
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 

Ν.122(Ι)/2003 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ 
ΑΡΘΡΩΝ 16, 36(2)(β) ΚΑΙ 97 

ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ 



Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 
3851, 30.4.2004 

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 

Αριθμός 467 
Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι 

οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, δυνάμει των διατάξεων 
των άρθρων 16, 36(2)(β) και 97 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 
2003, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή δημο-
σιεύονται 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 16, 36(2)(β) και 97 

 
  Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες 

122(Ι) του 2003 που  της  παρέχουν.  τα  άρθρα  16, 36(2)(β)  και  97  του  περί  

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, εκδίδει, με την 

έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους ακόλουθους Κανονισμούς. 

 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός τίτλος,       1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004. 

Ερμηνεία. 2. (1)Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια - 

«Γραφείο της ΡΑΕΚ» σημαίνει το Γραφείο της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας Κύπρου' 

«εβδομάδα» σημαίνει επτά ημερολογιακές ημέρες' 

«ετήσιο τέλος» σημαίνει τέλος που καταβάλλεται κάθε έτος, 

τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 6, για την διατήρηση 

σε ισχύ μιας άδειας 



Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 
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«Μητρώο Αδειών» σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 
του Νόμου και τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
(Μητρώο Αδειών) Κανονισμούς του 2004 προνοούμενο Μητρώο 
Αδειών, στο οποίο καταχωρούνται, σύμφωνα με το Νόμο, όλες οι 
αιτήσεις για την έκδοση άδειας, οι άδειες που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 34 του Νόμου, οι εξαιρέσεις, οι 
τροποποιήσεις, οι μεταβιβάσεις, καθώς και οι αιτήσεις που 
απορρίφθηκαν, όπως και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες 
σχετικά με αυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 των 
προαναφερθέντων Κανονισμών" 

122(Ι) του 2003.      «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο 
του 2003 

«προηγούμενη άδεια» σημαίνει άδεια που χορηγήθηκε σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο πριν από την έναρξη της ισχύος του 
Νόμου 

«τέλος άδειας» σημαίνει κάθε τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ, 
Επίσημη για  την  έκδοση   άδειας,   δυνάμει  του   Νόμου   και  των  περί 
Εφημερίδα της     Ρυθμίσεως    της    Αγοράς    Ηλεκτρισμού    (Έκδοση    Αδειών) 
Δημοκρατίας,     Κανονισμών του 2004' 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
     2004. 

«τέλος αίτησης» σημαίνει τέλος που καταβάλλεται, τόσο για την 
υποβολή και εγγραφή αίτησης που αφορά τη χορήγηση, εξαίρεση 
από, τροποποίηση και μεταβίβαση άδειας που υποβάλλεται στη 
ΡΑΕΚ και στο Γραφείο της ΡΑΕΚ, όσο και για την εξέταση και 
αξιολόγηση τέτοιας αίτησης, δυνάμει του Νόμου και των περί 
Ρυθμίσεως    της    Αγοράς    Ηλεκτρισμού    (Έκδοση    Αδειών) 
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Κανονισμών του 2004, και περιλαμβάνει το τέλος εγγραφής στο 
Μητρώο Αδειών και το τέλος έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης 

«τέλος εξαίρεσης» σημαίνει τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ 
από οποιοδήποτε πρόσωπο για το σκοπό παροχής εξαίρεσης 
από την κατοχή άδειας' 

«τέλος μεταβίβασης» σημαίνει τέλος για τη μεταβίβαση αδείας σε 
άλλη επιχείρηση ηλεκτρισμού δυνάμει του Νόμου και των περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) 
Κανονισμών του 2004, το οποίο καταβάλλεται, μαζί με την 
υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων για επιθεώρηση από 
τη ΡΑΕΚ, ωσάν επρόκειτο για αίτηση για χορήγηση άδειας' 

«τέλος τροποποίησης» σημαίνει τέλος για τις τροποποιήσεις, 
διαγραφές ή προσθήκες σε στοιχεία που έχουν κατατεθεί στην 
αίτηση για χορήγηση άδειας ή στην άδεια και το οποίο 

καταβάλλεται, εάν - 

(α)    τα δικαιολογητικά για την τροποποίηση υποβάλλονται 

πριν από τη χορήγηση της εν λόγω άδειας, 

(β)    τα δικαιολογητικά για την τροποποίηση υποβάλλονται 
μετά από τη χορήγηση της εν λόγω άδειας, και 

(γ)   η τροποποίηση δεν συνεπάγεται την επιβολή τέλους για 
νέα άδεια. 

