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Κ.Δ.Π. 523/2021

Αριθμός 523
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021, Ν.130(Ι)/2021
______________________
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 02/2021
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
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 την παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση
αναφορικά με τον καθορισμό ρυθμιστικού πλαισίου για χορήγηση Γενικής Άδειας.
Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για Χορήγηση Γενικής Άδειας».
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,

•

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
προϋποθέσεις του εδαφίου (2), ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να ασκήσει τις δραστηριότητες που
αναφέρονται 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.
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•

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.

•

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,

και επίσης λαμβάνοντας υπόψη:

•

Το Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης που εκδόθηκε από τη ΡΑΕΚ σχετικά με το υπό αναφορά θέμα, το οποίο
δημοσιεύθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2021 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα
της ΡΑΕΚ και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης οπότε και τέθηκε σε διαβούλευση και κλήθηκαν τα ενδιαφερόμενα
πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την
ημερομηνία της δημοσίευσης,

•

Τα σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους επί του Προσχεδίου
Ρυθμιστικής Απόφασης, όπου η ΡΑΕΚ στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας με σχετική της Ανακοίνωση,
ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021, ανάρτησε στην ιστοσελίδα της Γενικό Πίνακα στον οποίο καταγράφηκαν τα
συγκεντρωτικά σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις που λήφθηκαν,

•

Την ανάλυση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, όπου η ΡΑΕΚ στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, με
σχετική της Ανακοίνωση, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021, ανάρτησε στην ιστοσελίδα της Γενικό Πίνακα στον
οποίο καταγράφηκαν οι θέσεις της ΡΑΕΚ επί όλων των υπό αναφορά συγκεντρωτικών σχολίων, ενστάσεων
ή/και παραστάσεων που λήφθηκαν κατά τη διαβούλευση,

και εκτιμώντας ότι:

•

Σύμφωνα και με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, άρθρο 8(3), η διαδικασία χορήγησης αδειών για τη μικρή, αποκεντρωμένη ή/και την
κατανεμημένη παραγωγή πρέπει να είναι απλουστευμένη και εξορθολογισμένη και να λαμβάνει υπόψη το
περιορισμένο τους μέγεθος και τη δυνητική τους σπουδαιότητα,

•

Ειδικότερα για τις εγκαταστάσεις που περιγράφονται στο άρθρο 49(1) του περί Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν προκαλούνται δυσανάλογες
καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησής τους,

•

Το ύψος του τέλους γενικής άδειας πρέπει να είναι ανάλογο του μεγέθους ισχύος και της φύσης των
δραστηριοτήτων για τις οποίες χορηγείται η γενική άδεια,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

1.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για εξασφάλιση Γενικής Άδειας, δυνάμει του άρθρου 27 του περί Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού Νόμου, οφείλουν να υποβάλουν δεόντως συμπληρωμένο και συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα
έγγραφα και τέλη κοινοποίησης Έντυπο Κοινοποίησης (Παράρτημα Ι). Το Έντυπο Κοινοποίησης υποβάλλεται
ηλεκτρονικά, ως επισυνημμένο σε κενό μήνυμα που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση gl@cera.org.cy με
θέμα «Έντυπο Κοινοποίησης για Γενική Άδεια». Έντυπα τα οποία δεν είναι επαρκώς συμπληρωμένα δεν θα
λαμβάνονται υπόψη. Η ΡΑΕΚ θα βεβαιώνει την παραλαβή του Εντύπου Κοινοποίησης αποστέλλοντας απαντητικό
ηλεκτρονικό μήνυμα στον ενδιαφερόμενο. Η Γενική Άδεια χορηγείται και τίθεται σε ισχύ ένα μήνα μετά την
ημερομηνία παραλαβής του Εντύπου Κοινοποίησης από τη ΡΑΕΚ και νοουμένου ότι δεν έχουν ζητηθεί εγγράφως
από τη ΡΑΕΚ πρόσθετες πληροφορίες ή διορθωτικές ενέργειες.

2.

Για 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 ή εγκαταστάσεις ή συγκεντρωτικές μονάδες παραγωγής με
δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μεγαλύτερη από 10.8kW και έως 50kW, εφόσον ο Διαχειριστής Συστήματος
Διανομής (ΔΣΔ) κρίνει ότι διατηρούνται η σταθερότητα, η αξιοπιστία και η ασφάλεια του δικτύου, το Έντυπο
Κοινοποίησης Γενικής Άδειας θεωρείται ότι είναι το έντυπο κοινοποίησης για σύνδεση με το δίκτυο που
υποβάλλεται στον ΔΣΔ, σύμφωνα με τους Όρους Εντολής του ΔΣΔ για σύνδεση στο δίκτυο διανομής κατόπιν
απλής κοινοποίησης (Παράρτημα ΙΙ). Για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο η Γενική
Άδεια τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία σύνδεσής τους στο δίκτυο διανομής.
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3.

Η χρονική διάρκεια ισχύος Γενικής Άδειας θα είναι τριάντα (30) έτη από την ημερομηνία από την οποία τίθεται σε
ισχύ.

4.

Όλοι οι κάτοχοι Γενικής Άδειας οφείλουν να τηρούν τους Όρους Γενικής Άδειας (Παράρτημα ΙΙΙ) και να καταβάλλουν
τα ετήσια τέλη ανάλογα με τη δραστηριότητα που ασκούν (Παράρτημα ΙV). Σε περίπτωση που διαπιστώνεται,
κατόπιν σχετικής έρευνας της ΡