεί τις αιτήσεις σε μητρώο σύμφωνα 

με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς για την τήρηση 

μητρώου αδειών. 

4.-(1) Η ΡΑΕΚ δύναται, εντός δύο μηνών από την     

ημερομηνία παραλαβής μίας αίτησης, να ζητήσει εγγράφως      

από τον αιτητή να της παράσχει οποιεσδήποτε 

επιπρόσθετες   πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε 

έγγραφο που     παρέχεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 3 

(1) (β) εντός της      χρονικής περιόδου που θα καθορίζεται 

στην επιστολή αυτή. 

(2)   Όταν   η   ΡΑΕΚ   δεν   απαιτεί,   σύμφωνα   με   την      

παράγραφο   (1) επιπρόσθετες  πληροφορίες, η αίτηση 
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θεωρείται πλήρης. 

(3) Εάν   ο    αιτητής    παραλείπει   να   παράσχει    τις 
επιπρόσθετες    πληροφορίες    εντός    της    καθορισμένης 
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο (1), η ΡΑΕΚ 

δύναται να απορρίψει την αίτηση πληροφορώντας σχετικά 
εγγράφως τον αιτητή. 

(4) Όταν αιτητής υποβάλλει επιπρόσθετες πληροφορίες 

και   η   ΡΑΕΚ   δεν   εκδίδει   επιπρόσθετη   απαίτηση   για 

πληροφορίες  εντός  ενός   μηνός  από  την  υποβολή   των 

επιπρόσθετων πληροφοριών, η αίτηση θεωρείται πλήρης. 

Δημοσίευση 5.-(1) Εντός πέντε (5) ημερών   από την καταχώρηση μιας 

αιτήσεων αίτησης, ο αιτητής πρέπει να δημοσιεύει, όπως προνοείται 
στην παράγραφο (3), - 

(α) Αντίγραφο του εντύπου αίτησης για την άδεια που 

υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ με τον Κανονισμό 4(1) (α)· και 

(β) δήλωση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μαζί με 

την πιο πάνω αίτηση και, όπου αυτό είναι σχετικό, 

ένας χάρτης, είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση, από το 

κοινό στα γραφεία της ΡΑΕΚ. 

(2) Ο αιτητής, του οποίου η αίτηση είναι ή θεωρείται       

πλήρης σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(2) και (4), δημοσιεύει      

όπως προνοείται στην παράγραφο (3), το γεγονός ότι η      

αίτηση του είναι πλήρης μέσα σε πέντε (5) ημέρες και      

καθορίζει την προθεσμία μέσα στην οποία οποιοδήποτε       

πρόσωπο δύναται να υποβάλλει πληροφορίες δυνάμει του       

Κανονισμού 6: 
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Νοείται ότι, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι 
βραχύτερη από δεκαπέντε (15) ημέρες μετά από την 

ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση είναι πλήρης ή 
θεωρείται πλήρης σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(2) και (4). 

(3) Η υποχρέωση του αιτητή να δημοσιεύει τα στοιχεία 

που καθορίζονται στην παράγραφο (1), θεωρείται ότι έχει 

ικανοποιηθεί μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται σε 

αυτήν, αν τα στοιχεία δημοσιεύονται για δύο συνεχείς ημέρες 

σε καθημερινή εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στη 

Δημοκρατία. 

(4) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι τα στοιχεία, πληροφορίες και 

έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) είναι 

διαθέσιμα, για επιθεώρηση από το κοινό, στα γραφεία της 

ΡΑΕΚ και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ: 

Νοείται ότι, τέτοιες πληροφορίες, στην έκταση που 

θεωρούνται από τη ΡΑΕΚ ως εμπιστευτικές, δεν 

περιλαμβάνονται στην πιο πάνω υποχρέωση της ΡΑΕΚ και 

εν πάση περιπτώσει, ο αιτητής δικαιούται να υποβάλλει 

έγγραφες παραστάσεις στη ΡΑΕΚ για να διευκρινίσει ποια 

από τα μέρη της αίτησης του πρέπει να θεωρούνται 

εμπιστευτικά. 

 6.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει 

πληροφορίες σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση η οποία έχει 

υποβληθεί σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς χωρίς 

να έχει υποχρέωση η ΡΑΕΚ να απαντήσει σε πρόσωπα 

υποβάλλουν τέτοιες πληροφορίες. 

(2) Πληροφορίες οι οποίες σύμφωνα με τον Κανονισμό  

αυτό   υποβάλλονται   στη   ΡΑΕΚ   εγγράφως,   εντός   της 

Υποβολή  
πληροφοριών 
από άλλα 
πρόσωπα. 
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προθεσμίας που καθορίζεται στην δημοσίευση σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 5(2) και οποιαδήποτε πληροφορία που 
υποβάλλεται μετά την ημερομηνία, αυτή δεν λαμβάνεται 

υπόψη από τη ΡΑΕΚ. 

(3)(α) Όταν η ΡΑΕΚ λαμβάνει πληροφορίες σε σχέση με 
αίτηση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, παρέχει 
αντίγραφο της πληροφορίας αυτής στον αιτητή ο οποίος 

δύναται να απαντήσει μέσα σε προθεσμία που ορίζεται σε 
κάθε περίπτωση από τη ΡΑΕΚ. 

(β) Η ΡΑΕΚ δύναται να προβεί στις δέουσες ενέργειες, 

έτσι ώστε πληροφορία που λαμβάνεται σε σχέση με αίτηση 

να είναι διαθέσιμη για επιθεώρηση από το κοινό, στα 

γραφεία της, τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του 

Κανονισμού 5(4). 

Διαδικασία 

κατά την 

εξέταση 

αίτησης. 

(4) Η ΡΑΕΚ δύναται κατά την κρίση της να καλεί 

οποιοδήποτε πρόσωπο να υποβάλει εγγράφως, σε: τακτή 

προθεσμία, πληροφορίες σε σχέση με μια αίτηση. 

7.-(1) Η ΡΑΕΚ αρχίζει την επίσημη εξέταση μιας αίτησης 

μετά τη λήξη των προθεσμιών που καθορίζονται στον 

Κανονισμό 6 (2),(3) και (4) για την υποβολή πληροφοριών 

από άλλα πρόσωπο: και απάντηση από τον αιτητή. 

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 9, η 

ΡΑΕΚ εξετάζει κάθε αίτηση και λαμβάνει την απόφαση της 

με βάση τα ενώπιον της στοιχεία και πληροφορίες που 

προνοούνται στους Κανονισμούς 3, 4, 5 και 6 με τέτοιο 

τρόπο όπως αυτή θεωρεί κατάλληλο ανάλογα με τις 

περιστάσεις. 
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(β) Κατά την εξέταση από τη ΡΑΕΚ αίτησης για άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του Νόμου, η επίσημη εξέταση των 
πιο κάνω στοιχείων και πληροφοριών της αίτησης 
περιορίζεται μέσα στα πλαίσια των όρων και προϋποθέσεων 
που πρέπει να συμπεριληφθούν στην άδεια. 

(3) Η ΡΑΕΚ αποφασίζει για κάθε αίτηση εντός τριών (3) 

μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση είναι 

πλήρης ή θεωρείται πλήρης σύμφωνα με το Νόμο και τους 

παρόντες Κανονισμούς. 

(4)(α) Η ΡΑΕΚ δύναται να αποφασίζει την παράταση της 

χρονικής περιόδου που καθορίζεται στην παράγραφο (3) για 

τη λήψη απόφασης της σε σχέση με αίτηση που υποβάλλεται 

σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς. 

(β) Ο αιτητής ενημερώνεται γραπτώς από τη ΡΑΕΚ σε 

σχέση με την απόφαση της καθώς και για τους λόγους 

παράτασης και της διάρκειας της περιόδου παράτασης που 

δεν πρέπει να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες. 

8.-(1) Η ΡΑΕΚ αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη άδειας 

σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς, 

ορίζοντας τους όρους και προϋποθέσεις για την άδεια αυτή, 

αφού λάβει υπόψη τα κριτήρια και τις οδηγίες του 

Υπουργού που προνοούνται στο άρθρο 38 του Νόμου.  

(2) Κατά την εξέταση από τη ΡΑΕΚ αίτησης για άδεια 

σύμφωνα με το άρθρο 41 του Νόμου όπου η εξέταση της 

περιορίζεται στα πλαίσια των όρων και προϋποθέσεων που 

θα περιληφθούν στην άδεια, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια 

και οι οδηγίες του Υπουργού που προνοούνται στο άρθρο 38 

του Νόμου, στην έκταση που εφαρμόζονται στους εν λόγω 

Κριτήρια για τη 
λήψη απόφασης 
επί της αίτησης. 
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όρους αυτούς και προϋποθέσεις, 

 
9.-(1) Η απόφαση που λαμβάνεται από την ΡΑΕΚ για αίτηση 

είναι αιτιολογημένη, γνωστοποιείται γραπτώς στον αιτητή και 

δημοσιεύεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου (3). 

(2) Η απόφαση της ΡΑΕΚ για χορήγηση άδειας καθορίζει 

τους όρους και προϋποθέσεις που θα περιλαμβάνονται στην 

άδεια. 

(3) Η δημοσίευση η οποία απαιτείται από την παράγραφο 

(1) θα γίνεται - 

(α) Στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το 

αργότερο μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από 

τη λήψη της απόφασης της ΡΑΕΚ: 

Νοείται ότι, η ΡΑΕΚ δύναται να προβαίνει 

συμπληρωματικά σε δημοσίευση της απόφασης της 

αυτής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Παραρτήματα 

2 μέχρι 6. 

(4) (α) Οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται από 

την ΡΑΕΚ για οποιαδήποτε άδεια περιλαμβάνουν αλλά δεν 

περιορίζονται στα οριζόμενα στα Παραρτήματα 2 μέχρι 6. 

 

Παραρτήματα 

2 μέχρι 6. 

(β) Απόφαση της ΡΑΕΚ που περιλαμβάνει όρους και 

προϋποθέσεις πιο εκτεταμένους από τους οριζόμενους στα 

Παραρτήματα 2 μέχρι 6 περιλαμβάνει αιτιολόγηση για 

τέτοιους επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. 

(5)  Η απόφαση της  ΡΑΕΚ τίθεται σε ισχύ από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα 

της 

Λήψη απόφασης 
επί της αίτησης. 
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Δημοκρατίας. 

(6)(α) Η χορήγηση της άδειας δεν αφαιρεί την υποχρέωση 
και ευθύνη του αιτητή να εξασφαλίσει όλες τις άλλες 
αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται 

δυνάμει οποιωνδήποτε άλλων Νόμων και Κανονισμών στη 
Δημοκρατία. 

(β) Ο αιτητής δεν δύναται να προχωρήσει με. την 

ανάπτυξη οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων με. τις οποίες 

σχετίζεται η άδεια μέχρις ότου του χορηγηθούν όλες οι 

απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις ως ανωτέρω 

αναφέρεται. 

Αποτέλεσμα της 

απόφασης της 

ΡΑΕΚ. 

10.-(1) Η ΡΑΕΚ εντός σαρανταπέντε (45) ημερών από τη 

λήψη της απόφασης της για χορήγηση άδειας στον αιτητή, 

εκδίδει σ' αυτόν την σχετική άδεια. 

(2) (α) Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας καθορίζεται 

στους όρους της άδειας. 

(β) Η άδεια που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (1), 

κατά τη διάρκεια της ισχύος της δύναται είτε- 

(ί) Να ανακληθεί με βάση τις πρόνοιες του 

Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, ή 

των όρων της άδειας είτε 
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(ιι) να τερματισθεί, με απόφαση της ΡΑΕΚ για 
οποιοδήποτε λόγο, άλλο από τον λόγο 
ανάκλησης που αναφέρεται στην 

υποπαράγραφο (ι), δίνοντας ειδοποίηση 
τερματισμού στον κάτοχο της άδειας 
τουλάχιστον πέντε (5) έτη πριν από την 
προτεινόμενη ημερομηνία τερματισμού, 
νοουμένου ότι τέτοια ειδοποίηση 
τερματισμού δεν δύναται να δοθεί εντός 

δεκαπέντε (15) ετών από την έναρξη ισχύος 
της άδειας, 

(3) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 

απόφασης της ΡΑΕΚ για χορήγηση άδειας στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η ΡΑΕΚ καταχωρεί τις 

λεπτομέρειες της άδειας στο Μητρώο αδειών. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 

Εξουσία 

τροποποίησης 

αδειών. 

