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Για σκοπούς εξασφάλισης της αποσυναρμολόγησης όλων των εγκαταστάσεων 
ενός αιολικού πάρκου, συμπεριλαμβανομένων των ανεμογεννητριών, και 
επαναφοράς του χώρου στην προτέραν του κατάσταση όταν τερματιστεί για 
οποιοδήποτε  λόγο η λειτουργία του πάρκου τότε ο κάτοχος Άδειας θα πρέπει: 
 

• Να καταθέσει σύμφωνα με τους όρους του τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως, σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού το χρηματικό ποσό που θα αποφασίσει η ΡΑΕΚ για 
σκοπούς αποξήλωσης του Αιολικού Πάρκου.   

 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος από το κόστος αποξήλωσης 
εξισορροπείται από την πώληση των υλικών της εγκατάστασης για ανακύκλωση, 
το χρηματικό ποσό που θα κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, θα είναι το άθροισμα ενός πάγιου ποσού 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) στο οποίο θα προστίθεται το ποσό των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.500) για κάθε ανεμογεννήτρια.  Το ποσό αυτό θα 
είναι τοκοφόρο προς όφελος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για αποξήλωση για περίοδο όση και η ισχύς της Άδειας Λειτουργίας 
του Αιολικού Πάρκου. 
 
Επειδή δε η αξία του υλικού της εγκατάστασης για ανακύκλωση είναι αδύνατο να 
υπολογιστεί πόση θα είναι όταν θα λήγει η Άδεια Λειτουργίας ή όταν θα 
τερματιστεί η λειτουργία του Αιολικού Πάρκου, τα Μέλη της ΡΑΕΚ σημειώνουν 
ότι πέραν του ποσού που θα κατατεθεί στο Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, εξακολουθεί και ισχύει ο όρος της Άδειας του 
Αιολικού Πάρκου που καθιστά τον Αδειούχο υπεύθυνο έναντι των Νόμων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας να επαναφέρει το χώρο στην προτέραν 
Κατάσταση και συγκεκριμένα τον όρο που λέει:  
 
“Όταν ο κάτοχος Άδειας προτίθεται να απενεργοποιήσει ή να κλείσει τον Σταθμό 
έχει υποχρέωση να υποβάλει σχέδιο αποκατάστασης του χώρου και 
χρονοδιάγραμμα προς έγκριση στη ΡΑΕΚ, για την αποσυναρμολόγηση του 
Σταθμού και επανένταξης  του χώρου στο προηγούμενο φυσικό περιβάλλον. 
Οφείλει δε, να υλοποιήσει το πρόγραμμα αποσυναρμολόγησης και επανένταξης 
που θα εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ. Τυχόν άρνηση του αποτελεί αδίκημα που υπόκειται 
στις συνέπειες του Νόμου.” 
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