Έντυπο Απαιτούμενων Συνοδευτικών Εγγράφων και Στοιχείων Αίτησης για
χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας
Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης από 0,05MW μέχρι και
8MW για ιδία χρήση

1. Στοιχεία Αιτητή:
 Φυσικό Πρόσωπο
i. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας,
 Νομικό Πρόσωπο
i. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Εγγραφής,
Εγγεγραμμένου γραφείου.

Μετόχων,

Διευθυντών,

2. Τοποθεσία ανέγερσης του προτεινόμενου έργου:
 Κατάλογος Αρ. Κτηματικού/ών Σχεδίου/ων,
(Φύλλο/Σχέδιο, τμήμα, αριθμό τεμαχίου)
 Αντίγραφο Τοπογραφικού σχεδίου,
 Αντίγραφο Τίτλου/ων ιδιοκτησίας.
3. Τεχνοοικονομική μελέτη, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και να μην
περιορίζεται στα πιο κάτω:
i. Λεπτομερή
ανάλυση
κόστους
της
επένδυσης,
χρόνο
απόσβεσης,λειτουργικά έξοδα, εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR),
καθαρή παρούσα αξία (NPV),
ii. Αναμενόμενο
ανά
μήνα
οικονομικό
όφελος
του
παραγωγού/καταναλωτή, μηνιαία συνολική ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας του υποστατικού, την συνολική μηνιαία παραγόμενη
ηλεκτρική ενέργεια από το προτεινόμενο έργο,
iii. Θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι η μέγιστη ισχύς του Σταθμού δεν μπορεί
να ξεπεράσει το 80% της εγκατεστημένου φορτίου του υποστατικού,
εκτός στην περίπτωση που θα εγκατασταθεί ανάλογο σύστημα
αποθήκευσης και ότι η αναμενόμενη συνολική ετήσια παραγωγή δεν θα
υπερβαίνει την συνολική ετήσια κατανάλωση του εξυπηρετούμενου
υποστατικού.
4. Στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του υποστατικού που θα
τροφοδοτείται από το προτεινόμενο έργο:
 Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας του υποστατικού στο όνομα του αιτητή.
 Πρόσφατη δωδεκάμηνη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του
υποστατικού από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας
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5. Αντίγραφο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή.
6. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής σε μορφή Gantt chart στο οποίο να φαίνεται
η χρονική διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών υλοποίησης του έργου,
αρχίζοντας από την ημέρα εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων αδειών
και εγκρίσεων.
7. Τέλος υποβολής αίτησης που ανέρχεται στο ποσό των €170,86.

Τονίζεται ότι, για να θεωρηθεί μία αίτηση πλήρως συμπληρωμένη και να
καταχωρηθεί στο Μητρώο αιτήσεων της ΡΑΕΚ θα πρέπει να γίνει
κατάθεση/έμβασμα του τέλους υποβολής αίτησης σε ένα εκ των δύο τραπεζικών
λογαριασμών της ΡΑΕΚ με σχετική αναφορά στην αίτηση, τα στοιχεία των οποίων
παρατίθενται παρακάτω.
Η ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης στο Μητρώο της ΡΑΕΚ και η απόκτηση
αύξοντα αριθμού αίτησης καθορίζεται από την ημερομηνία πληρωμής του τέλους
υποβολής αίτησης ως προνοείται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
(Τέλη Αδειών) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 467/2004).
Ο αιτητής έχει την ευθύνη να ενημερώσει τη ΡΑΕΚ, αποστέλλοντας την απόδειξη
κατάθεσης/εμβάσματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy.
Ακολούθως, η ΡΑΕΚ θα αποστείλει στον Αιτητή σχετικό τιμολόγιο και απόδειξη
από το Λογιστήριο της ΡΑΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε στην
αίτηση.
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