Ειδοποίηση και 

απόφαση για 

τροποποίηση. 

11. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 40 του Νόμου, 

η ΡΑΕΚ δύναται να τροποποιεί οποιαδήποτε άδεια σύμφωνα 

μόνο με τις διαδικασίες που καθορίζονται στους παρόντες 

Κανονισμούς. 

12.-(1) Η ΡΑΕΚ δύναται, ανταποκρινόμενη σε πληροφορίες 

που έχει λάβει, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, να διατυπώνει 

πρόταση τροποποίησης οποιασδήποτε συγκεκριμένης 

άδειας ή τύπου άδειας τηρουμένων και των διατάξεων του 

άρθρου 38 του Νόμου. 

(2) Πριν προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση σε άδεια, η 

ΡΑΕΚ δίδει ειδοποίηση κατά τις πρόνοιες της παραγράφου 

(3) - 
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(α) Αναφέροντας ότι προτείνει να προβεί σε 

τροποποίηση, καθορίζοντας το αποτέλεσμα της 

τροποποίησης αυτής 

(β) αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους προτείνει 
να προβεί στην εν λόγω τροποποίηση· 

(γ) καθορίζοντας το χρόνο, ο οποίος δεν πρέπει να είναι 

λιγότερος από τριάντα (30) ημέρες από την 

ημερομηνία της δημοσίευσης της ειδοποίησης, εντός 

του οποίου δύνανται να γίνουν παραστάσεις ή 

ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη 

τροποποίηση από οποιονδήποτε επηρεαζόμενο 

από αυτή· 

(δ) λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε παράσταση ή 

ένσταση η οποία έγινε εντός της πιο πάνω 

καθοριζόμενης προθεσμίας και δεν έχει αποσυρθεί· 

(3) Ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο (2) γίνεται - 

(α) με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας και, κατά την κρίση της ΡΑΕΚ, με 

συμπληρωματική δημοσίευση σε καθημερινή 

ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα στη Δημοκρατία· και 

(β) με αποστολή αντιγράφου της ειδοποίησης σε κάθε 

ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας. 

(4) Η ΡΑΕΚ δύναται, αφού εξετάσει δεόντως 

οποιεσδήποτε παραστάσεις που έχει παραλάβει, αναφορικά 

με την προτεινόμενη τροποποίηση,  να  αποφασίσει  την 

τροποποίηση, την απόσυρση ή την προσθήκη ως έχει της 

προτεινόμενης τροποποίησης, ειδοποιώντας γραπτώς τον 



Τροποποίηση 
κατόπιν 

συμφωνίας. 

Παραρτήματα 2 

μέχρι 6. 
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ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας, και δημοσιεύει την 

τροποποίηση με τον τρόπο που καθορίζεται στην 

παράγραφο (3), εντός σαρανταπέντε (45) ημερών από την 

λήψη της. 

13.-(1) Τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων, η ΡΑΕΚ 

δύναται να τροποποιεί άδεια, σε περιπτώσεις που ο κάτοχος 

άδειας έχει δώσει την συγκατάθεση του στις τροποποιήσεις 

και, στην περίπτωση που εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις 

που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 2 μέχρι 6 εάν η 

ΡΑΕΚ έχει τη γνώμη ότι οι τροποποιήσεις - 

(α)   Απαιτούνται για την αντιμετώπιση των περιστάσεων 

της συγκεκριμένης περίπτωσης· και 

(β)   είναι τέτοιες ώστε - 

(i) ο κάτοχος άδειας δεν θα βρίσκεται 

αδικαιολόγητα σε μειονεκτικότερη θέση 

καθόσον αφορά τον ανταγωνισμό με 

άλλους κατόχους αδειών του τύπου αυτού· 

και 

(ii) κανένας άλλος κάτοχος άδειας του ίδιου 

τύπου δεν θα βρίσκεται αδικαιολόγητα σε 

μειονεκτικότερη θέση όταν ανταγωνίζεται με 

άλλους κατόχους τέτοιων αδειών, 

συμπεριλαμβανομένου του κατόχου της 

άδειας η οποία τροποποιείται. 

(2) Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση άδειας σύμφωνα      

με τις διατάξεις του παρόντος  Κανονισμού, η ΡΑΕΚ εκδίδει 

ειδοποίηση - 

(α)   αναφέροντας ότι προτείνει να κάνει τροποποίηση και να 

καθορίζοντας το αποτέλεσμα της τροποποίησης 
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(β)   αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους προτείνει 
να κάνει την εν λόγω τροποποίηση 

(γ) καθορίζοντας το χρόνο, ο οποίος δεν πρέπει να είναι 

λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την 

ημερομηνία της δημοσίευσης της ειδοποίησης, εντός 

του οποίου δύναται να γίνουν παραστάσεις ή 

ενστάσεις σε σχέση με την προτεινόμενη  

τροποποίηση από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από 

αυτή· 

(δ) λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε παράσταση ή 

ένσταση  η  οποία  έγινε  εντός  πιο  πάνω  

καθοριζόμενης προθεσμίας και που δεν έχει 

αποσυρθεί. 

(3) Η ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο (2) - 

(α) Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα Δημοκρατίας 

και κατά την κρίση της ΡΑΕΚ δημοσιεύεται 

συμπληρωματικά σε καθημερινή ευρείας κυκλοφορίας 

εφημερίδα στη Δημοκρατία και 

(β)  αποστέλλεται αντίγραφο της σε κάθε ενδιαφερόμενο 

κάτοχο άδειας. 

 
(4) Η τροποποίηση μέρους της άδειας σύμφωνα με τον 

Κανονισμό αυτό δεν εμποδίζει οποιοδήποτε άλλο μέρος 

της άδειας, από του να συνεχίζει να θεωρείται ως 

γενικός όρος για τους σκοπούς του Μέρους αυτού. 

Τροποποίηση        14.    Οι  όροι  που  τίθενται στα  Παραρτήματα  2  μέχρι 6 
των γενικών δύνανται με απόφαση της ΡΑΕΚ να αλλάζουν οποτεδήποτε. 
όρων που 
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Όπου γίνεται τέτοια αλλαγή, αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει 
τους όρους με βάση τους οποίους εκδόθηκε προηγουμένως 
οποιαδήποτε άδεια η οποία βρίσκεται ήδη σε ισχύ, Οι  όροι 
τέτοιας άδειας δύνανται να τροποποιούνται μόνο με βάση τις 
διαδικασίες του προβλέπονται  στις διατάξεις των  
Κανονισμών 11, 12 και 13. 

ΜΕΡΟΣ IV - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 

15.   Τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων άδειας 

αναφορικά με την ανάκληση της και των διατάξεων των 

παρόντων Κανονισμών, η ΡΑΕΚ δύναται να ανακαλεί την 

άδεια αυτή που βρίσκεται ήδη σε ισχύ, αν - 

(α) Έχει ζητηθεί εγγράφως η ανάκληση της άδειας από 

τον κάτοχο της και η ΡΑΕΚ συμφωνεί με το αίτημα 

για ανάκληση· 

(β) διαπιστωθεί από τη ΡΑΕΚ, ότι η άδεια χορηγήθηκε 

με βάση ουσιαστικά λανθασμένες ή παραπλανητικές 

πληροφορίες: 

(γ) υπάρχει αλλαγή στο καθεστώς ελέγχου ιδιοκτησίας 

του κατόχου της άδειας και η ΡΑΕΚ δεν εγκρίνει 

τέτοια αλλαγή σύμφωνα με τους όρους της άδειας· 

(δ) οποιοδήποτε τέλος, το οποίο είναι πληρωτέο 

σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς για 

τα τέλη αδειών, δεν έχει πληρωθεί εντός τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που κατέστη πληρωτέο 

και παραμένει απλήρωτο για περίοδο 

δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από την επίδοση 

ειδοποίησης στον κάτοχο άδειας από την ΡΑΕΚ, ότι η 

πληρωμή είναι καθυστερημένη: 

Περιλαμβάνονται 
στα Παραρτήματα  
2 μέχρι 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάκληση 
άδειας. 
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Νοείται ότι, τέτοια ειδοποίηση δεν δίδεται 

ενωρίτερα των δεκαέξι (16) ημερών, αρχής 

γενόμενης από την ημερομηνία που το τέλος έχει 

καταστεί πληρωτέο· 

(ε) Η ΡΑΕΚ διαπιστώνει ότι ο κάτοχος άδειας παραβιάζει 

οποιουσδήποτε από τους όρους ή τροποποιημένους 

όρους που τροποποιούνται σύμφωνα με την 

διαδικασία που προβλέπεται στους Κανονισμούς 11, 

12, και 13, ή οποιεσδήποτε απαιτήσεις  της  

άδειας  και ,  όπου  η ΡΑΕΚ  έχει  εκδώσει ρυθμιστική 

απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 26(1) του Νόμου, ο 

κάτοχος άδειας παραλείπει να επανορθώσει την 

παράβαση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται 

από το άρθρο 27(4). 

(σι) ο κάτοχος άδειας παραλείπει να συμμορφωθεί με 

οποιαδήποτε απόφαση που εκδίδεται από τη ΡΑΕΚ 

ή από τον Υπουργό, σε σχέση με τις επιτρεπόμενες 

από την άδεια δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων χωρίς να περιορίζεται μόνο 

σ' αυτές, και των αποφάσεων που εκδίδονται 

σύμφωνα με το Νόμο· 

(ζ) η ΡΑΕΚ έχει λόγο να πιστεύει ότι ο κάτοχος άδειας 

προτίθεται να σταματήσει μόνιμα να διεκπεραιώνει 

τις εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες- ή 

(η)   Ο κάτοχος άδειας έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. 

16-(1) Σε περίπτωση που ισχύουν οποιεσδήποτε από τις 

προϋποθέσεις του  Κανονισμού  15,  η  ΡΑΕΚ δύναται να 

επιδώσει ειδοποίηση στον κάτοχο άδειας μαζί όπου αυτό 

 

Διαδικασία 
ανάκλησης. 



5250 

ενδείκνυται, με τα θέματα που καθορίζονται στο άρθρο 27(2) 
του Νόμου, ορίζοντας ότι η άδεια θα ανακληθεί, εκτός εάν η 
παράβαση επανορθωθεί εντός του χρόνου που καθορίζει η 
ΡΑΕΚ, ανάλογα με τη φύση της παράβασης και τον χρόνο 

που, κατά την κρίση της, είναι εύλογος για τη ζητούμενη 
επανόρθωση. 

(2) (α) Σε περίπτωση που παράβαση δεν μπορεί να τύχει 

επανόρθωσης ή όπου ο κάτοχος άδειας έχει αποτύχει να 

επανορθώσει την παράβαση για την οποία του έχει επιδοθεί 

ειδοποίηση σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, η 

ΡΑΕΚ, με απόφαση της, καθορίζει την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της ανάκλησης και ειδοποιεί εγγράφως τον κάτοχο 

της άδειας- 

(β) όταν η ΡΑΕΚ αποφασίζει την ανάκληση άδειας, 

επιδίδει στον κάτοχο της άδειας αυτής τελική ειδοποίηση 

ανάκλησης, στην οποία καθορίζονται οι περιστάσεις, με 

βάση τις οποίες γίνεται η ανάκληση και ορίζεται η 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης, ως αυτή ήθελε 

καθορισθεί με βάση τη διακριτική ευχέρεια της ΡΑΕΚ. 

 
ΜΕΡΟΣ V - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

17. Όταν εκδίδεται απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του 

Νόμου, με την οποία επιβάλλονται σε κάτοχο άδειας 

Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας, η απόφαση καθορίζει την 

περίοδο της οποίας ο κάθε κάτοχος άδειας οφείλει να 

συμμορφώνεται με την απόφαση αυτή. 

18.-(1) Όταν κάτοχος άδειας επιθυμεί να μεταβιβάσει την 

άδεια του σε άλλο πρόσωπο - 

Εξουσία επιβολής 

Επιπρόσθετων 

Υποχρεώσεων. 

 

 

 

 

Μεταβίβαση 

άδειας. 