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στους 

παρόντες Κανονισμούς και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά 

σ' αυτούς θα έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. 
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Πεδίο 3. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται αναφορικά με τα τέλη 

εφαρμογής.         αδειών, που καταβάλλονται για άδειες σχετικά με δραστηριότητες 

που αναφέρονται στο άρθρο 34(1) του Νόμου και ορίζονται 
ειδικότερα στους περί Ρυθμίσεως της Αγοράς  Ηλεκτρισμού 

(Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004. 

ΜΕΡΟΣ II  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ 

Κατηγορίες         4. (1) Οι κατηγορίες τελών που καθορίζονται και καταβάλλονται 
τελών. με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, περιλαμβάνουν - 

(α)      τέλος αίτησης, 

(β)      ετήσιο τέλος, 

(γ)      τέλος τροποποίησης, 

(δ)   τέλος μεταβίβασης, δυνάμει του Νόμου και του άρθρου 
21 των περί της Ρύθμισης της Αγοράς του Ηλεκτρισμού 
(Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, και 

(ε)    τέλος εξαίρεσης. 

(2) Το τέλος αίτησης καταβάλλεται σε σχέση με οποιαδήποτε 
αίτηση που υποβάλλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει 
του Νόμου και ειδικότερα του άρθρου 34 του Νόμου και 
περιλαμβάνει μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες τελών που 

αναφέρονται στον Κανονισμό 4, αναφορικά με τα πιο κάτω: 
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(α)    κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, 

(β)   λειτουργία    σταθμού   παραγωγής   ηλεκτρισμού   και 
παραγωγή ηλεκτρισμού, 

(γ)    αυτοπαραγωγή ηλεκτρισμού, 

(δ)    προμήθεια ηλεκτρισμού σε επιλέγόντες καταναλωτές, 

(ε) προμήθεια ηλεκτρισμού σε μη επιλέγόντες 

καταναλωτές, 

(στ) εκτέλεση οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητες του 
Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με 
το άρθρο 59 του Νόμου, 

(ζ) εκτέλεση οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητες του 

Ιδιόκτητη του Συστήμάτος Μεταφοράς σύμφωνα με το 

άρθρο 46 του Νόμου, 

(η)      εκτέλεση  οποιασδήποτέ από  τις αρμοδιότητες του 

          Ιδιόκτητη του Συστήματος Διανομής σύμφωνα με το 
- άρθρο 52 του Νόμου. 

Καθορισμός 

ύψους τελών 

αδειών. 

5.    Το ύψος των τελών που αναφέρονται στον Κανονισμό 4 
καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα, με τις διατάξεις του Νόμου. 

 

Υπολογισμός 

πρώτου 

καταβλητέου 

τέλους. 

6. Το πρώτο καταβλητέο ετήσιο τέλος μπορεί να υπολογίζεται εν 
όλω ή εν μέρει με αναλογική προσαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη 

τον αριθμό των ημερολογιακών μηνών που μεσολαβούν από την 
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ημερομηνία: 

Παράρτημα. 

(α)      έκδοσης της σχετικής άδειας, και 

(β)      το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, σύμφωνα 

με όσα ορίζονται ειδικότερα στο Παράρτημα. 

Προσδιορισμός 7.  Το  ύψος των τελών αδειών που  εμπίπτουν στο πεδίο 

του ύψους των εφαρμογής   των   παρόντων   Κανονισμών   και   η    μέθοδος 

τελών αδειών, υπολογισμού τους, καθορίζονται στο Παράρτημα. 

Παράρτημα.· 

ΜΕΡΟΣ II! 
 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

Χρόνος 8. (1) Το τέλος αίτησης για την παροχή άδειας δυνάμει του 

καταβολής άρθρου   34   του   Νόμου,   καταβάλλεται   ταυτόχρονα   με  την 

τελών αδειών.        κατάθεση της εν λόγω αίτησης που περιλαμβάνει τα σχετικά 
έγγραφα, δικαιολογητικά και άλλες αναγκαίες πληροφορίες. 

(2) Η ΡΑΕΚ δεν εξετάζει οποιαδήποτε αίτηση, για την παροχή 

άδειας,   μέχρις ότου  υποβληθούν  όλα τα σχετικά  έγγραφα, 

δικαιολογητικά, τέλη και άλλες αναγκαίες πληροφορίες. 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 6, το ετήσιο 

τέλος άδειας καταβάλλεται ως εξής: 

(α) το πρώτο ετήσιο τέλος καθίσταται πληρωτέο κατά την 

ημερομηνία χορήγησης της άδειας και πρέπει να 

πληρωθεί το αργότερο εντός ενός μηνός από την 

ημερομηνία αυτή, 
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(β)     κάθε επόμενο ετήσιο τέλος καθίσταται πληρωτέο στις  

τριάντα  Νοεμβρίου  κάθε έτους, εκτός εάν ορίζεται 
Παράρτημα.  διαφορετικά στο Παράρτημα ή σε σχετική απόφαση 

που δημοσιεύεται από τη ΡΑΕΚ, και σε τέτοια 
περίπτωση πρέπει να πληρωθεί το αργότερο εντός 
ενός μηνός από την ημερομηνία αυτή. 

(4) Το τέλος τροποποίησης ή μεταβίβασης άδειας ή 
εξαίρεσης από άδεια καταβάλλεται το αργότερο εντός ενός 
μηνός από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής 
τροποποίησης, μεταβίβασης ή εξαίρεσης, η οποία 
πιστοποιείται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕΚ με έγγραφη    
βεβαίωση προς την ενδιαφερόμενη επιχείρηση 
ηλεκτρισμού. 

(5) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών της ΡΑΕΚ για 
την ανάκληση οποιασδήποτε άδειας ή εξαίρεσης δυνάμει 
του Νόμου, και οποιωνδήποτε Κανονισμών, Διαταγμάτων 
και αποφάσεων της ΡΑΕΚ που εκδίδονται δυνάμει του 
Νόμου, σε περίπτωση που ολόκληρο ή μέρος 
οποιουδήποτε τέλους δεν πληρωθεί εντός 30 ημερών 
από την ημερομηνία που αυτό κατέστη πληρωτέο, η 
ΡΑΕΚ δύναται, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη 
κύρωση, να επιβάλει τόκο σε επιχείρηση ηλεκτρισμού επί 
οποιουδήποτε μη πληρωθέντος υπολοίπου, σύμφωνα 
με το ισχύον τραπεζικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας 
στο οποίο προστίθεται τρία τοις εκατόν, για τη διάρκεια της 
περιόδου για την οποία το ποσό του τέλους δεν είχε 
πληρωθεί. 

(6) Το τέλος άδειας επιστρέφεται, εάν η ΡΑΕΚ κρίνει ότι 
η αίτηση δεν αφορά δραστηριότητες για τις οποίες 
απαιτείται άδεια, τροποποίηση ή μεταβίβαση ή εξαίρεση, 
σύμφωνα με το Νόμο ή 



3870 

Κατάθεση 

τελών στο 
Ταμείο του 
Γραφείου της 

ΡΑΕΚ. 

τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς, Διατάγματα και 
αποφάσεις της ΡΑΕΚ. 

9. Τα τέλη που  καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς 

κατατίθενται στο Ταμείο του Γραφείου της ΡΑΕΚ. 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Κάτοχοι 

προηγούμενης 

άδειας. 

10. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 34, 35 και 41 του 
Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, οποιοδήποτε πρόσωπο 
για το οποίο έχει εκδοθεί Διάταγμα και, στο οποίο έχει χορηγηθεί 
προηγούμενη άδεια, κατά ή πριν από την έναρξη της ισχύος του 
Νόμου, και το οποίο οφείλει να υποβάλει αίτηση για χορήγηση 
άδειας ή για παραχώρηση εξαίρεσης μέσα σε χρονικό διάστημα 
έξι μηνών ή μέσα σε άλλο χρονικό διάστημα που ήθελε 
αποφασίσει η ΡΑΕΚ από την έναρξη της ισχύος του άρθρου 41 
του Νόμου, οφείλει να πληρώσει στη ΡΑΕΚ, αναδρομικά από την 
έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οποιαδήποτε 
τέλη αναφορικά με οποιαδήποτε αίτηση, άδεια ή εξαίρεση 
δυνάμει των παρόντων Κανονισμών. 

