ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
1. Αριθμός Γενικής Άδειας …………………………………………………………….
2. Στοιχεία ενδιαφερόμενου – Σημειώστε μόνο αν υπάρχει αλλαγή στοιχείων
Πλήρες όνομα: .................................................................................................................
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας / Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ……………………………….….…….
Τηλέφωνο: …………………………………..Φαξ: ……………………………………............
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: .…………………………………………………………………………
Διεύθυνση αλληλογραφίας ή στην περίπτωση νομικού προσώπου το εγγεγραμμένο γραφείο:
………………………………………………………................................................
3. Καθεστώς λειτουργίας του σταθμού παραγωγής - Επιλέξτε μόνο αν υπάρχει αλλαγή
στοιχείων
☐ Αυτόνομη ηλεκτρογεννήτρια ισχύος μέχρι 100kW
☐ Αυτόνομη ηλεκτρογεννήτρια ισχύος από 100kW και πάνω
☐ Ηλεκτρογεννήτρια συνδεδεμένη με το δίκτυο για εμπορικούς σκοπούς μέχρι και 20kW
☐ Ηλεκτρογεννήτρια μέχρι και 30kW για ιδία χρήση σε υποστατικό συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό
δίκτυο
☐ Αυτόνομος σταθμός ΑΠΕ απεριόριστης ισχύος
☐ Σταθμός ΑΠΕ μέχρι και 50kW για ιδία χρήση σε υποστατικό συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό
δίκτυο
☐ Σταθμός ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς μέχρι και 50kW
☐ Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης μικρής κλίμακας
μέχρι και 50kW
4. Τεχνολογία ΑΠΕ - Επιλέξτε μόνο αν υπάρχει αλλαγή στοιχείων
☐ Φωτοβολταϊκό σύστημα
☐ Σταθμός βιομάζας

☐ Αιολικό πάρκο

☐ Σταθμός βιοαέριου

☐ Ηλιοθερμικός σταθμός

☐ Υδροηλεκτρικός σταθμός ☐ Άλλο ………………………………………
5. Εγκατεστημένη ισχύς σταθμού παραγωγής – Σημειώστε μόνο αν υπάρχει αλλαγή
στοιχείων

……..….………… kW

6. Τοποθεσία σταθμού παραγωγής – Σημειώστε μόνο αν υπάρχει αλλαγή στοιχείων
☐ Σταθερή Μονάδα
Φ/Σχ.:………………………., Τμήμα:……………., Τεμάχιο:………………………..……
Δήμος/Κοινότητα: ………………………………, Επαρχία: ……………………………..
☐ Κινητή Μονάδα
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Διαδικασία υποβολής εντύπου αλλαγής στοιχείων Γενικής Άδειας
Το έντυπο αλλαγής στοιχείων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ως επισυνημμένο σε κενό
μήνυμα που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση gl@cera.org.cy με θέμα
«Έντυπο αλλαγής στοιχείων Γενικής Άδειας».
Υπεύθυνη Δήλωση
Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο σταθμός παραγωγής συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους
όρους της Γενικής Άδειας και ότι 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 κατασκευή και 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
Γενική Άδεια με αναληθή στοιχεία ή σε περίπτωση που παραβιάσω οποιοδήποτε όρο
της Γενικής Άδειας 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 Γενικής Άδειας.
Δεσμεύομαι ότι για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που επηρεάζουν την Γενική
Άδεια, θα ενημερώσω εντός ενός (1) μηνός τη ΡΑΕΚ συμπληρώνοντας το σχετικό
έντυπο.
Εξουσιοδοτώ τη ΡΑΕΚ να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλα αρμόδια τμήματα όσα
από τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο κρίνει απαραίτητο.
Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο δύναται να χρησιμοποιηθούν για την
δημιουργία του μητρώου γενικής άδειας.
Υπογραφή / Σφραγίδα Κατόχου Γενικής Άδειας: ……………….……..…
Ημερομηνία: ………….....

Όνομα: ...…………………………………………………………..
Ιδιότητα του υπογράφοντος: ...…………………………………………………………..
Ενημέρωση για προστασία προσωπικών δεδομένων
Η ΡΑΕΚ θα προβεί σε επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων που
περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο και θα ενημερώσει το Μητρώο Γενικών Αδειών,
τηρουμένων των προνοιών του Νόμου Ν.130(Ι)/2021.
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 Επίτροπο
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν από τη
ΡΑΕΚ.
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Έντυπο εξουσιοδότησης εντύπου αλλαγής στοιχείων Γενικής Άδειας
Εξουσιοδοτώ τον/την ………………………………………………………………………….,
με αριθμό δελτίου ταυτότητας ………………………………………, να υποβάλει εκ
μέρους μου το παρόν έντυπο αλλαγής στοιχείων Γενικής Άδειας.

Υπογραφή / Σφραγίδα, Κατόχου Γενικής Άδειας: ……………………………………………
Ημερομηνία: …………….....

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