52.51 

(α) Υποβάλλει αίτηση στη ΡΑΕΚ τουλάχιστον τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία της προτεινόμενης 
μεταβίβασης, καθορίζοντας το πρόσωπο στο οποίο 
προτείνεται να μεταβιβασθεί η άδεια και το λόγο της 
μεταβίβασης 

(β) το πρόσωπο στο οποίο θα μεταβιβασθεί η άδεια 
ακολουθεί τις διαδικασίες για υποβολή αίτησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων 
Κανονισμών 

(γ) η αίτηση του αδειούχου για μεταβίβαση της άδειας 
του και η αίτηση του προσώπου στο οποίο θα 

μεταβιβασθεί η άδεια δημοσιεύονται ωσάν να 
επρόκειτο για αίτηση για έκδοση άδειας σύμφωνα 
με τους όρους του Κανονισμού 3 και 

(δ) όλες οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα διατίθενται από τη ΡΑΕΚ για επιθεώρηση, 

ωσάν να επρόκειτο για έκδοση άδειας σύμφωνα με 

τους όρους του Κανονισμού 5(4). 

(2) Όταν η ΡΑΕΚ εξετάζει αίτηση που υποβλήθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1)(β), ακολουθεί 

τη διαδικασία καθορίζεται από τους Κανονισμούς 3 μέχρι 10.  

 
19.  Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ  κατά την 

ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
 

Έναρξη της 

Ισχύος των 

Παρόντων 

Κανονισμών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
(Κανονισμός 3) 

Μέρος Ι  
Έντυπο αίτησης άδειας 

 
1. Πλήρες όνομα αιτητή ...........................................................................  
 
2. Διεύθυνση   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. 5. Όταν ο αιτήτης 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. …………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Επιθυμητή ημερομηνία για έναρξη ισχύος……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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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 αιτήτης σχετικά με την 

παραγωγή ή διανομή προμήθεια ηλεκτρισμού στη Δημοκρατία 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. 
 

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

……………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………….… 
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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 

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

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

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

…………………………………………………………………………………… 
 

19. Λεπτομέρειες των υποστατικών ή κατηγοριών καταναλωτών που θα 

προμηθεύονται σύμφωνα με την άδεια συμπεριλαμβανομένου χάρτη 

όπου αυτό είναι αναγκαίο που να δείχνει την τοποθεσία των 

υποστατικών .................................................................................... ……. 

        ………………………………………………………………………………….. 
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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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Μέρος ΙΙ 
Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για άδεια 

 

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. Δήλωση 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 
 

(γ) λεπτομέρειες για το επίπεδο της αποδοτικότητας της ενέργειας που 

αναμένεται   να   επιτευχθεί   από    τον   προτεινόμενο   σταθμό, 
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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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

{Κανονισμοί 9(4), 13(1) και 14) 
Πρότυποι Όροι Άδειας Παραγωγής 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 
Άδεια ττου χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 34 

Η ΡΑΕΚ, κατά την άσκηση των εξουσιών της δυνάμει του περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, όπως επίσης και οποιωνδήποτε 

άλλων εξουσιών της δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου για το σκοπό αυτό, 

χορηγεί την παρούσα άδεια με την οποία - 

Η Εταιρεία Παραγωγής ................ (ο κάτοχος άδειας) 

αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου να κατασκευάζει και να 

παράγει ηλεκτρισμό από το [όνομα] σταθμό παραγωγής, ο οποίος βρίσκεται 

στ... [τοποθεσία], τροφοδοτείται από [καύσιμα] και ο οποίος έχει μέγιστη 

ικανότητα [....] MW, υπό τους ακόλουθους όρους, 

1. Ερμηνεία 

Οι λέξεις, όροι και εκφράσεις για τους οποίους ο Νόμος και οι περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 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 το Νόμο ή τους εν λόγω Κανονισμούς, θα έχουν την έννοια 

που τους αποδίδει η άδεια αυτή. 

2. Πρόνοιες για πληροφόρηση 

Αποτελεί όρο της άδειας αυτής ότι ο κάτοχος άδειας παρέχει στη ΡΑΕΚ 

οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που αυτή δύναται να απαιτεί για 

να εκτελεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Νόμο και την 

άδεια. 
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3. Πρόνοιες και έρευνα 

 

Αποτελεί όρο της άδειας αυτής ότι ο κάτοχος άδειας, υπό την προϋπόθεση 

παροχής λογικής ειδοποίησης, διαθέτει στη ΡΑΕΚ διευκολύνσεις για την 

έρευνα του σταθμού ο οποίος αποτελεί το αντικείμενο της άδειας αυτής. 

 

4. Λογαριασμοί 

 

Αποτελεί όρο της άδειας αυτής ότι ο κάτοχος άδειας συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου για τη διατήρηση 

λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών λογαριασμών για κάθε μία 

από τις δραστηριότητες που ζητείται να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με το άρθρο 

34(1) του Νόμου. Τέτοιοι λογαριασμοί είναι διαθέσιμοι για επιθεώρηση από 

το κοινό εάν ο κάτοχος άδειας δεν είναι υποχρεωμένος διαφορετικά να 

δημοσιεύσει του λογαριασμούς του. 

 

4. Αλλαγή στο καθεστώς ελέγχου ιδιοκτησίας 

 

(1) Όταν ο κάτοχος άδειας είναι εταιρεία, πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει 

την ΡΑΕΚ για οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς ελέγχου 

ιδιοκτησίας της εταιρείας αυτής και να ζητήσει έγγραφη έγκριση. 

 

(2) Η ΡΑΕΚ δύναται να μην δώσει έγκριση για οποιαδήποτε αλλαγή 

στο καθεστώς ελέγχου ιδιοκτησίας η οποία κοινοποιήθηκε σύμφωνα 

με τον όρο αυτό και σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου γίνεται τέτοια 

αλλαγή στο πιο πάνω καθεστώς χωρίς γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ, η 

ΡΑΕΚ λαμβάνει μέτρα για να ανακαλέσει την άδεια σύμφωνα με τον 

Όρο 16. 

 

6. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων 

 

(1) Ο κάτοχος άδειας δίνει στη ΡΑΕΚ γραπτή ειδοποίηση, όχι συντομότερη από 

ένα μήνα, για την πρόθεση του να διαθέσει ή να παραιτηθεί από την 

λειτουργική    επιθεώρηση    οποιουδήποτε    περιουσιακού    στοιχείου. 
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Οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται 

από τον κάτοχο άδειας εάν ζητηθούν από τη ΡΑΕΚ. 

(2) Για τους σκοπούς του όρου αυτού, διάθεση περιλαμβάνει οποιαδήποτε 

πώληση ή μεταβίβαση σε άλλο πρόσωπο ή δημιουργία οποιουδήποτε 

εμπραγμάτου βάρους σε σχέση με οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο 

παραγωγής. 

(3) Ο κάτοχος άδειας δύναται να διαθέσει  ή  να παραιτηθεί από  τη 

λειτουργική επιθεώρηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου 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 τον 

έλεγχο εντός της περιόδου ειδοποίησης . 

(4) Για τους σκοπούς του όρου αυτού, «περιουσιακό στοιχείο» περιλαμβάνει 

οποιαδήποτε γη, εξοπλισμό 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 ένα εκατομμύριο λίρες. 

7.   Κατασκευή, επέκταση και κλείσιμο σταθμού 

Όταν ο κάτοχος άδειας προτίθεται να κάνει μια επένδυση στην κατασκευή ή 

επέκταση σημαντικού σταθμού, ή σχεδιάζει να κλείσει σημαντικό σταθμό, 

οφείλει να δώσει στην ΡΑΕΚ το μέγιστο διάστημα γραπτής ειδοποίησης για 

τέτοια σχέδια ως είναι λογικό υπό τις περιστάσεις και να εξασφαλίσει την 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ. Η ΡΑΕΚ δεν κατακρατεί τέτοια 

έγκριση αδικαιολόγητα. 
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Για τους σκοπούς του όρου αυτού - 

«Επένδυση» σημαίνει σχεδιασμένη επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία, 

περιλαμβανομένης της απόκτησης του δικαιώματος χρήσης ή ελέγχου 

περιουσιακών στοιχείων με σύμβαση, εκμίσθωση ή άλλη παρόμοια 

διευθέτηση. 

«Σημαντικός» σημαίνει οποιοσδήποτε σταθμός παραγωγής με ικανότητα 

1MW ή άνω. 

8. Συμμόρφωση με άλλους κανονισμούς, κανόνες, κώδικες κ.τ.λ. 

Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς, 

κανόνες και κώδικες που σχετίζονται με τον ρόλο του ως παραγωγός, και 

συγκεκριμένα ότι - 

(α) παραμένει δεσμευμένος και συμμορφώνεται πάντα με τους εκάστοτε σε 

ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα ή 

διευθέτηση που δύναται να τους αντικαταστήσει με νόμιμη διαδικασία, 

στην πλήρη έκταση της δυνατότητα του αδειοδοτημένου του σταθμού· 

(β) συμμορφώνεται πάντα με όλες τις σχετικές πρόνοιες των εκάστοτε 

σε ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. 

9.   Χρήση συμφωνίας συστήματος και άλλων συμφωνιών 

Ο κάτοχος άδειας συνάπτει τέτοιες συμφωνίες για τη χρήση του συστήματος 

και τέτοιες συμφωνίες με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς όπως 

απαιτούνται για τις δραστηριότητες που εξουσιοδοτούνται στην άδεια αυτή. 

Ο κάτοχος άδειας καταβάλλει την καλύτερη του προσπάθεια για να 

συμμορφώνεται με τους όρους των συμφωνιών αυτών και επανορθώνει 

γρήγορα οποιαδήποτε παραβίαση η οποία περιέρχεται στην αντίληψη του. 
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10.  Συμπεριφορά σε σχέση με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Αγοράς  

Ηλεκτρισμού 

Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι κατά την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων 

του που καλύπτονται από την άδεια αυτή - 

(α) δεν ενεργεί με τρόπο που παραβιάζει το Νόμο ή την άδεια του σε 

σχέση με το επίπεδο οποιασδήποτε προσφοράς που υποβάλλει 

σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού ή τους 

εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διαμονής· ή 

(β) δεν συμπεριφέρεται με τρόπο που είναι ενάντια στον ανταγωνισμό ή 

δεν αναζητά με κάποιο άλλο τρόπο να εκμεταλλευτεί ή να καταχραστεί 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 

11. Εθνική ασφάλεια 

Ο κάτοχος άδειας συμμορφώνεται με τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή 

κανονισμού ή διατάγματος ή κανόνα για την ασφάλεια των καυσίμων και 

τέτοιες πρόνοιες έχουν ισχύ ωσάν να είχαν καθοριστεί στην άδεια. 

12. Συμμόρφωση    με   άλλους   κανονισμούς   και   κανόνες   ασφάλειας, 

περιβάλλοντος, προγραμματισμού και άλλα μέτρα 

Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται 

από την άδεια αυτή συμμορφώνονται με - 

(α) οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις οποίες υπόκεινται οι 

δραστηριότητες όταν χορηγείται η άδεια ή στις οποίες υπόκεινται κατά τη 

διάρκεια της ισχύος της άδειας αυτής· 

(β) κανόνες προγραμματισμού που εφαρμόζονται στον σταθμό ο οποίος 

είναι το αντικείμενο της άδειας· 
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(γ) οποιουσδήποτε άλλους κανονισμούς ή κανόνες στους οποίους 

υπόκεινται ο σταθμός και οι δραστηριότητες σύμφωνα με εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία στη Δημοκρατία. 

13. Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας και άλλες υποχρεώσεις 

(1) (Οποιεσδήποτε Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας που επιβάλλονται κατά 

τη χορήγηση της άδειας) 

(2) Ο κάτοχος άδειας συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε αποφάσεις του 

Υπουργού οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του 

Νόμου και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

οι οποίες επιβάλλουν σε αυτόν επιπρόσθετες υποχρεώσεις 

δημόσιας ωφέλειας ή άλλες υποχρεώσεις και λαμβάνει τέτοια μέτρα 

τα οποία είναι αναγκαία για να εφαρμόσει τέτοιες αποφάσεις. 

14. Τέλη 

Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να καταβάλλει στη ΡΑΕΚ όλα τα τέλη όπως 

καθορίζονται στους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς για τα τέλη αδειών. 

15. Χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας 

(1)   Η άδεια χορηγείται για [περιγραφή/καθορισμός διάρκειας]. Η ΡΑΕΚ κατά τη 

χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας δύναται είτε - 

(α)   να ανακαλέσει την άδεια αυτή μόνο - 

(i) σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στους περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 

2004 και τους όρους της· ή 

(ii) όπου ο κάτοχος άδειας παραλείπει να αναπτύξει τις 

διευκολύνσεις ή τις εργασίες που καλύπτονται από την άδεια 
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αυτή και παραλείπει να ξεκινήσει την παραγωγή ηλεκτρισμού σε 

εμπορική βάση εντός δ ετών από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της άδειας αυτής· είτε 

(β) να τερματίσει, με απόφαση της, για οποιοδήποτε λόγο άλλο από το 

λόγο ανάκλησης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο α (ι) και (ιι). 

Στην περίπτωση αυτή, η ΡΑΕΚ τερματίζει την άδεια, δίνοντας 

ειδοποίηση τερματισμού στον κάτοχο της άδειας τουλάχιστον 5 έτη 

πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία τερματισμού, νοουμένου ότι 

τέτοια ειδοποίηση τερματισμού δεν δύναται να δοθεί εντός 15 ετών 

από την έναρξη ισχύος της άδειας. 

16. Τροποποίηση της άδειας 

Η άδεια αυτή δύναται να τροποποιηθεί μόνο από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παρόντων κανονισμών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
(Κανονισμοί 9(4), 13(1) και 14) 

Πρότυποι Όροι Άδειας Προμήθειας 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ THE ΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 

Άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 34 

Η ΡΑΕΚ, κατά την άσκηση των εξουσιών της δυνάμει του περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων 

εξουσιών της δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου για το σκοπό αυτό, χορηγεί 

την παρούσα άδεια αυτή με την οποία: 

Ο ................. (ο κάτοχος άδειας) 

αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου να προμηθευτεί ηλεκτρισμό 

σε οποιουσδήποτε μη επιλέγοντες καταναλωτές ή/και σε οποιουσδήποτε 

επιλέγοντες καταναλωτές με μέγιστη ζήτηση η οποία στο σύνολο της δεν 

ξεπερνά το .....MW. 

1. Ερμηνεία 

Οι λέξεις, όροι και εκφράσεις για τους οποίους ο Νόμος και οι περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2004 έχουν 

αποδώσει έννοια, έχουν την ίδια έννοια στην άδεια αυτή. Άλλες λέξεις, όροι 

και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην άδεια και οι οποίοι δεν 

ερμηνεύονται από το Νόμο ή τους εν λόγω Κανονισμούς, έχουν την έννοια 

που τους αποδίδει η άδεια αυτή. 

2. Πρόνοιες για πληροφόρηση 

Αποτελεί όρο της άδειας αυτής ότι ο κάτοχος άδειας παρέχει στη ΡΑΕΚ 

οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που αυτός δύναται να απαιτεί για 

να εκτελεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Νόμο και την 

άδεια. 
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3. Λογαριασμοί 

Αποτελεί όρο της άδειας αυτής ότι ο κάτοχος άδειας συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου για τη διατήρηση 

λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών λογαριασμών για κάθε μία 

από τις δραστηριότητες που ζητείται να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με το άρθρο 

34(1) του Νόμου. Τέτοιοι λογαριασμοί είναι διαθέσιμοι για επιθεώρηση από 

το κοινό εάν ο κάτοχος άδειας δεν είναι υποχρεωμένος διαφορετικά να 

δημοσιεύσει τους λογαριασμούς του. 

4. Ιδιοκτησία σταθμού παραγωγής 

(1) Η άδεια αυτή έχει εκδοθεί υπό τον όρο ότι ο κάτοχος άδειας είναι ο 

ιδιοκτήτης της ικανότητας παραγωγής η οποία βρίσκεται στη Δημοκρατία η 

οποία αναφέρεται στον Πίνακα Α ως ο «σταθμός παραγωγής», και ότι ο 

σταθμός παραγωγής έχει ολική καθαρή ικανότητα όχι λιγότερη των (Χ MW). 

Αν ο κάτοχος άδειας παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους που 

καθορίζονται στην παράγραφο αυτή, ο κάτοχος άδειας παραβιάζει τους όρους 

της άδειας. 

(2) Όπου ο κάτοχος άδειας προτείνει να αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει 

την ικανότητα παραγωγής η οποία αναφέρεται στον Πίνακα Α, ειδοποιεί τη 

ΡΑΕΚ γραπτώς τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την 

οποία η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ και ζητά την κατάλληλη τροποποίηση του 

Πίνακα Α.    Ο κάτοχος άδειας παρέχει τέτοιες επιπρόσθετες πληροφορίες 

σχετικά με τον σταθμό ως η ΡΑΕΚ δύναται να απαιτήσει. 

(3) Η ΡΑΕΚ δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να 

απορρίψει τις προτάσεις του κατόχου άδειας για να αντικαταστήσει ή να 

τροποποιήσει την ικανότητα παραγωγής που αναφέρεται στον Πίνακα Α ή να 

απαιτήσει κατάλληλες τροποποιήσεις στις προτεινόμενες αντικαταστήσεις ή 

τροποποιήσεις.    Όταν ο κάτοχος άδειας αντικαθιστά ή τροποποιεί την 
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ικανότητα παραγωγής που αναφέρεται στον Πίνακα Α, χωρίς την έγγραφη 

έγκριση της ΡΑΕΚ, ο κάτοχος άδειας παραβιάζει τον όρο αυτό. 

5. Μεταβίβαση ελέγχου 

(1) Όταν ο κάτοχος άδειας είναι εταιρεία, πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει τη 

ΡΑΕΚ για οποιαδήποτε αλλαγή στον επιθεωρητή της εταιρείας αυτής, και να 

ζητήσει έγγραφη έγκριση 

(2) Η ΡΑΕΚ δύναται να μην δώσει έγκριση για οποιαδήποτε αλλαγή στο 

καθεστώς ελέγχου ιδιοκτησίας η οποία κοινοποιήθηκε σύμφωνα με τον όρο 

αυτό και οποιαδήποτε περίπτωση όπου γίνεται τέτοια αλλαγή στο πιο πάνω 

καθεστώς χωρίς την γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΡΑΕΚ λαμβάνει μέτρα για 

να ανακαλέσει την άδεια σύμφωνα με τον Όρο 15. 

6. Συμμόρφωση με άλλους κανονισμούς, κανόνες, κώδικες, κ.τ.λ. 

Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς, 

κανόνες και κώδικες που σχετίζονται με το ρόλο του ως προμηθευτής, και 

συγκεκριμένα - 

(α) παραμένει δεσμευμένος και συμμορφώνεται με τους εκάστοτε σε ισχύ 

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα, ή 

διευθέτηση που δύναται να τους αντικαταστήσει με νόμιμη διαδικασία- 

(β) συμμορφώνεται πάντα με όλες τις σχετικές διατάξεις των εκάστοτε σε 

ισχύ Κανονισμών Μεταφοράς και Διανομής. 

7. Χρήση συμφωνίας συστήματος και άλλων συμφωνιών 

Ο κάτοχος άδειας συνάπτει τέτοιες συμφωνίες για τη χρήση του συστήματος 

και τέτοιες συμφωνίες σύνδεσης με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 

όπως απαιτούνται για τις δραστηριότητες που εξουσιοδοτούνται στην άδεια 

αυτή.   Ο κάτοχος άδειας καταβάλλει την καλύτερη του προσπάθεια για να 
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συμμορφώνεται με τους όρους των συμφωνιών αυτών και επανορθώνει 

γρήγορα οποιαδήποτε παραβίαση η οποία περιέρχεται στην αντίληψη του. 

8. Ρύθμιση τελών και χρεώσεων 

Τα τέλη και χρεώσεις που εισπράττονται από τον κάτοχο άδειας αναφορικά με 

όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει (να γίνεται καταγραφή των υπηρεσιών) 

σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής καθορίζονται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ κανονισμών, για τις 

διαδικασίες χρεώσεων ηλεκτρισμού. 

9. Συμμόρφωση με άλλα πρότυπα, κανονισμούς ή κανόνες ασφάλειας, 

περιβάλλοντος, προγραμματισμού και άλλα μέτρα 

Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την 

άδεια αυτή συμμορφώνονται με - 

(α)      όλους τους εκάστοτε σε ισχύ κανόνες ασφάλειας που εκδίδονται 

σύμφωνα με το Νόμο- 

(β) οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις οποίες υπόκεινται οι 

δραστηριότητες όταν χορηγείται η άδεια ή στις οποίες υπόκεινται κατά τη 

διάρκεια της ισχύος της άδειας αυτής· 

(γ) οποιουσδήποτε άλλους κανονισμούς ή κανόνες στους οποίους 

υπόκεινται ο σταθμός και οι δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία στη Δημοκρατία. 

10.  Υποχρέωση προμήθειας (ισχύει για την Αρχή) 

(1) Προς απάντηση σε αίτηση οποιουδήποτε προσώπου σε σχέση με 

υποστατικά που είναι συνδεδεμένα με το σύστημα μεταφοράς και διανομής ό 

κάτοχος άδειας προσφέρει όρους ώστε να προμηθεύει τα υποστατικά αυτά. 

Τέτοια προσφορά, καθώς και η παροχή προμήθειας όπου η 

προσφορά 
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γίνεται αποδεκτή από τον αιτητή, γίνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 

λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις. Εκτός όπως προνοείται στην 

υποπαράγραφο (2) οι όροι που προσφέρονται για την παροχή προμήθειας, 

είναι όπως οι συνήθεις όροι του κατόχου άδειας που εφαρμόζονται σε 

κατανάλωση του τύπου αυτού. 

(2) Όταν σύμφωνα με τους όρους της υποπαραγράφου (1), απαιτείται από 

τον κάτοχο άδειας να παρέχει προμήθεια σε αίτηση επιλέγοντα καταναλωτή ο 

οποίος λάμβανε προηγουμένως προμήθεια στα σχετικά υποστατικά από άλλο 

αδειούχο προμηθευτή, ο κάτοχος άδειας δύναται να προσφέρει διαφορετικούς 

όρους από τους συνήθεις όρους του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι όροι δύναται 

να αντικατοπτρίζουν οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα τα οποία έχει 

επιβαρυνθεί ο κάτοχος άδειας ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του 

καταναλωτή, και υπόκεινται στην έγκριση της ΡΑΕΚ. 

11. Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας και άλλες υποχρεώσεις 

(1) (Οποιεσδήποτε Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας που επιβάλλονται κατά 

τη χορήγηση της άδειας) 

(2) Ο κάτοχος άδειας συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε αποφάσεις του 

Υπουργού οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του Νόμου 

και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι οποίες 

επιβάλλουν   επιπρόσθετες   Υποχρεώσεις   Δημόσιας   Ωφέλειας   ή   άλλες 

υποχρεώσεις και λαμβάνει τέτοια μέτρα ως είναι αναγκαία για να εφαρμόσει 

τέτοιες αποφάσεις. 

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 σύμφωνα 

με το καθεστώς αποκλειστικών δικαιωμάτων. 
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14. Τέλη 

Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται αν καταβάλλει στη ΡΑΕΚ όλα τα τέλη όπως 

καθορίζονται στους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς για τα τέλη αδειών. 

15. Χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας 

(1)    Η άδεια χορηγείται για [περιγραφή/καθορισμός διάρκειας].  Η ΡΑΕΚ κατά 

τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας δύναται είτε - 

(α)  να ανακαλέσει την άδεια αυτή μόνο - 

(ι) σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στους περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 

και τους όρους της· ή 

(ii) όπου ο κάτοχος άδειας παραλείπει να αναπτύξει τις 

διευκολύνσεις η τις εργασίες που καλύπτονται από την άδεια 

αυτή και παραλείπει να ξεκινήσει την παραγωγή ηλεκτρισμού σε 

εμπορική βάση εντός 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της άδειας αυτής· είτε 

(β) να τερματίσει με απόφαση της για οποιοδήποτε λόγο άλλο από το 

λόγο ανάκλησης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο α (i) και (ii). 

