
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 138 

 ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως η «ΡΑΕΚ», 
ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται από το άρθρο 138 του περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους 
ακόλουθους Κανονισμούς: 

Συνοπτικός  
Τίτλος 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
(Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2022. 

Ερμηνεία 2. -(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια 
–  
 
«άδεια» σημαίνει άδεια που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 26 του Νόμου· 
 
«ανάκληση» σημαίνει την οριστική παύση ισχύος της άδειας ή εξαίρεσης που εκδίδεται μετά 
από προηγούμενη σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Έκδοσης 
Αδειών· 
 
«αναστολή» σημαίνει τη διακοπή ισχύος της άδειας ή εξαίρεσης που εκδίδεται μετά από 
προηγούμενη σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Έκδοσης 
Αδειών· 
 
«εξαίρεση» σημαίνει εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας, που χορηγείται δυνάμει 
του εδαφίου 4 του άρθρου 27 του Νόμου· 
 
«ετήσιο τέλος» σημαίνει τέλος που καταβάλλεται κάθε έτος, τηρουμένων των διατάξεων 
του κανονισμού 5, για την διατήρηση σε ισχύ μιας άδειας ή εξαίρεσης· 
 
«Κανονισμοί Έκδοσης Αδειών» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της 
παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 138 του Νόμου· 
 
«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
 
«τέλος αιτήματος αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου κατόχου 
άδειας» σημαίνει κάθε τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ και συνοδεύει το αίτημα για 
αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου κατόχου άδειας που υποβάλλεται 
στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τους Κανονισμούς Έκδοσης Αδειών· 
 
«τέλος αιτήματος μεταβίβασης άδειας ή εξαίρεσης» σημαίνει κάθε τέλος που καταβάλλεται 
στη ΡΑΕΚ και συνοδεύει το αίτημα για μεταβίβαση άδειας ή εξαίρεσης που υποβάλλεται 
στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τους Κανονισμούς Έκδοσης Αδειών· 
 
«τέλος αιτήματος παράτασης της χρονικής ισχύος άδειας ή εξαίρεσης» σημαίνει κάθε τέλος 
που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ και συνοδεύει το αίτημα για παράταση της χρονικής ισχύος 
άδειας ή εξαίρεσης που υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τους Κανονισμούς Έκδοσης 
Αδειών· 
 
«τέλος αιτήματος τροποποίησης άδειας ή εξαίρεσης» σημαίνει κάθε τέλος που 
καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ και συνοδεύει το αίτημα τροποποίησης άδειας ή εξαίρεσης που 
υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τους Κανονισμούς Έκδοσης Αδειών· 
 
«τέλος αίτησης για χορήγηση άδειας» σημαίνει κάθε τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ για 
χορήγηση άδειας και συνοδεύει την αίτηση για χορήγηση άδειας που υποβάλλεται στη 
ΡΑΕΚ σύμφωνα με τον Νόμο και τους Κανονισμούς Έκδοσης Αδειών· 
 
«τέλος αίτησης για χορήγηση εξαίρεσης» σημαίνει κάθε τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ 
για χορήγηση εξαίρεσης και συνοδεύει την αίτηση για χορήγηση εξαίρεσης που 
υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τον Νόμο και τους Κανονισμούς Έκδοσης Αδειών· 
 



 
 

«τέλος τροποποίησης αίτησης άδειας ή εξαίρεσης» σημαίνει κάθε τέλος που καταβάλλεται 
στη ΡΑΕΚ και συνοδεύει την τροποποίηση αίτησης για χορήγηση άδειας ή εξαίρεσης που 
υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τους Κανονισμούς Έκδοσης Αδειών· 
 
(2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια 

που τους αποδίδεται στο Νόμο. 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ 

Κατηγορίες τελών   3. Οι κατηγορίες τελών που καθορίζονται και καταβάλλονται με βάση τους παρόντες 
Κανονισμούς περιλαμβάνουν – 
 
(α) τέλος αίτησης για χορήγηση άδειας· 
 
(β) τέλος αίτησης για χορήγηση εξαίρεσης· 
 
(γ) ετήσιο τέλος άδειας· 
 
(δ) ετήσιο τέλος εξαίρεσης· 
 
(ε) τέλος τροποποίησης αίτησης για χορήγηση άδειας ή εξαίρεσης· 
 
(στ) τέλος αιτήματος τροποποίησης άδειας ή εξαίρεσης· 
 
(ζ) τέλος αιτήματος αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου κατόχου 
άδειας· 
 
(η) τέλος αιτήματος παράτασης της χρονικής ισχύος άδειας ή εξαίρεσης· 
 
(θ) τέλος αιτήματος μεταβίβασης άδειας ή εξαίρεσης. 
 