Επιπτώσεις        11. (1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του Κανονισμού 8, 
παράλειψης        οποιαδήποτε αίτηση, άλλη από αίτηση για έκδοση άδειας, που 

καταβολής.         υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ δεν θεωρείται έγκυρη και πλήρης εφόσον 

δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος αίτησης και η ΡΑΕΚ δεν 

προβαίνει σε εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης μέχρις ότου 

αυτό καταβληθεί. 



Ειδοποίηση από 

τη ΡΑΕΚ. 
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(2) Η ΡΑΕΚ δύναται να ανακαλέσει άδεια, καθώς και να 
ανακαλέσει την άσκηση δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν με βάση 
άδεια που παραχωρήθηκε, με απόφαση της, σε περίπτωση 
παράλειψης καταβολής του καθορισμένου ετήσιου τέλους εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία αυτό 
καθίσταται πληρωτέο σύμφωνα με τον Κανονισμό 11(3). 

(3) Η εξαίρεση από άδεια, η τροποποίηση και η μεταβίβαση 
άδειας δεν ισχύει πριν από την καταβολή των σχετικών τελών. 

12. (1) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 13(2), 

η ΡΑΕΚ δύναται να ειδοποιήσει τους αδειούχους, οι οποίοι είναι 
υπόχρεοι να καταβάλουν το ετήσιο τέλος άδειας, ως προς το 
καταβλητέο ετήσιο τέλος, την προθεσμία πληρωμής του και τις 
συνέπειες μη καταβολής του. 

(2) Η ΡΑΕΚ δεν ευθύνεται σε περίπτωση παράλειψης ή μη 
έγκαιρης ειδοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο (1) και η 
τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση ειδοποίησης των 

ενδιαφερομένων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού από τη ΡΑΕΚ, δεν 
στοιχειοθετεί λόγο ακύρωσης της απόφασης της ΡΑΕΚ για την 
ανάκληση της σχετικής άδειας. 

Συνέπειες 13.        Στην   απουσία   αντίθετης   διάταξης,   οι   διαδικασίες 

δυνάμει άλλων          συμμόρφωσης και οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Μέρος IV 

διατάξεων.                των  παρόντων  Κανονισμών δεν αντικαθιστούν,   αναιρούν  ή 

μειώνουν τυχόν άλλες υποχρεώσεις των σχετικών επιχειρήσεων 

ηλεκτρισμού σε ό,τι αφορά την καταβολή των εν λόγω τελών 

αδειών, καθώς και τις εξουσίες της ΡΑΕΚ ή του Γραφείου της 

ΡΑΕΚ ως προς την είσπραξη τους, οι οποίες ορίζονται στο Νόμο 

ή τους Κανονισμούς και Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει 

αυτού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισμοί 6, 7, 8, 9, 11, 12 και 13) ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ 

Τα τέλη που καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία 

έγκρισης των παρόντων Κανονισμών. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ(£ΛΚ) 

1.  Άδεια κατασκευής σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρισμού 

 

1.1  Τέλος αίτησης 

5 σεντ ανά KW 
αιτούμενης ισχύος 

παραγωγής (ελάχιστο 
ποσό£100ΛΚ) 

1.2  Ετήσιο τέλος Δεν εφαρμόζεται 

1.3  Τέλος τροποποίησης £100 

1.4 Τέλος μεταβίβασης £100 

1.5  Τέλος εξαίρεσης £100 



3873 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ(£ΛΚ) 

2. Άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρισμού και παραγωγής ηλεκτρισμού 

 

2.1  Τέλος αίτησης 

5 σεντ ανά KW
αιτούμενης ισχύος 
παραγωγής (ελάχιστο 
ποσό £100 ΛΚ) 

