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Aριθμός 6995 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 413/2022 
_______________ 

Αίτηση της Εταιρείας Greenfin Energies Ltd (ΗΕ 431169) για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση (Υπ’ Αριθμόν Α1083) 

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 26 
του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψη τα κριτήρια που παρατίθενται στο 
άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
1. Να χορηγήσουν Άδεια Κατασκευής, σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία

Greenfin Energies Ltd (ΗΕ 431169), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 13,6MWp στο Φ/Σχ.
33/35Ε2, τεμάχιο 224 στο Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.

2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Haffneve Holding Ltd (ΗΕ 194374) όπως προβλέπεται από
τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί
στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και
προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.

4. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αριθμός 6996
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 402/2022 
________________ 

Αίτημα για μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν Κ50-2015 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
πυρόλυση ελαστικών, MEK, εγκατεστημένης ισχύος 17,848MW, της εταιρείας Bioland Energy Ltd (ΗΕ 299941)  

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 
του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψη τα κριτήρια που παρατίθενται στο 
άρθρο 30 αυτού, και στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
1. Nα εγκρίνουν το αίτημα μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν Κ50-2015 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας από πυρόλυση ελαστικών, MEK, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 17,848MW, της εταιρείας
Bioland Energy Ltd (ΗΕ 299941) στην εταιρεία Bioland Energy Pyrolysis Ltd (ΗΕ 362681).

2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους
τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.



Αριθμός 6997 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021, Ν. 130(Ι)/2021 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
Η Ανώτερη Διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα 

άρθρα 9 και 27 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 εκδίδει το παρόν προσχέδιο Ρυθμιστικής 
Απόφασης και καλεί τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός τεσσάρων (4) 
εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος προσχεδίου. 

Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για Χορήγηση Γενικής Άδειας 
(Τροποποίηση)» και θα διαβάζεται μαζί με τη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2021 «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για Χορήγηση Γενικής 
Άδειας» και η Ρυθμιστική Απόφαση 02/2021 και η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρονται μαζί ως «Ρυθμιστικό 
Πλαίσιο για Χορήγηση Γενικής Άδειας Ρυθμιστικές Αποφάσεις 02/2021 και ΧΧ/2023». 

Η Ανώτερη Διοίκηση της ΡΑΕΚ λαμβάνοντας υπόψη: 
• Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα τις πρόνοιες:

 Του άρθρου 5(3), σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ χορηγεί, ελέγχει, επιβάλλει, τροποποιεί, αναστέλλει,
ανακαλεί, τερματίζει, μεταβιβάζει και παρατείνει άδειες,

 Του άρθρου 26, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η διεξαγωγή από οποιοδήποτε πρόσωπο της
δραστηριότητας κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού ή παραγωγής ηλεκτρισμού χωρίς την
εξασφάλιση σχετικής άδειας από τη ΡΑΕΚ,

 Του άρθρου 27(1), σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ χορηγεί γενική άδεια, το ρυθμιστικό πλαίσιο της οποίας
καθορίζει με ρυθμιστική απόφασή της για τις ακόλουθες δραστηριότητες:
(α) παραγωγή ηλεκτρισμού από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού που δεν είναι συνδεδεμένοι με το

σύστημα μεταφοράς ή το σύστημα διανομής·
(β)  παραγωγή ηλεκτρισμού από εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού μέγιστης ισχύος μέχρι 20kW∙
(γ)  παραγωγή ηλεκτρισμού για ιδία χρήση από συστήματα ισχύος μέχρι 30kW·
(δ)  παραγωγή ηλεκτρισμού από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ισχύος μέχρι 50kW·
(ε)  παραγωγή ηλεκτρισμού από μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης

μικρής κλίμακας σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στον περί της Προώθησης της Ενεργειακής 
Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Νόμο,  

(στ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που κατά την κρίση του Υπουργού ή της ΡΑΕΚ, ύστερα από μεταξύ 
τους διαβούλευση, είναι δόκιμο να θεσπίζονται τέτοιες διαδικασίες, 

 Του άρθρου 9(1)(δ), σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ δύναται για σκοπούς παροχής γενικής άδειας να λαμβάνει
ρυθμιστικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζει τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένου
του καθορισμού και της καταβολής των σχετικών τελών, καθώς και του εντύπου μέσω του οποίου ο αιτητής
αποδέχεται τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις και κοινοποιεί τις απαιτούμενες πληροφορίες στη ΡΑΕΚ,