Καθορισμός ύψους 
τελών 

4. Το ύψος των τελών που αναφέρονται στον κανονισμό 3 και η μέθοδος υπολογισμού τους 
ανά κατηγορία άδειας ή εξαίρεσης, καθορίζεται στο Παράρτημα. 

Υπολογισμός 
πρώτου 
καταβλητέου τέλους 
 

5. Το πρώτο καταβλητέο ετήσιο τέλος υπολογίζεται με αναλογική προσαρμογή, λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των ημερολογιακών μηνών που μεσολαβούν μεταξύ της ημερομηνίας 
έναρξης ισχύος της άδειας ή εξαίρεσης και του τέλους του τρέχοντος ημερολογιακού έτους: 
 
Νοείται ότι, εάν άδεια ή εξαίρεση τεθεί σε ισχύ μέχρι και την 15η ημέρα του μήνα, ο μήνας 
κατά τον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ή εξαίρεση προσμετράται στους μήνες που 
μεσολαβούν μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης της σχετικής άδειας ή εξαίρεσης και του 
τέλους του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, για την αναλογική προσαρμογή του ετήσιου 
τέλους.   
 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ 

Χρόνος καταβολής 
τελών 
 
 
 
 

6. -(1) Το τέλος αίτησης για χορήγηση άδειας ή εξαίρεσης καταβάλλεται ταυτόχρονα με την 
κατάθεση της εν λόγω αίτησης και συνιστά προϋπόθεση για την παραλαβή της αίτησης και 
την καταχώρησή της στο μητρώο αιτήσεων της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 
Έκδοσης Αδειών: 
 
Νοείται ότι, το τέλος αίτησης για χορήγηση άδειας ή εξαίρεσης επιστρέφεται εάν η ΡΑΕΚ 
κρίνει ότι η αίτηση δεν αφορά δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται εξασφάλιση άδειας 
ή εξαίρεσης σύμφωνα με το Νόμο ή τους Κανονισμούς Έκδοσης Αδειών. 
 
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του κανονισμού 5, το ετήσιο τέλος άδειας ή εξαίρεσης 
καταβάλλεται ως εξής: 
 
(α) το πρώτο ετήσιο τέλος καθίσταται πληρωτέο εντός τριάντα (30) ημερών από τη 
χορήγηση της άδειας, 
 
(β) κάθε επόμενο ετήσιο τέλος καθίσταται πληρωτέο στις τριάντα (30) Νοεμβρίου του 
προηγούμενου έτους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε σχετική απόφαση που 
δημοσιεύεται από τη ΡΑΕΚ: 
 
Νοείται ότι, σε περίπτωση τερματισμού, αναστολής ή ανάκλησης άδειας ή εξαίρεσης, δεν 
γίνεται αναλογική επιστροφή ετήσιου τέλους. 
 



 
 

(3) Το τέλος τροποποίησης αίτησης για χορήγηση άδειας ή εξαίρεσης καταβάλλεται 
ταυτόχρονα με την υποβολή του εντύπου τροποποίησης αίτησης για χορήγηση άδειας ή 
εξαίρεσης και συνιστά προϋπόθεση για την υποβολή του εντύπου, σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς Έκδοσης Αδειών: 
 
Νοείται ότι όταν η τροποποίηση αφορά αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος για άδεια ή 
εξαίρεση κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, πρέπει να συνοδεύεται και από 
το αναλογούν τέλος αίτησης για χορήγηση άδειας ή εξαίρεσης. 
 
(4) Τα τέλη αιτήματος τροποποίησης άδειας ή εξαίρεσης, αιτήματος αλλαγής στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου κατόχου άδειας, αιτήματος παράτασης της 
χρονικής ισχύος άδειας ή εξαίρεσης και αιτήματος μεταβίβασης άδειας ή εξαίρεσης 
καταβάλλονται ταυτόχρονα με την υποβολή των αντίστοιχων αιτημάτων και συνιστούν 
προϋπόθεση για την υποβολή των αιτημάτων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Έκδοσης 
Αδειών: 
 
Νοείται ότι όταν αίτημα τροποποίησης άδειας ή εξαίρεσης αφορά αύξηση της 
εγκατεστημένης ισχύος για άδεια ή εξαίρεση κατασκευής σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρισμού, πρέπει να συνοδεύεται και από το αναλογούν τέλος αίτησης για χορήγηση 
άδειας ή εξαίρεσης. 
 

Τρόπος καταβολής 
τελών 
 

7. Ο τρόπος καταβολής των τελών που αναφέρονται στον κανονισμό 3 καθορίζεται από τη 
ΡΑΕΚ και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.  

