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 Έντυπο Αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας  

Λειτουργίας Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης από 0,05MW μέχρι 

και 8MW 

 

1. Στοιχεία Αιτητή: 

Πλήρες όνομα Αιτητή: ....................................................................................................... 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας / Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ……………………………….….……. 

Αρ. Φορολογικής Ταυτότητας / Αρ. Φορολογικού Μητρώου: ……………………………… 

Τηλέφωνο: …………………………………..Φαξ: ……………………………………............ 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: .………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση αλληλογραφίας ή στην περίπτωση νομικού προσώπου το εγγεγραμμένο 

γραφείο: ………………………………………………………................................................ 

 

2. Στοιχεία κατάλληλα εξουσιοδοτημένου προσώπου που εκπροσωπεί και 

δεσμεύει τον Αιτητή με το οποίο θα επικοινωνεί η ΡΑΕΚ και θα αποστέλλεται 

αλληλογραφία και ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση: 

Πλήρες όνομα: ................................................................................................................. 

Τηλέφωνο: …………………………………..Φαξ: ……………………………………............ 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: .………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση αλληλογραφίας …………………………………................................................ 

 

3. Καθεστώς λειτουργίας του σταθμού παραγωγής: 

☐ Σταθμός ΑΠΕ για ιδία χρήση  σε υποστατικό συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο 

εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης από 0,05MW μέχρι και 8MW 

☐ Σταθμός ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 

μεγαλύτερης από 0,05MW μέχρι και 8MW 

 

4. Τεχνολογία ΑΠΕ (επιλέξτε ότι ισχύει): 

☐ Φωτοβολταϊκό σύστημα  ☐ Αιολικό πάρκο ☐ Σταθμός βιοαέριου 

☐ Σταθμός βιομάζας  ☐ Ηλιοθερμικός σταθμός 

☐ Υδροηλεκτρικός σταθμός ☐ Άλλο ……………………………………… 
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5. Αριθμός της αντίστοιχης εν ισχύ Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής 

Άδειας Κατασκευής για την οποία υποβάλλεται η αίτηση:  

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

6. Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς σταθμού παραγωγής:………………...….. MW 

 

Για εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας εντός Σταθμού ΑΠΕ να αναφέρετε τα πιο κάτω 

(όπου ισχύει): 

Τεχνολογία συστήματος αποθήκευσης: …………………………………………………….   

Μέγιστης ισχύς εξόδου:………… MW   Αποθηκευτική ισχύς: ………..MWh 

 
 

Διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης  

 
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία όπως φαίνονται στους 
καταλόγους των εγγράφων και στοιχείων, αναλόγως του τύπου της αίτησης. 

 

Αίτηση η οποία δεν είναι επαρκώς συμπληρωμένη και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
έγγραφα δεν θεωρείται πλήρης. Η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε 
επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις σχετικά με οποιαδήποτε στοιχεία και έγγραφα 
παρέχονται με την αίτηση αυτή. 

 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η υλοποίηση του έργου έγινε σύμφωνα με τους όρους της Εξαίρεσης 
από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής της ΡΑΕΚ και οποιασδήποτε άλλης έγκρισης 
και/ή άδειας απαιτείται από οποιοδήποτε άλλο Νόμο. 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο σταθμός έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες ή/και εγκρίσεις 
ή/και εξουσιοδοτήσεις απαιτούνται από οποιοδήποτε άλλο Νόμο. 
Σε περίπτωση που το τεμάχιο εγκατάστασης δεν είναι ιδιόκτητο, δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω 
εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και εξουσιοδοτήσεις από τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου 
για λειτουργία του Σταθμού. 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα πιο πάνω είναι αληθή. Σε περίπτωση αναληθούς ή 
παραπλανητικής δήλωσής μου, γνωρίζω ότι είμαι ένοχος ποινικού αδικήματος και σε 
περίπτωση καταδίκης μου υπόκειμαι σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή 
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€90.000) ή/και στις δύο 
αυτές ποινές. Γνωρίζω, επίσης, ότι σε περίπτωση που μου χορηγηθεί Εξαίρεση με αναληθή 
στοιχεία ή σε περίπτωση που παραβιάσω οποιοδήποτε όρο της Εξαίρεσης και/ή Ρυθμιστική 
Απόφαση ή Απόφαση της ΡΑΕΚ και/ή πρόνοια του Νόμου Ν. 130(Ι)/2021 και των εξ αυτού 
εκδιδόμενων Κανονισμών, δύναται να μου επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ή αναστολή ή 
ανάκληση της Εξαίρεσης.  
 
Εξουσιοδοτώ τη ΡΑΕΚ να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Τμήματα όσα από τα 
στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο κρίνει απαραίτητο. 
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Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο δύναται να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία 
του μητρώου Εξαιρέσεων από Άδεια. 

 
 
Υπογραφή / Σφραγίδα, Αιτητή:  …………………….……… Ημερομηνία: …………….... 

Όνομα: ……....………………………………………………………….. 

Ιδιότητα του υπογράφοντος:  ...……………………………………………………………….. 

 

Ενημέρωση για προστασία προσωπικών δεδομένων 

Για την αξιολόγηση της αίτησης η ΡΑΕΚ θα προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στην αίτηση και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. 
Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου Ν.130(Ι)/2021, μετά τη χορήγηση Εξαίρεσης θα τηρείται 
Μητρώο Εξαιρέσεων από Άδεια το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό για επιθεώρηση και στο 
οποίο θα περιέχονται τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε αυτή.  

 

Τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχουν, δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για τη 
Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679, δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, 
διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων, ένστασης, εναντίωσης σε 
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και υποβολής καταγγελίας, είτε κατόπιν επικοινωνίας με 
τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΡΑΕΚ στο email dataprotection@cera.org.cy, είτε 
κατόπιν καταγγελίας στον/ην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  εάν 
τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν από τη ΡΑΕΚ. 

 

 

Έντυπο εξουσιοδότησης υποβολής αίτησης  
 

Εξουσιοδοτώ τον/την …………………………………………………………………………., 

με αριθμό ταυτότητας ………………………………………, να υποβάλει εκ μέρους μου 

την παρούσα αίτηση για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας 

Λειτουργίας. 

 

Υπογραφή / Σφραγίδα, Αιτητή:  …………………….……… Ημερομηνία: …………….... 

 

Όνομα:     ...………………………………………………………….. 

Ιδιότητα του υπογράφοντος:  ...………………………………………………………….. 

 