Στην περίπτωση αυτή, η ΡΑΕΚ τερματίζει την άδεια, δίνοντας 

ειδοποίηση τερματισμού στον κάτοχο της άδειας τουλάχιστον 5 έτη 

πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία τερματισμού, νοουμένου ότι 

τέτοια ειδοποίηση τερματισμού δεν δύναται να δοθεί εντός 15 ετών 

από την έναρξη ισχύος της άδειας. 

16. Τροποποίηση της άδειας 

Η παρούσα άδεια δύναται να τροποποιηθεί μόνο από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με 

τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) 

Κανονισμών του 2004. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Κατάλογος σταθμών παραγωγής που ανήκουν στον κάτοχο άδειας 



5272 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

(Κανονισμοί 9(4), 13(1) και 14) 
Πρότυποι Όροι Άδειας Διανομής 

 

0 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 
Άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 34 

Η ΡΑΕΚ, κατά την άσκηση των εξουσιών της δυνάμει του περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων 

εξουσιών που έχει δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου για το σκοπό αυτό 

χορηγεί την παρούσα άδεια εις - 

.............................. (ο κάτοχος άδειας) 

Με την παρούσα άδεια χορηγούνται στον [κάτοχος άδειας] αποκλειστικά 

δικαιώματα ιδιοκτησίας και ανάπτυξης του συστήματος διανομής σύμφωνα με 

τις πρόνοιες του Νόμου. 

1. Ερμηνεία 

Οι λέξεις, όροι και εκφράσεις για τους οποίους ο Νόμος και οι περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί - του 2004 έχει 

αποδώσει έννοια, έχουν την ίδια έννοια στην άδεια αυτή. Άλλες λέξεις, όροι 

και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην άδεια αυτή οι οποίοι δεν 

ερμηνεύονται από το Νόμο ή τους εν λόγω Κανονισμούς, έχουν την έννοια 

που τους αποδίδει η άδεια αυτή. 

2. Γενικές υποχρεώσεις του κατόχου άδειας 

Ο κάτοχος άδειας εκτελεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Νόμο, και 

συγκεκριμένα - 

(α)    διασφαλίζει τη λειτουργία, εκμετάλλευση, διατήρηση και ανάπτυξη του 

συστήματος διανομής σύμφωνα με το Νόμο 
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(β) συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς στην έκταση 

που είναι αναγκαίο για να διασφαλίζει ότι οι εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες 

Αγοράς Ηλεκτρισμού και οι εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και 

Διανομής εφαρμόζονται με αποδοτικό και οικονομικό τρόπο. 

3. Πρόνοιες για πληροφόρηση 

Αποτελεί όρο της άδειας αυτής ότι ο κάτοχος άδειας παρέχει στη ΡΑΕΚ 

οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που αυτή δύναται να απαιτεί να 

εκτελεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Νόμο και την 

άδεια. 

4. Λογαριασμοί 

Αποτελεί όρο της άδειας αυτής ότι ο κάτοχος άδειας συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου για τη διατήρηση 

λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών λογαριασμών για κάθε μία 

από τις δραστηριότητες που ζητείται να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με το άρθρο 

34(1) του Νόμου. Τέτοιοι λογαριασμοί είναι διαθέσιμοι για επιθεώρηση από 

το κοινό εάν ο κάτοχος άδειας δεν είναι διαφορετικά υποχρεωμένος να 

δημοσιεύσει τους λογαριασμούς του. 

5. Προετοιμασία και εφαρμογή των εκάστοτε σε ισχύ Κανόνων Διανομής 

(1) Ο κάτοχος άδειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΡΑΕΚ με βάση το 

Νόμο ετοιμάζει και υποβάλλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση, προσχέδιο των τεχνικών 

κανόνων για το σύστημα διανομής, για να αποτελέσουν μέρος των εκάστοτε 

σε ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίοι σχεδιάζονται για να 

διευκολύνουν την ανάπτυξη, διατήρηση και λειτουργία ενός αποδοτικού, 

συντονισμένου και οικονομικού συστήματος διανομής. Κατά την 

προετοιμασία των προσχεδίων κανόνων, ο κάτοχος άδειας συμβουλεύεται 

τους  αδειούχους  προμηθευτές,   αδειούχους παραγωγούς,   τον  

αδειούχο 
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Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και οποιαδήποτε άλλα μέρη που θεωρεί 

κατάλληλα. 

(2) Κατόπιν της έγκρισης των Κανόνων Διαμονής από τη ΡΑΕΚ, ο κάτοχος 

άδειας είναι υπεύθυνος για να διασφαλίζει την έγκαιρη δημοσίευση σε δύο 

καθημερινές   εφημερίδες,   με   ευρεία   κυκλοφορία   στη   Δημοκρατία   μιας 

ειδοποίησης η οποία θα ορίζει ότι οι Κανόνες Διαμονής έχουν εγκριθεί, ότι 

αντίγραφα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση στα γραφεία  του κατόχου άδειας 

και ότι τα αντίγραφα είναι διαθέσιμα στο κοινό σε τιμή που να αντικατοπτρίζει 

τα έξοδα αναπαραγωγής και αποστολής. 

(3) Οι εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Διαμονής που ετοιμάζονται από τον κάτοχο 

άδειας σύμφωνα με τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (1) αφορούν σε όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις συνδέσεις και τη 

λειτουργία και τη χρήση του συστήματος διανομής, και περιλαμβάνουν, αλλά 

δεν περιορίζονται, στους όρους σύνδεσης οι οποίοι καθορίζουν τα τεχνικά 

σχεδιαστικά και λειτουργικά κριτήρια με τα οποία πρέπει να συμμορφώνεται ο 

κάτοχος άδειας και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι συνδεδεμένο ή 

αναζητά σύνδεση με το σύστημα διανομής. Οι εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες 

Διανομής περιλαμβάνουν όλα τα θέματα που καθορίζονται στο Νόμο. 

(4) Όταν ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς το θεωρεί κατάλληλο, ή 

όπου  η  ΡΑΕΚ το  απαιτεί,   ο Διαχειριστής  Συστήματος Μεταφοράς,  σε 

διαβούλευση    με    τους    αδειούχους    προμηθευτές,    τους    αδειούχους 

παραγωγούς,    τον    αδειούχο    Ιδιοκτήτη    Συστήματος    Μεταφοράς,    και 

οποιαδήποτε άλλα μέρη που θεωρεί κατάλληλα, αναθεωρεί τους εκάστοτε σε 

ισχύ  Κανόνες Διανομής  και  την εφαρμογή  τους.     Τέτοια  αναθεώρηση 

διεξάγεται σύμφωνα με οποιαδήποτε διαδικασία αναθεώρησης,  η οποία 

καθορίζεται   στους   εκάστοτε   σε   ισχύ   Κανόνες  Διανομής.      Μετά  από 

οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση, ο κάτοχος άδειας αποστέλλει στη ΡΑΕΚ - 

(α)      έκθεση     για      το     αποτέλεσμα      μια      τέτοιας     αναθεώρησης 

συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για παραστάσεις που λήφθηκαν 
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από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς κατά τη διάρκεια της 

αναθεώρησης· και 

(β) οποιεσδήποτε προτεινόμενες αναθεωρήσεις, στους εκάστοτε σε ισχύ 

Κανόνες Διανομής τις οποίες ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς 

θεωρεί κατάλληλες για την πραγματοποίηση των στόχων που 

αναφέρονται στην άδεια αυτή και στο Νόμο 

(5) Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δεν εφαρμόζει οποιεσδήποτε 

αναθεωρήσεις στους εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Διανομής μέχρις ότου 

λάβει την έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ για τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις. 

(6) Όταν ο κάτοχος άδειας, ή συμμορφώνεται με τους εκάστοτε σε ισχύ 

Κανόνες Διανομής ενεργεί με διαφάνεια και δεν προβαίνει σε διακρίσεις 

ανάμεσα σε χρήστες. 

(7) Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς διαθέτει αντίγραφο των εκάστοτε 

σε ισχύ Κανόνων Διαμονής, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που το ζητά, σε 

τιμή που δεν ξεπερνά τα λογικά έξοδα αναπαραγωγής και αποστολής του 

στο πρόσωπο αυτό. 

6. Συμμόρφωση με άλλους κανονισμούς, κανόνες, κώδικες, κ.τ.λ. 

Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς, 

κανόνες και κώδικες που σχετίζονται με το ρόλο του ως Διαχειριστής 

Συστήματος Διανομής, και συγκεκριμένα ότι - 

(α) παραμένει δεσμευμένος και συμμορφώνεται με τους εκάστοτε σε ισχύ 

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα ή 

διευθέτηση που δύναται να τους αντικαταστήσει με νόμιμη διαδικασία- 

(β) συμμορφώνεται πάντα με όλες τις σχετικές πρόνοιες των εκάστοτε σε 

ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. 
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7.  Ανάπτυξη του συστήματος διανομής 

(1) Ο κάτοχος άδειας είναι υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο για τον 

προγραμματισμό και  τη  διασφάλιση της επέκτασης  και ανάπτυξης  του 

συστήματος διανομής στη Δημοκρατία ώστε να διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται 

όσο το δυνατό πιο πλήρως, αποδοτικά και οικονομικά, όλες οι απαιτήσεις για 

τη διανομή και για να ικανοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το 

Νόμο. 

(2) Ο κάτοχος άδειας ετοιμάζει και δημοσιεύει μέχρι την 30.8.2004, και όχι 

λιγότερο από κάθε 6 μήνες μετά από αυτό, εκτιμήσεις για τα επόμενα   5 

χρόνια, για τα φορτία πελατών και την ικανότητα παραγωγής που πιθανόν να 

συνδεθούν με το σύστημα διανομής και τις ποσότητες ηλεκτρισμού που 

απαιτούνται από τους πελάτες που συνδέονται με το σύστημα διανομής. 

(3) Με βάση τις εκτιμήσεις που ετοιμάζονται σύμφωνα με την παράγραφο (2) 

ο κάτοχος άδειας ετοιμάζει ετησίως, δημοσιεύει και υποβάλλει για έγκριση στη 

ΡΑΕΚ τα σχέδια του για την αύξηση και ανάπτυξη του συστήματος διανομής 

τα οποία θεωρεί αναγκαία για να ικανοποιήσει την αύξηση ζήτησης  και τις 

ανάγκες των χρηστών. 

(4) Όταν τέτοια σχέδια εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ, αποτελούν τη βάση για τις 

ευθύνες ανάπτυξης του συστήματος διανομής του κατόχου άδειας που 

καθορίζονται στην υποπαράγραφο (1).  Η ευθύνη του κατόχου άδειας για την 

ανάπτυξη του συστήματος διανομής περιλαμβάνει την πρόνοια για νέες 

συνδέσεις με το σύστημα διανομής, σύμφωνα με την άδεια αυτή. 

8.   Υποχρέωση παροχής όρων για συνδέσεις 

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

ετοιμάζει και δημοσιεύσει πρόγραμμα το οποίο εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ 

καθορίζοντας τη βάση πάνω στην οποία θα εισπράττει χρεώσεις για νέες 

συνδέσεις με το σύστημα διανομής και για τροποποιήσεις των συνδέσεων 

αυτών.      Τέτοιες   χρεώσεις   αντικατοπτρίζουν   τα   έξοδα   παροχής   των 
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απαιτούμενων διευκολύνσεων και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις σε 

διαφορετικούς χρήστες ή σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. Όταν ο 

κάτοχος άδειας το θεωρεί αναγκαίο ή όπου η ΡΑΕΚ το απαιτεί, ο κάτοχος 

άδειας αναθεωρεί το πρόγραμμα και το υποβάλλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση πριν 

από τη δημοσίευση. 