 
 

ΜΕΡΟΣ ΙV – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Επιπτώσεις 
παράλειψης 
καταβολής τελών 
 
 
 
 

8. –(1) Τηρουμένων των διατάξεων του κανονισμού 6, οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση 
άδειας ή εξαίρεσης ή αίτημα που υποβάλλεται σε σχέση με άδεια ή εξαίρεση, δεν θεωρείται 
ότι έχει υποβληθεί εφόσον δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος και η ΡΑΕΚ δεν προβαίνει 
σε εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης για χορήγηση άδειας ή εξαίρεσης ή του αιτήματος 
μέχρις ότου αυτό καταβληθεί. 

(2) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών της ΡΑΕΚ για αναστολή και ανάκληση οποιασδήποτε 
άδειας ή εξαίρεσης δυνάμει του Νόμου, των Κανονισμών Έκδοσης Αδειών και των 
παρόντων Κανονισμών, σε περίπτωση που ολόκληρο ή μέρος οποιουδήποτε ετήσιου 
τέλους άδειας ή εξαίρεσης δεν πληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που αυτό 
κατέστη πληρωτέο, η ΡΑΕΚ δύναται, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη κύρωση, να 
επιβάλει τόκο στον κάτοχο άδειας ή εξαίρεσης επί οποιουδήποτε μη πληρωθέντος 
υπολοίπου, σύμφωνα με το ισχύον τραπεζικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας, στο οποίο 
προστίθεται τρία (3) τοις εκατόν, για τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία το ποσό του 
τέλους παραμένει απλήρωτο. 

(3) Η ΡΑΕΚ δύναται να αποφασίσει την αναστολή ή ανάκληση άδειας ή εξαίρεσης, σε 
περίπτωση παράλειψης καταβολής του καθορισμένου ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού 9. 

Αναστολή και 
Ανάκληση άδειας ή 
εξαίρεσης συνεπεία 
παράλειψης 
καταβολής τελών 
 
 
 
 
 
 
 

9. -(1) Όταν κάτοχος άδειας ή εξαίρεσης παραλείπει να καταβάλει το ετήσιο τέλος άδειας ή 
εξαίρεσης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που καθίσταται πληρωτέο, η 
ΡΑΕΚ δύναται να ξεκινήσει τη διαδικασία αναστολής της άδειας ή της εξαίρεσης, σύμφωνα 
με τους Κανονισμούς Έκδοσης Αδειών.  
 
(2) Εάν το οφειλόμενο τέλος πλέον των αναλογούντων τόκων εξοφληθεί πριν από την 
τελική απόφαση αναστολής άδειας ή εξαίρεσης, η διαδικασία αναστολής τερματίζεται. 
 
(3) Όταν άδεια ή εξαίρεση παραμένει σε αναστολή δυνάμει του παρόντος κανονισμού για 
περίοδο ενός (1) έτους, η ΡΑΕΚ δύναται να ανακαλέσει την άδεια ή εξαίρεση, σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς Έκδοσης Αδειών. 
 

Συνέπειες δυνάμει 
άλλων διατάξεων 
 

 

10. –(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη κύρωση επιβάλλει συνεπεία της παράλειψης 
καταβολής τελών, η ΡΑΕΚ δύναται να διεκδικήσει δια της δικαστικής οδού οποιοδήποτε 
οφειλόμενο τέλος ή μέρος αυτού που παραμένει απλήρωτο πέραν των τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που κατέστη πληρωτέο, πλέον των αναλογούντων τόκων δυνάμει του 
εδαφίου (2) του κανονισμού 8.   

(2) Στην απουσία αντίθετης διάταξης, οι διαδικασίες συμμόρφωσης και οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο μέρος IV 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, καθώς και τις εξουσίες της ΡΑΕΚ ως προς την είσπραξή 
τους, δυνάμει του Νόμου ή των Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει 
αυτού. 

 ΜΕΡΟΣ V- ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κατάργηση και 
μεταβατικές 
διατάξεις 
 

11. -(1) Με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, Κ.Δ.Π. 467/2004, καταργούνται. 

(2) Οποιαδήποτε τέλη επιβλήθηκαν δυνάμει των διατάξεων των περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004, οι οποίοι καταργούνται δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (1), και η εξόφλησή τους δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Κανονισμών, συνεχίζουν να οφείλονται  με 
βάση τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμών 
του 2004: 

Νοείται ότι το ύψος των οφειλόμενων κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών τελών δεν μεταβάλλεται με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 

Νοείται περαιτέρω ότι η διαδικασία καταβολής των οφειλόμενων κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος των παρόντων Κανονισμών τελών διέπεται από τις πρόνοιες των 
παρόντων Κανονισμών. 