 Του άρθρου 27(2), σύμφωνα με το οποίο η γενική άδεια δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις, τέλη κοινοποίησης
και ετήσια τέλη και έντυπο κοινοποίησης,

 Του άρθρου 27(3), σύμφωνα με το οποίο:
(α) Νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες των παραγράφων (β) και (γ) και πληρούνται οι όροι και προϋπο-

θέσεις του εδαφίου (2), ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να ασκήσει τις δραστηριότητες που αναφέ-
ρονται στο εδάφιο (1), μόνο κατόπιν υποβολής του απαιτούμενου εντύπου κοινοποίησης στη ΡΑΕΚ, 

(β) Η ΡΑΕΚ, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου κοινοποίησης της παραγράφου 
(α), αξιολογεί την κοινοποίηση και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι αυτή δεν πληροί τους όρους και 
προϋποθέσεις της κατηγορίας της γενικής άδειας για την οποία υποβλήθηκε το σχετικό έντυπο 
κοινοποίησης, ζητά εγγράφως από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να προβεί σε κατάλληλες διορθωτικές 
ενέργειες ή/και να υποβάλει πρόσθετες πληροφορίες, 

(γ) Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της γενικής άδειας στην κατηγορία για την οποία υποβλήθηκε το 
σχετικό έντυπο κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο (α) είναι ένας μήνας μετά από την ημερομηνία 
παραλαβής του εντύπου κοινοποίησης από τη ΡΑΕΚ και η ΡΑΕΚ δεν έχει ενεργήσει κατά τρόπο που 
προβλέπεται στην παράγραφο (β). Στην περίπτωση που η ΡΑΕΚ ζητά από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
να προβεί σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες ή/και να υποβάλει πρόσθετες πληροφορίες στη βάση 
των διατάξεων της παραγράφου (β), η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της γενικής άδειας είναι αυτή που 
κατά την κρίση της ΡΑΕΚ λήφθηκαν επαρκείς και ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες ή/και 
υποβλήθηκαν επαρκείς και ικανοποιητικές πρόσθετες πληροφορίες από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, 

 Του άρθρου 49(1) σύμφωνα με το οποίο (α) εγκαταστάσεις ή συγκεντρωτικές μονάδες παραγωγής
αυτοκαταναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και έργα επίδειξης ανανεώσιμης ενέργειας με
δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής ίση ή μικρότερη από 10.8kW ή ισοδύναμη για συνδέσεις εκτός των
τριφασικών, συνδέονται στο δίκτυο ύστερα από απλή κοινοποίηση στον ΔΣΔ και (β) Η αναφερόμενη στην
παράγραφο (α) διαδικασία επεκτείνεται και σε εγκαταστάσεις ή συγκεντρωτικές μονάδες παραγωγής με
δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μεγαλύτερη από 10.8kW και έως 50kW, εφόσον διατηρούνται η
σταθερότητα, η αξιοπιστία και η ασφάλεια του δικτύου,
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 Του άρθρου 33, σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ τηρεί Μητρώο όλων των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 και των εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατοχής άδειας οι οποίες 
παραχωρούνται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 27 και καθορίζει τον τρόπο τήρησης του εν λόγω 
Μητρώου, 

• Τον περί Προώθησης  και  Ενθάρρυνσης  της  Χρήσης  των  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας Νόμο του 2022 
(Ν. 107(Ι)/2022), και ειδικότερα τις πρόνοιες: 
 Του άρθρου 18(9)(α), σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι η διαδικασία αδειοδότησης για 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων επί του κελύφους υφιστάμενης οικοδομής είναι απλουστευμένη, 
διεκπεραιώνεται μεταξύ ΡΑΕΚ και Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και η ολοκλήρωσή της δεν υπερβαίνει 
τον ένα (1) μήνα,  

και εκτιμώντας ότι: 
• Στο κεντρικό μητρώο κοινοποιήσεων σύνδεσης και εγκρίσεων/απορρίψεων το οποίο οφείλει να διατηρεί ο 

Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), δυνάμει του Παραρτήματος ΙΙ της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2021 
(ΚΔΠ 523/2021), δεν κρίνεται απαραίτητο να τηρούνται όλες οι τεχνικές παράμετροι της μονάδας παραγωγής, 
ενώ κρίνεται σκόπιμο να τηρούνται η Φάση και ο Τύπος Σύνδεσης,  

• Το τέλος κοινοποίησης και το ετήσιο τέλος για τις μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής 
απόδοσης μικρής κλίμακας κρίνεται σκόπιμο να είναι μηδενικό ανεξαρτήτως της ισχύος της μονάδας, 

• Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων επί του 
κελύφους υφιστάμενης οικοδομής, σύμφωνα με το άρθρο 18(9) του Ν.107(Ι)/2022, κρίνεται σκόπιμο όπως για 
την δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα επί του κελύφους υφιστάμενης 
οικοδομής  χορηγείται γενική άδεια από τη ΡΑΕΚ, 

• Η φύση της δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα επί του κελύφους 
υφιστάμενης οικοδομής, καθώς και τα στοιχεία που χρειάζεται να αξιολογούνται για την αδειοδότηση της εν λόγω 
δραστηριότητας, δικαιολογούν τη συμπερίληψή της στις κατηγορίες για τις οποίες χορηγείται γενική άδεια από τη 
ΡΑΕΚ, 

• Για την προώθηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων επί του κελύφους υφιστάμενων οικοδομών και τη 
συνακόλουθη μη δέσμευση γης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργικούς ή άλλους σκοπούς, κρίνεται 
σκόπιμο όπως μην καταβάλλεται τέλος κοινοποίησης γενικής άδειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού από 
φωτοβολταϊκά συστήματα επί του κελύφους υφιστάμενης οικοδομής, ενώ εάν η παραγωγή ηλεκτρισμού γίνεται 
για ιδία χρήση, να μην καταβάλλεται ούτε ετήσιο τέλος γενικής άδειας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
1. Την τροποποίηση της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2021 «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για Χορήγηση Γενικής Άδειας» (ΚΔΠ 

523/2021) ως εξής: 
(α) Προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ» στη σελίδα 2 της Ρυθμιστικής Απόφασης, της φράσης «1. 

Όπως στις δραστηριότητες για τις οποίες χορηγείται Γενική Άδεια δυνάμει του άρθρου 27 του περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, συμπεριληφθεί η παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα επί του 
κελύφους υφιστάμενης οικοδομής ισχύος πάνω από 50kW.». 

(β) Αναρίθμηση των σημείων 1 έως 8 της Ρυθμιστικής Απόφασης σε σημεία 2 έως 9, αντίστοιχα. 
(γ) Προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «Σταθμός ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς μέχρι και 50kW», στο σημείο 2 του 

Παραρτήματος Ι και στο σημείο 3 του Παραρτήματος V, των ακόλουθων δύο σημείων: 
 «☐   Παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα επί του κελύφους υφιστάμενης οικοδομής ισχύος 

πάνω από 50kW για ιδία χρήση 
☐   Παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα επί του κελύφους υφιστάμενης οικοδομής ισχύος 

πάνω από 50kW για εμπορικούς σκοπούς» 
(δ) Διαγραφή της φράσης «μέχρι και 50kW» αμέσως μετά τη φράση «Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας υψηλής απόδοσης μικρής κλίμακας» στα Παραρτήματα Ι, ΙV και V.  
(ε) Αντικατάσταση της φράσης «οι τεχνικές παράμετροι της μονάδας παραγωγής» στο τέταρτο σημείο του 

Παραρτήματος ΙΙ, με τη φράση «η Φάση Σύνδεσης, ο Τύπος Σύνδεσης», 
(στ) Προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «Σταθμός ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς μέχρι και 50kW», στον Πίνακα του 

Παραρτήματος ΙV των ακόλουθων δύο σειρών: 
 

Παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα επί του 
κελύφους υφιστάμενης οικοδομής ισχύος πάνω από 50kW για 
ιδία χρήση 

0 0 

Παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα επί του 
κελύφους υφιστάμενης οικοδομής ισχύος πάνω από 50kW για 
εμπορικούς σκοπούς 

0 0.68344/kW 
εγκατεστημένης 
ισχύος παραγωγής 

 
2. Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση τίθεται σε εφαρμογή με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 
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