(2) Όταν οποιοσδήποτε αδειούχος παραγωγός ή επιλέγων καταναλωτής 

υποβάλλει αίτηση στον κάτοχο άδειας για νέα σύνδεση με το σύστημα 

διανομής ή για τροποποίηση υφιστάμενης σύνδεσης, ο κάτοχος άδειας, όσο 

το δυνατόν γρηγορότερα και όχι αργότερα από 3 μήνες από την ημερομηνία 

της απαίτησης, παρέχει στον αιτητή λεπτομέρειες των χρεώσεων και άλλων 

όρων που θα εφαρμόζονται στη νέα σύνδεση ή τροποποίηση. Τέτοιες 

χρεώσεις και όροι δεν διαφέρουν από αυτούς που υποδεικνύονται στο 

πρόγραμμα που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1). Εάν ο αιτητής για τη 

νέα σύνδεση ή τροποποίηση θεωρεί ότι οι όροι που παρέχονται από τον 

κάτοχο άδειας είναι παράλογοι και ότι ο κάτοχος άδειας δεν είναι πρόθυμος να 

τροποποιήσει τους όρους στην ικανοποίηση του αιτητή, ο αιτητής δύναται να 

υποβάλει το θέμα στη ΡΑΕΚ για να διευθετηθεί σύμφωνα με τους σχετικούς 

κανόνες διαιτησίας. 

(3) Όταν, μετά από προσφορά όρων, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (2), 

οποιοσδήποτε αιτητής ζητά από τον κάτοχο αδείας διασφαλίζει ότι η σύνδεση 

ή τροποποίηση παρέχεται σύμφωνα με την προσφορά όρων αμέσως και 

χωρίς διακρίσεις. Καμιά τέτοια σύνδεση δεν θα παρέχεται από τον κάτοχο 

άδειας εκτός εάν ικανοποιείται ότι όλες οι νομικές υποχρεώσεις έχουν 

ικανοποιηθεί. 

9. Υποχρέωση προσφοράς όρων για τη χρήση του συστήματος διανομής 

(1) Ο κάτοχος άδειας, όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση 

εντός 3 μηνών μετά που η άδεια έχει τεθεί σε ισχύ, ετοιμάζει πρόγραμμα σε 

μορφή που εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ, καθορίζοντας τη βάση πάνω στην οποία 

θα γίνονται οι χρεώσεις για τη χρήση του συστήματος διανομής σε κάθε 

περίπτωση.     Κατά  τον  υπολογισμό  των χρεώσεων για τη  χρήση 

του 
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συστήματος διανομής, ο κάτοχος άδειας δικαιούται να περιλαμβάνει το ολικό 

ποσό των λογικών εξόδων, τα οποία έχει υποστεί ώστε να παρέχει τις 

υπηρεσίες και να έχει λογικό κέρδος. Το σχέδιο αυτό πρέπει να καθιστά ικανό 

οποιοδήποτε πρόσωπο να κάνει λογική εκτίμηση των χρεώσεων για την 

μεταφορά ηλεκτρισμού και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις. 

(2) Όταν ο αδειούχος παραγωγός ή ο αδειούχος προμηθευτής υποβάλλει 

αίτηση  στον  κάτοχο  άδειας για  συγκεκριμένη  χρήση  του  συστήματος 

διανομής, ο κάτοχος άδειας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όχι αργότερα 

από  3  μήνες  από  την  ημερομηνία της αίτησης,   παρέχει  στον  αιτητή 

λεπτομέρειες των προτεινόμενων χρεώσεων  και άλλους όρους για την 

καθορισμένη υπηρεσία.  Τέτοιες χρεώσεις και όροι δεν διαφέρουν από αυτές 

που    υποδεικνύονται    στο    πρόγραμμα    το    οποίο    αναφέρεται    στην 

υποπαράγραφο (1). 

(3) Εάν ο κάτοχος άδειας δεν προσφέρει στον αιτητή τις προτεινόμενες 

χρεώσεις εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (2) ή 

αν ο αιτητής θεωρεί ότι οι όροι που προσφέρονται από τον κάτοχο άδειας 

είναι παράλογοι, ο αιτητής δύναται να υποβάλει το θέμα στη ΡΑΕΚ σύμφωνα 

με τους σχετικούς κανόνες διαιτησίας. 

10. Εμπιστευτικότητα 

0 κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που συλλέγει ή 

στις οποίες έχει πρόσβαση κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εργασιών 

που καλύπτονται από την άδεια δεν δημοσιεύονται ή διατίθενται σε 

οποιοδήποτε εκτός από τη ΡΑΕΚ ή όπως καθορίζεται διαφορετικά στην άδεια 

ή στο Νόμο, όπου ο κάτοχος άδειας έχει λόγο να πιστεύει ότι οι πληροφορίες 

είναι εμπιστευτικές.. Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ιδιαίτερα ότι οι 

πληροφορίες για τη χρήση ή την σκοπούμενη χρήση του συστήματος 

διανομής από παραγωγούς ή προμηθευτές δεν παρέχονται σε οποιονδήποτε 

άλλο παραγωγό ή προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μερών 

της εταιρείας στην οποία ο κάτοχος άδειας είναι μέρος. 
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11. Αποφυγή διακρίσεων στην παροχή χρήσης του συστήματος διανομής και 

συνδέσεων στο σύστημα διανομής 

(1) Κατά τη παροχή πρόσβασης στο σύστημα διανομής του κατόχου άδειας ή 

κατά την διεξαγωγή των εργασιών για το σκοπό σύνδεσης με το σύστημα 

διανομής,    ο   κάτοχος   άδειας   δεν   προβαίνει    σε   διακρίσεις    μεταξύ 

οποιωνδήποτε υπαρχουσών ή μελλοντικών θυγατρικών ή προς όφελος των 

μετοχών του. 

(2) Κατά τον καθορισμό των χρεώσεων του, ο κάτοχος άδειας δεν περιορίζει, 

διαστρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό στην παραγωγή ή προμήθεια 

ηλεκτρισμού. 

12. Απαγόρευση διεπιδοτήσεων 

Ο κάτοχος άδειας δεν δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε διεπιδότηση από ή 

να δίνει οποιαδήποτε διεπιδότηση σε - 

(α)  συνδεδεμένη επιχείρηση του κατόχου άδειας· 

(β) οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οντότητα ή οποία κατέχει επί του παρόντος 

άμεσα ή έμμεσα, οποιεσδήποτε μετοχές στον κάτοχο άδειας ή σε 

συνδεδεμένη επιχείρηση του κατόχου άδειας. 

13. Ρύθμιση χρεώσεων για τη χρήση και σύνδεση με το σύστημα διανομής 

Τα τέλη και χρεώσεις που εισπράττονται από τον κάτοχο άδειας αναφορικά με 

όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει (να γίνεται καταγραφή των υπηρεσιών) 

σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής καθορίζονται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ κανονισμών για τις 

διαδικασίες χρεώσεων ηλεκτρισμού. 
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14.   Εκτίμηση της λειτουργίας του συστήματος διανομής 

Εντός ενός έτους μετά από την έναρξη ισχύος της άδειας αυτής, ο κάτοχος 

άδειας υποβάλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση, δήλωση καθορίζοντας τα κριτήρια με 

τα οποία εκτιμάται η αποδοτικότητα του κατόχου άδειας, ειδικά σε σχέση με 

την διατήρηση της ασφάλειας του συστήματος διανομής και την διαθεσιμότητα 

και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στη βάση αυτών των κριτηρίων, 

ο κάτοχος άδειας υποβάλλει στη ΡΑΕΚ εντός 3 μηνών μετά από το τέλος του 

κάθε οικονομικού έτους, έκθεση σχετικά με την αποδοτικότητα του κατόχου 

άδειας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

15.  Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας και άλλες υποχρεώσεις 

(1) (Οποιεσδήποτε Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας που επιβάλλονται κατά 

τη χορήγηση άδειας) 

(2) Ο κάτοχος άδειας συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε αποφάσεις του 

Υπουργού σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του Νόμου που δημοσιεύονται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι οποίες επιβάλλουν σε αυτόν 

επιπρόσθετες Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας ή άλλες υποχρεώσεις και 

λαμβάνει τέτοια μέτρα τα οποία είναι αναγκαία για να εφαρμόσει τέτοιες 

αποφάσεις. 

16. Τέλη 

Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να καταβάλλει στη ΡΑΕΚ όλα τα τέλη όπως 

καθορίζονται στους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς για τα τέλη αδειών. 

17. Χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας 

(1)   Η άδεια χορηγείται για [περιγραφή/καθορισμός διάρκειας], Η ΡΑΕΚ κατά 

τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας δύναται είτε - 

(α)  να ανακαλέσει την άδεια αυτή μόνο 
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(ι) σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στους περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2004 

και τους όρους της· ή 

(ιι) όπου ο κάτοχος άδειας παραλείπει να αναπτύξει τις 

διευκολύνσεις ή τις εργασίες που καλύπτονται από την άδεια 

αυτή και παραλείπει να ξεκινήσει την παραγωγή ηλεκτρισμού σε 

εμπορική βάση εντός 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της άδειας αυτής· είτε 

(β) να τερματίσει με απόφαση της για οποιοδήποτε λόγο άλλο από το 

λόγο ανάκλησης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο α (ι) και (ιι). 

Στην περίπτωση αυτή, η ΡΑΕΚ τερματίζει την άδεια, δίνοντας 

ειδοποίηση τερματισμού στον κάτοχο της άδειας τουλάχιστον 5 έτη 

πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία τερματισμού, νοουμένου ότι 

τέτοια ειδοποίηση τερματισμού δεν δύναται να δοθεί εντός 15 ετών 

από την έναρξη ισχύος της άδειας, 

18. Τροποποίηση της άδειας 

Η παρούσα άδεια δύναται να τροποποιηθεί μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις 

των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών 

του 2004. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

(Κανονισμοί 12(4) και 17) 
Πρότυποι Όροι Άδειας Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 
Άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 34 

Η ΡΑΕΚ, κατά την άσκηση των εξουσιών της δυνάμει του περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων 

εξουσιών που της χορηγούνται από οποιονδήποτε άλλο νόμο για το σκοπό 

αυτό, χορηγεί την παρούσα άδεια εις - 

................ (ο κάτοχος άδειας) 

Με την παρούσα άδεια χορηγούνται αποκλειστικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, 

ανάπτυξης και διατήρησης του συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του Νόμου. 

1. Ερμηνεία 

Οι λέξεις, όροι και εκφράσεις, για τους οποίους ο Νόμος και οι περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2004 έχει 

αποδώσει έννοια, έχουν την ίδια έννοια στην παρούσα άδεια. Άλλες λέξεις, 

όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην άδεια αυτή που δεν 

ερμηνεύονται από το Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια 

που τους αποδίδει η παρούσα άδεια. 

2. Πρόνοιες για πληροφόρηση 

Αποτελεί όρο της άδειας αυτής, ότι ο κάτοχος άδειας παρέχει στη ΡΑΕΚ 

οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που αυτή δύναται να απαιτεί για 

να εκτελεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Νόμο και την 

άδεια. 
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3. Λογαριασμοί 

Αποτελεί όρο της άδειας αυτής ότι ο κάτοχος άδειας συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου για τη διατήρηση 

λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών λογαριασμών για κάθε μία 

από τις δραστηριότητες που ζητείται να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με το άρθρο 

34(1) του Νόμου. Τέτοιοι λογαριασμοί είναι διαθέσιμοι για επιθεώρηση από 

το κοινό εάν ο κάτοχος άδειας δεν είναι διαφορετικά υποχρεωμένος να 

δημοσιεύσει τους λογαριασμούς του. 

4. Εμπιστευτικότητα 

Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που συλλέγει ή 

στις οποίες έχει πρόσβαση κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εργασιών 

που καλύπτονται από την άδεια αυτή δεν δημοσιεύονται ή διατίθενται σε 

οποιοδήποτε, εκτός από τη ΡΑΕΚ ή όπως καθορίζεται διαφορετικά στην άδεια 

ή στο Νόμο, όπου ο κάτοχος άδειας έχει λόγο να πιστεύει ότι οι πληροφορίες 

είναι εμπιστευτικές. Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ιδιαίτερα ότι οι 

πληροφορίες για τη χρήση ή την σκοπούμενη χρήση του συστήματος 

μεταφοράς από παραγωγούς ή προμηθευτές δεν παρέχονται σε 

οποιονδήποτε άλλο παραγωγό ή προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων [της 

εταιρείας παραγωγής, διανομής ή προμήθειας της ΑΗΚ/συνδεδεμένων 

εταιρειών]. 