Έναρξη ισχύος 12. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 1 – Κατάλογος τελών αίτησης και ετήσιων τελών για χορήγηση άδειας 

Τύπος Άδειας 

Τέλος Αίτησης 

για χορήγηση 

Άδειας (€) 

Ετήσιο Τέλος (€) 

Τέλος 

Τροποποίησης 

Αίτησης (€) 

Άδεια κατασκευής σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς από 

συμβατικά καύσιμα 

€0,10 /kW 

(με ελάχιστο ποσό 

€200) 

€0,35/kW 

(καταβάλλεται  

από την πρώτη 

παράταση ισχύος 

της άδειας) 

€100 

Άδεια κατασκευής σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

€0,10 /kW 

(με ελάχιστο ποσό 

€200) 

€0,32/kW  

(καταβάλλεται 

από την πρώτη 

παράταση ισχύος 

της άδειας) 

€100 

Άδεια κατασκευής σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρισμού για ιδία χρήση 

€0,10 /kW 

(με ελάχιστο ποσό 

€200) 

- €100 

Άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς από 

συμβατικά καύσιμα 

€0,10 /kW 

(με ελάχιστο ποσό 

€200) 

€0,70 /kW 

 
€100 

Άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

€0,10 /kW 

(με ελάχιστο ποσό 

€200) 

€0,65 /kW 

 
€100 

Άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρισμού για ιδία χρήση από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας  

€0,10 /kW 

(με ελάχιστο ποσό 

€200) 

- €100 

Άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρισμού για ιδία χρήση εκτός από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

€0,10 /kW 

(με ελάχιστο ποσό 

€200) 

€0,70 /kW 

 
€100 

Άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς 

πελάτες 
€1.000 

€0,0002/ 
πωληθείσα kWh 

(Με ελάχιστο 

ποσό ανά έτος 

€2.000) 

€100 

Άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού σε πελάτες 

χονδρικής 
€1.000 €3.000 €100 

Άδεια Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 

Κύπρου 
€1.000 €10.000 €100 

Άδεια Διαχειριστή Συστήματος Διανομής €1.000 €10.000 €100 

Άδεια Διαχειριστή Κλειστού Συστήματος 

Διανομής 
€200 €200 €100 



 
 

Άδεια Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς €1.000 €10.000 €100 

Άδεια Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής €1.000 €10.000 €100 

Άδεια Λειτουργού της Αγοράς €1.000 €10.000 €100 

Άδεια Υπεύθυνου Φορέα Εξισορρόπησης €200 - €100 

Άδεια Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης  €200 - €100 

Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης €5.000 €10.000 €100 

Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης €5.000 €10.000 €100 

Άδεια εγκατάστασης αποθήκευσης ενέργειας €0,10 /kW - €100 

Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης 

αποθήκευσης ενέργειας 

€0,10 /kW 

 
€0,70 /kW €100 

Άδεια κατασκευής απευθείας γραμμής €200 €200 €100 

 

Πίνακας 2 – Κατάλογος τελών αίτησης και ετήσιων τελών για χορήγηση εξαίρεσης 

Τύπος Εξαίρεσης Τέλος Αίτησης 

για χορήγηση 

Εξαίρεσης (€) 

Ετήσιο Τέλος (€) 

Τέλος 

Τροποποίησης 

Αίτησης (€) 

Εξαίρεση κατασκευής σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρισμού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

για εμπορικούς σκοπούς 

€200 

€0,32/kW  

(καταβάλλεται 

από την πρώτη 

παράταση ισχύος 

της εξαίρεσης) 

€100 

Εξαίρεση κατασκευής σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρισμού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

για ιδία χρήση 

€200 - €100 

Εξαίρεση λειτουργίας σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρισμού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

για εμπορικούς σκοπούς 

€200 €0,65 /kW €100 

Εξαίρεση λειτουργίας σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρισμού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

για ιδία χρήση 

€200 - €100 

Εξαίρεση κατασκευής και λειτουργίας 

σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού με 

συμβατικά καύσιμα για ιδία χρήση 

€100 (για 

κατασκευή) 

€100 (για 

λειτουργία) 

 

€0,70 /kW 

(εφαρμόζεται 

μόνο για τη 

λειτουργία 

εγκαταστάσεων 

ισχύος πάνω από 

100kW 

εξαιρουμένων των 

εγκαταστάσεων 

για εφεδρικούς 

σκοπούς) 

€100 

 



 
 

Πίνακας 3 – Κατάλογος τελών αιτημάτων που αφορούν άδειες και εξαιρέσεις 

Αίτημα Τέλος (€) 

Αίτημα τροποποίησης άδειας ή εξαίρεσης €200 

Αίτημα αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου 

κατόχου άδειας 
€200 

Αίτημα παράτασης της χρονικής ισχύος άδειας ή εξαίρεσης €200 

Αίτημα μεταβίβασης άδειας  

€200 + αναλογούν τέλος αίτησης για 

χορήγηση άδειας ως αν να 

υποβαλλόταν νέα αίτηση 

Αίτημα μεταβίβασης εξαίρεσης €200 

 