2.2  Ετήσιο τέλος 
40 σεντ ανά KW 
εγκατεστημένης ισχύος 
παραγωγής 

2.3 Τέλος τροποποίηση ς £100 

2.4  Τέλος μεταβίβασης £100 

2.5  Τέλος εξαίρεσης £100 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (£ ΛΚ) 

3.  Άδεια αυτοπαραγωγής ηλεκτρισμού  

3.1 Τέλος αίτησης 

5 σεντ ανά KW ισχύος 
αιτούμενης παραγωγής 
(ελάχιστο ποσό £100 
ΛΚ) 

3.2 Ετήσιο τέλος 
40 σεντ ανά KW 
εγκατεστημένης ισχύος 
παραγωγής 

3.3 Τέλος τροποποίησης £100 

3.4 Τέλος μεταβίβασης £100 

3.5 Τέλος εξαίρεσης £100 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ(£ΛΚ) 

4.  Άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού σε 
επίλεγοντες καταναλωτές 

Ποσό (£ ΛΚ) 

4.1 Τέλος αίτησης £500 

4.2 Ετήσιο τέλος 
0.01 σεντ ανά KWh
πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας 

4.3 Τέλος τροποποίησης £100 

4.4 Τέλος μεταβίβασης £100 

4.5 Τέλος εξαίρεσης Δεν εφαρμόζεται 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ(£ΛΚ) 

5. Άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού σε μη επιλέγοντες 

καταναλωτές 
Ποσό(£ΛΚ) 

5.1 Τέλος αίτησης £500 

5.2 Ετήσιο τέλος 
0.01 σεντ ανά KWh
πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας 

5.3 Τέλος τροποποίησης £100 

5.4 Τέλος μεταβίβασης £100 

5.5 Τέλος εξαίρεσης Δεν εφαρμόζεται 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ(£ΛΚ) 

6. Άδεια εκτέλεσης οποιωνδήποτε από τις 
αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Συστήματος 

Μεταφοράς 

Ποσό (£ ΛΚ) 

6.1 Τέλος αίτησης £500 

6.2 Ετήσιο τέλος £5000 

6.3 Τέλος τροποποίησης £100 

6.4 Τέλος μεταβίβασης Δεν εφαρμόζεται 

6.5 Τέλος εξαίρεσης Δεν εφαρμόζεται 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ(£ΛΚ) 

7. Άδεια εκτέλεσης οποιωνδήποτε αττό τις 
αρμοδιότητες του Ιδιοκτήτη του Συστήματος 
Μεταφοράς 

Ποσό(£ΛΚ) 

7.1 Τέλος αίτησης £1000 

7.2 Ετήσιο τέλος £1000 

7.3 Τέλος τροποποίησης £100 

7.4 Τέλος μεταβίβασης Δεν εφαρμόζεται 

7.5 Τέλος εξαίρεσης Δεν εφαρμόζεται 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ(£ΛΚ) 

8. Άδεια εκτέλεσης οποιωνδήποτε από τις 
αρμοδιότητες του Ιδιοκτήτη του Συστήματος 
Διανομής 

Ποσό (£ ΛΚ) 

8.1  Τέλος αίτησης  £1000 

8.2   Ετήσιο τέλος £1000 

8.3   Τέλος τροποποίησης £100 

8.4   Τέλος μεταβίβασης Δεν εφαρμόζεται 

8.5   Τέλος εξαίρεσης 
* Δεν εφαρμόζεται 

Σημείωση: 

Η αναλογική προσαρμογή του πρώτου ετησίου τέλους στην οποία αναφέρεται ο 
Κανονισμός 7(4) γίνεται με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω του αριθμούς μηνών που 
μεσολαβούν ανάμεσα από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας και το τέλος του 
τρέχοντος ημερολογιακού έτους. Π.χ. εάν η άδεια εκδοθεί στις 15 Μαΐου, το πρώτο 
ετήσιο τέλος θα υπολογισθεί αναλογικά για οκτώ μήνες. 

Η ανωτέρω αναλογική προσαρμογή γίνεται με την επιφύλαξη του Κανονισμού 7(5) που 

αφορά το ελάχιστο ποσό ετήσιου τέλους 