5. Γενικές υποχρεώσεις του κατόχου άδειας 

Ο κάτοχος άδειας είναι υπεύθυνος για - 

(α) την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς με γρήγορο και αποδοτικό 

τρόπο και σύμφωνα με το Νόμο και το Πρωτόκολλο Συστήματος 

Μεταφοράς με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. 
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(β) την αποδοτική διατήρηση και φυσική λειτουργία του Συστήματος 

Μεταφοράς σύμφωνα με το Νόμο και το Πρωτόκολλο Συστήματος 

Μεταφοράς με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. 

6.   Κατασκευή, επέκταση και κλείσιμο οποιουδήποτε μέρους του δικτύου. 

(1) Προτού ο κάτοχος άδειας κάνει οποιαδήποτε επένδυση στην κατασκευή 

ή επέκταση σε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του δικτύου, ή το κλείσιμο 

μέρους οποιουδήποτε δικτύου, εξασφαλίζει την έγγραφη επιβεβαίωση του 

Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ότι συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 

του σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς. 

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου - 

«επένδυση» σημαίνει προγραμματισμένη επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία, 

περιλαμβανομένης της απόκτησης του δικαιώματος χρήσης ή ελέγχου 

περιουσιακών στοιχείων δια μέσου σύμβασης, εκμίσθωσης ή άλλης 

παρόμοιας συμφωνίας. 

7. Υποχρέωση σύναψης Πρωτοκόλλου Συστήματος Μεταφοράς 

Ο κάτοχος άδειας συνάπτει Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς με τον 

Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Νόμου. 

8. Χρήση του συστήματος μεταφοράς για σκοπούς που δεν σχετίζονται με 

την ενέργεια 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, ο κάτοχος άδειας δύναται, τηρουμένων 

των όρων της άδειας αυτής, να εξουσιοδοτηθεί να λειτουργεί και να 

εκμεταλλεύεται το σύστημα μεταφοράς για σκοπούς που δεν σχετίζονται με 

την ενέργεια, νοουμένου ότι τέτοιες δραστηριότητες - 

(α)  συνάδουν με το Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς- 
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(β)  εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ· και 

(γ)   δεν παρεμποδίζουν την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική 

λειτουργία του συστήματος μετάδοσης. 

9. Παροχή νέων συνδέσεων 

Όπου αυτό απαιτείται από τις πρόνοιες του Πρωτοκόλλου Συστήματος 

Μεταφοράς και προς απάντηση σε αίτημα του Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς, ο κάτοχος άδειας, αμέσως και χωρίς διακρίσεις - 

(α) ετοιμάζει και υποβάλλει στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς σχέδια 

για νέα σύνδεση ή τροποποιήσεις σε υπάρχουσες συνδέσεις, 

συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τα έξοδα διεξαγωγής της 

εργασίας· 

(β) αν του δοθούν εντολές, διεξάγει τις απαραίτητες εργασίες για να παρέχει 

τη σύνδεση ή την εκτέλεση της εργασίας η οποία πρέπει να διεξάνεται 

σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν υποβληθεί ή με οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις στα σχέδια που συμφωνήθηκαν με τον Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς. 

10. Επιτρεπόμενη ανάκτηση εσόδων 

Τα επιτρεπόμενα έσοδα τα οποία ο κάτοχος άδειας δύναται να ανακτήσει σε 

σχέση με όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει σύμφωνα με τους όρους της 

άδειας αυτής καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής, τις 

απαιτήσεις του Νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ κανονισμών για τα τέλη 

αδειών. 
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11. Συμμόρφωση με άλλους κανονισμούς, κανόνες, κώδικες κ.τ.λ. 

Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς, 

κανόνες και κώδικες που σχετίζονται με το ρόλο του ως Διαχειριστής 

Συστήματος Διανομής, και συγκεκριμένα - 

(α) παραμένει δεσμευμένος, και συμμορφώνεται με τους εκάστοτε σε ισχύ 

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και με οποιονδήποτε άλλο κώδικα ή 

διευθέτηση που δύναται να τους αντικαταστήσει με νόμιμη διαδικασία· 

(β) συμμορφώνεται πάντα με όλες τις σχετικές πρόνοιες των εκάστοτε σε 

ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. 

12. Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας και άλλες υποχρεώσεις 

(1) (Οποιεσδήποτε Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας που επιβάλλονται κατά 

τη χορήγηση της άδειας) 

(2) Ο κάτοχος  άδειας συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε αποφάσεις του 

Υπουργού σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του Νόμου που δημοσιεύονται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι οποίες επιβάλλουν σε αυτόν 

επιπρόσθετες υποχρεώσεις δημόσιας ωφελείας ή άλλες υποχρεώσεις και 

λαμβάνει  τέτοια  μέτρα τα οποία είναι αναγκαία για να εφαρμόσει  τις 

αποφάσεις αυτές. 

13. Τέλη 

Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να καταβάλλει στη ΡΑΕΚ όλα τα τέλη όπως 

καθορίζονται στους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς για τα τέλη άδειων. 

14. Χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας 

(1)   Η άδεια χορηγείται για [περιγραφή/καθορισμός διάρκειας]. Η ΡΑΕΚ κατά 

τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας δύναται είτε - 
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(σ)   να ανακαλέσει την άδεια αυτή μόνο 

(i) σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στους περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 

2004 και τους όρους της· ή 

(ii) όπου ο κάτοχος άδειας παραλείπει να αναπτύξει τις 

διευκολύνσεις ή τις εργασίες που καλύπτονται από την άδεια 

αυτή και παραλείπει να ξεκινήσει την παραγωγή ηλεκτρισμού σε 

εμπορική βάση εντός 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της άδειας αυτής· είτε 

(β) να τερματίσει, με απόφαση της, για οποιοδήποτε λόγο άλλο από το 

λόγο ανάκλησης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο α (i) και (ii). 

Στην περίπτωση αυτή, η ΡΑΕΚ τερματίζει την άδεια, δίνοντας 

ειδοποίηση τερματισμού στον κάτοχο της άδειας τουλάχιστον 5 έτη 

πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία τερματισμού, νοουμένου ότι 

τέτοια ειδοποίηση τερματισμού δεν δύναται να δοθεί εντός 15 ετών 

από την έναρξη ισχύος της άδειας. 

15. Τροποποίηση της άδειας 

Η παρούσα άδεια δύναται να τροποποιηθεί μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις 

των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών 

του 2004. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

(Κανονισμοί 9(4),13(1) και 14) 
Πρότυποι Όροι Άδειας Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 

0 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 

Άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 34 

Η ΡΑΕΚ, κατά την άσκηση των εξουσιών της δυνάμει του περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων 

εξουσιών της δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου για το σκοπό αυτό χορηγεί 

την άδεια αυτή εις- 

................ (ο κάτοχος άδειας) 

Με την παρούσα άδεια χορηγούνται αποκλειστικά δικαιώματα λειτουργίας και 

ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. 

1. Ερμηνεία 

Οι λέξεις, όροι και εκφράσεις για τους οποίους ο Νόμος έχει αποδώσει έννοια, 

έχουν την ίδια έννοια στην άδεια αυτή. Άλλες λέξεις, όροι και εκφράσεις που 

χρησιμοποιούνται στην άδεια οι οποίοι δεν ερμηνεύονται από το Νόμο, έχουν 

την έννοια που τους αποδίδει η άδεια αυτή. 

2. Πρόνοιες για πληροφόρηση 

Αποτελεί όρο της άδειας αυτής, ότι ο κάτοχος άδειας παρέχει στη ΡΑΕΚ 

οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που αυτός δύναται να απαιτεί για 

να εκτελεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Νόμο και την 

άδεια. 

3. Λογαριασμοί 
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Αποτελεί όρο της άδειας αυτής ότι ο κάτοχος άδειας συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου για την διατήρηση 

λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών λογαριασμών για κάθε μία 

από τις δραστηριότητες που ζητείται να εξουσιοδοτηθούν σύμφωνα με το 

άρθρο 34(1) του Νόμου. Τέτοιοι λογαριασμοί είναι διαθέσιμοι για επιθεώρηση 

από το κοινό αν ο κάτοχος άδειας δεν είναι διαφορετικά υποχρεωμένος να 

δημοσιεύσει τους λογαριασμούς του. 

4. Απαγορευμένες δραστηριότητες 

Ο κάτοχος άδειας Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς δεν κατέχει, λειτουργεί 

ή κρατά κανένα συμφέρον σε οποιαδήποτε οντότητα η οποία παράγει 

ηλεκτρισμό, είναι ιδιοκτήτης διευκολύνσεων μεταφοράς ή διαμένει ή 

προμηθεύει ηλεκτρισμό σε καταναλωτές. 

5. Γενικές υποχρεώσεις του κατόχου άδειας 

Ο κάτοχος άδειας διεξάγει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Νόμο, και 

συγκεκριμένα - 

(α) διασφαλίζει την διατήρηση και εφαρμογή της ανάπτυξης του 

συστήματος μεταφοράς, καθώς και τις διασυνδέσεις του με άλλα 

συστήματα· 

(β) αποσκοπεί στο να διασφαλίζει ότι η προμήθεια ενέργειας στη 

Δημοκρατία παρέχεται με επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και 

αξιόπιστο τρόπο και 

(γ) διεξάγει τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 

και Διαχειριστή των εκάστοτε σε ισχύ Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού 

6.   Απαγόρευση διεπιδοτήσεων 
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Ο κάτοχος άδειας δεν δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε διεπιδότηση από ή 

να δίνει διεπιδότηση σε - 

(α)  συνδεδεμένη επιχείρηση του κατόχου άδειας· ή 

(β) οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οντότητα η οποία κατέχει επί του παρόντος 

άμεσα ή έμμεσα οποιεσδήποτε μετοχές στον κάτοχο άδειας ή σε 

συνδεδεμένη επιχείρηση του κατόχου άδειας. 

7.   Οικονομική απόκτηση επικουρικών υπηρεσιών 

(1) Ο κάτοχος άδειας αποκτά τέτοιες ποσότητες και τύπους επικουρικών 

υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε οποιοδήποτε χρόνο έτσι ώοτε να είναι 

κατάλληλες για να τον καταστήσουν ικανό να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του 

σύμφωνα με το Νόμο και την άδεια αυτή. 

(2) Όταν αποκτά  επικουρικές υπηρεσίες σύμφωνα με την υποπαράγραφο 

(1), ο κάτοχος άδειας αγοράζει ή άλλως πως αποκτά επικουρικές υπηρεσίες 

από τις πιο οικονομικές πηγές που του είναι διαθέσιμες, λαμβάνοντας υπόψη- 

(α) την ποσότητα, αξία και φύση των επικουρικών υπηρεσιών που 

απαιτούνται για να τον καταστήσουν ικανό να εκτελέσει τις 

υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Νόμο και την άδεια αυτή· και 

(β) την ποικιλία, αριθμό και αξιοπιστία τέτοιων επικουρικών υπηρεσιών που 

είναι διαθέσιμες κατά τον χρόνο εκείνο για αγορά ή άλλη απόκτηση. 

8.   Ευθύνη για τους εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού 

(1) Ο κάτοχος άδειας είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, ανάπτυξη και 

λειτουργία των διευθετήσεων εμπορίας ηλεκτρισμού και την προετοιμασία και 

τροποποίηση των εκάστοτε σε ισχύ Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
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(2) Η προετοιμασία, ανάπτυξη και εφαρμογή των εκάστοτε σε ισχύ Κανόνων 

Αγοράς Ηλεκτρισμού από τον κάτοχο άδειας θα είναι σύμφωνη με τα άρθρα 

79 και 80 του Νόμου και τους όρους της άδειας αυτής. 

9. Διεξαγωγή των διευθετήσεων εμπορίας ηλεκτρισμού σύμφωνα με τους 

εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού 

Ο κάτοχος άδειας είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με τους 

εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού για την προώθηση της 

συμμόρφωσης από όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στους εκάστοτε σε 

ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

10. Ρύθμιση και ανάκτηση των εξόδων διαχείρισης του κατόχου άδειας 

(1) Σε διάστημα όχι συντομότερο από τρείς μήνες πριν από την έναρξη κάθε 

οικονομικού έτους, ο κάτοχος άδειας ετοιμάζει και υποβάλλει στη ΡΑΕΚ 

έκθεση  σε τύπο που καθορίζεται από την ΡΑΕΚ, αναφέροντας λεπτομερώς 

τα λογικά έξοδα λειτουργίας στα οποία αναμένει να υποβληθεί, κατά τη 

διάρκεια   του   επόμενου   διαδοχικού   έτους,   ώστε   να   εκπληρώσει   τις 

υποχρεώσεις του σύμφωνα με την άδεια αυτή, συμπεριλαμβανομένης της 

απόσβεσης και ενός λογικού ποσοστού κέρδους, όπως προνοείται από 

το Νόμο. 

(2) Ο  κάτοχος άδειας δικαιούται σε οποιοδήποτε οικονομικό έτος να 

ανακτήσει τα λογικά έξοδα λειτουργίας που καθορίζονται σύμφωνα με την 

υποπαράγραφο (1) και που έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, δια μέσου της 

λειτουργίας των εκάστοτε σε ισχύ Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Ο κάτοχος 

άδειας δικαιούται επίσης να ανακτήσει οποιοδήποτε μέρος των εξόδων 

λειτουργίας σε σχέση με οποιοδήποτε προηγούμενο οικονομικό έτος όπου 

εκείνα τα λειτουργικά έξοδα δεν είχαν ανακτηθεί πλήρως τον χρόνο εκείνο, και 

λαμβάνει υπόψη του οποιαδήποτε υπέρ-ανάκτηση των εξόδων λειτουργίας σε 

οποιοδήποτε άλλο οικονομικό έτος. 
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11. Προετοιμασία και εφαρμογή των εκάστοτε σε ισχύ Κανόνων Αγοράς 

Ηλεκτρισμού 

(1) Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΡΑΕΚ με βάση το Νόμο, ο κάτοχος άδειας 

ετοιμάζει και υποβάλλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση προσχέδιο τεχνικών κανόνων 

για το σύστημα μεταφοράς, το οποίο θα αποτελεί μέρος των εκάστοτε σε ισχύ 

Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. 

(2) Μετά από την έγκριση των εκάστοτε σε ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και 

Διανομής  από την   ΡΑΕΚ,   ο   κάτοχος  άδειας  είναι  υπεύθυνος για να 

διασφαλίζει τη γρήγορη δημοσίευση σε 2 καθημερινές εφημερίδες με ευρεία 

κυκλοφορία στη Δημοκρατία, μιας ειδοποίησης ή οποία θα αναφέρει ότι οι 

εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής έχουν εγκριθεί, ότι 

αντίγραφα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση στα γραφεία του κατόχου άδειας 

και ότι τα αντίγραφα είναι διαθέσιμα στο κοινό σε τιμή ή οποία αντικατοπτρίζει 

τα έξοδα αναπαραγωγής και αποστολής. 

(3) Όταν ο κάτοχος άδειας ετοιμάζει, εφαρμόζει ή συμμορφώνεται με τους 

Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, ενεργεί με διαφάνεια και δεν προβαίνει σε 

διακρίσεις μεταξύ χρηστών. 

(4) Ο κάτοχος άδειας διαθέτει αντίγραφο των εκάστοτε σε ισχύ Κανόνων 

Μεταφοράς και Διανομής σε οποιοδήποτε πρόσωπο το ζητά, και σε τιμή που 

δεν    ξεπερνά τα λογικά έξοδα αναπαραγωγής και αποστολής του στο 

πρόσωπο αυτό. 

12. Υποχρέωση παροχής όρων για συνδέσεις 

(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 νέες 

συνδέσεις με το σύστημα μεταφοράς. Τέτοιες χρεώσεις αντικατοπτρίζουν τα 

έξοδα παροχής των απαιτούμενων διευκολύνσεων και εφαρμόζονται χωρίς 

διακρίσεις σε διαφορετικούς χρήστες.   Όταν ο κάτοχος άδειας το θεωρεί 
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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) Όταν οποιοσδήποτε αδειούχος παραγωγός, ο Διαχειριστής Συστήματος 

Διανομής ή οποιοσδήποτε άμεσα συνδεδεμένος πελάτης, υποβάλλει αίτηση 

στον κάτοχο άδειας για νέα σύνδεση με το σύστημα μεταφοράς ή για 

τροποποίηση υπάρχουσας σύνδεσης, ο κάτοχος άδειας, όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα, και όχι αργότερα από 9 εργάσιμες ημέρες εκτός στην 

περίπτωση πολύπλοκων συνδέσεων από την ημερομηνία της αίτησης, 

παρέχει στον αιτητή λεπτομέρειες των χρεώσεων και άλλων όρων που θα 

εφαρμόζονται στη νέα σύνδεση. Τέτοιες χρεώσεις και όροι δεν διαφέρουν 

από αυτούς που υποδεικνύονται στη δήλωση που αναφέρεται στην 

παράγραφο (1). Αν ο αιτητής για τη νέα σύνδεση θεωρεί ότι οι όροι που 

παρέχονται από τον κάτοχο άδειας είναι παράλογοι και ότι ο κάτοχος άδειας 

δεν δύναται να τροποποιήσει τους όρους για να ικανοποιήσει τον αιτητή, ο 

αιτητής δύναται να υποβάλει το θέμα στη ΡΑΕΚ για να αναθεωρήσει τους 

όρους και η απόφαση της ΡΑΕΚ είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη. 

(3) Όταν, κατόπιν προσφοράς όρων σύμφωνα με την υποπαράγραφο (2), 

οποιοσδήποτε αιτητής αιτείται από τον κάτοχο άδειας να προσφέρει νέα 

σύνδεση, ο κάτοχος άδειας εξασφαλίζει ότι η σύνδεση παρέχεται σύμφωνα με 

την προσφορά όρων, εγκαίρως και χωρίς διακρίσεις. 

13. Υποχρέωση προσφοράς όρων για τη χρήση του συστήματος μεταφοράς 

(1) Ο κάτοχος άδειας όσο το δυνατό πιο σύντομα και εν πάση περιπτώσει 

εντός 3 μηνών μετά από τον χρόνο που η άδεια αυτή έχει τεθεί σε ισχύ, 

ετοιμάζει δήλωση σε μορφή που εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ, καθορίζοντας τη 

βάση πάνω στην οποία θα γίνονται οι χρεώσεις για τη χρήση του συστήματος 

διανομής σε κάθε περίπτωση. Η δήλωση αυτή πρέπει να καθιστά ικανό 

οποιοδήποτε πρόσωπο να κάνει μία λογική εκτίμηση των χρεώσεων στις 

οποίες θα υπόκειται και πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες χρεώσεων για 

την μεταφορά ηλεκτρισμού, οποιεσδήποτε χρεώσεις που δύναται να γίνουν 
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για την είσοδο και έξοδο από το σύστημα μεταφοράς και οποιεσδήποτε άλλες 

χρεώσεις. 

(2) Όταν οποιοσδήποτε αδειούχος παραγωγός ή ο αδειούχος προμηθευτής 

υποβάλλει αίτηση στον κάτοχο άδειας για συγκεκριμένη χρήση της υπηρεσίας 

του συστήματος μεταφοράς, ο κάτοχος άδειας όσο το δυνατόν πιο σύντομα 

και όχι αργότερα από 90 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της αίτησης, 

παρέχει στον αιτητή λεπτομέρειες των προτεινόμενων χρεώσεων και άλλων 

όρων για  την  καθορισμένη υπηρεσία.     Τέτοιες χρεώσεις και  όροι δεν 

διαφέρουν και άλλων όρων για την καθορισμένη υπηρεσία. Τέτοιες χρεώσεις 

και όροι δεν διαφέρουν από αυτές που υποδεικνύονται στη δήλωση η οποία 

αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1). 

(3) Εάν   ο κάτοχος άδειας δεν προσφέρει στον αιτητή τις προτεινόμενες 

χρεώσεις εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (2) ή 

αν ο αιτητής θεωρεί  ότι οι όροι που προσφέρονται από τον κάτοχο άδειας 

είναι παράλογοι, ο αιτητής δύναται να αποταθεί στην ΡΑΕΚ για να αιτηθεί 

όπως του προσφερθούν όροι ή για να αναθεωρήσει τους όρους, και η 

απόφαση της ΡΑΕΚ είναι δεσμευτική για τα δυο μέρη. 

14. Ρύθμιση χρεώσεων για τη χρήση και σύνδεση με το σύστημα μεταφοράς 

Όλα τα τέλη και χρεώσεις που εισπράττονται από τον κάτοχο άδειας σε σχέση 

με όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον κάτοχο άδειας σύμφωνα με 

τους όρους της άδειας αυτής, καθορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Νόμου και τους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς για τις διαδικασίες χρεώσεων 

ηλεκτρισμού. 

15. Υποχρέωση σύναψης Πρωτοκόλλου Συστήματος Μεταφοράς 

Ο κάτοχος άδειας ετοιμάζει, συνάπτει και τροποποιεί, όπως απαιτείται, το 

Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 

66 του Νόμου. 
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16. Επίπεδο ασφάλειας του συστήματος μεταφοράς και ποιότητας υπηρεσίας 

(1) Εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος της άδειας αυτής, ο κάτοχος άδειας 

καταρτίζει και υποβάλλει στη ΡΑΕΚ, για έγκριση από αυτή, μια δήλωση που 

να καθορίζει τα κριτήρια πάνω στα οποία θα εκτιμηθεί η αποδοτικότητα του 

κατόχου άδειας, κατά τη διατήρηση της ασφάλειας του συστήματος μεταφοράς 

και τη διαθεσιμότητα και ποιότητα υπηρεσιών. 

(2) 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    κριτηρίων    που    αναφέρονται    στην 

υποπαράγραφο (1). 

17. Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας και άλλες υποχρεώσεις 

Ο κάτοχος άδειας συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε αποφάσεις της ΡΑΕΚ οι 

οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του Νόμου και 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι οποίες 

επιβάλλουν σε αυτόν επιπρόσθετες Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας ή άλλες 

υποχρεώσεις και λαμβάνει τέτοια μέτρα τα οποία είναι αναγκαία για να 

εφαρμόσει τις αποφάσεις αυτές. 

18. Επιθεώρηση της συμπεριφοράς του παραγωγού 

Ο κάτοχος άδειας ειδοποιεί ταχέως τη ΡΑΕΚ όταν έχει ένδειξη ή όταν πιστεύει 

ότι ένας αδειούχος παραγωγός ή αδειούχος προμηθευτής που συμμετέχει 

στους εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού - 

(α) παραβιάζει το Νόμο ή την άδεια του σε σχέση με το επίπεδο 

οποιασδήποτε προσφοράς που καταχωρεί σύμφωνα με τους εκάστοτε 

σε ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
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(β) συμπεριφέρεται με τρόπο που είναι ενάντια στον ανταγωνισμό ή 

προσπαθεί με κάποιο άλλο τρόπο να εκμεταλλευτεί ή να καταχραστεί 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 

19. Τέλη 

Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να καταβάλει στη ΡΑΕΚ όλα τα τέλη όπως 

καθορίζονται στους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς για τα τέλη αδειών. 

20. Χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας 

(1)   Η άδεια χορηγείται για [περιγραφή/καθορισμός διάρκειας]. Η ΡΑΕΚ κατά τη 

χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας δύναται είτε - 

(α)  να ανακαλέσει την άδεια αυτή μόνο 

(i) σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στους περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 

2004 και τους όρους της ή 

(ii) όπου ο κάτοχος άδειας παραλείπει να αναπτύξει τις 

διευκολύνσεις ή τις εργασίες που καλύπτονται από την άδεια 

αυτή και παραλείπει να ξεκινήσει την παραγωγή ηλεκτρισμού σε 

εμπορική βάση εντός 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της άδειας αυτής. 

(β) να τερματίσει με απόφαση της για οποιοδήποτε λόγο άλλο από το 

λόγο ανάκλησης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο α (i) και (ii). 

Στην περίπτωση αυτή, η ΡΑΕΚ τερματίζει την άδεια, δίνοντας 

ειδοποίηση τερματισμού στον κάτοχο της άδειας τουλάχιστον 5 έτη 

πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία τερματισμού, νοουμένου ότι 

τέτοια ειδοποίηση τερματισμού δεν δύναται να δοθεί εντός 15 ετών 

από την έναρξη ισχύος της άδειας. 
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21. Τροποποίηση της άδειας 

Η παρούσα άδεια δύναται να τροποποιηθεί μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις 

των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών 

του 2004. 


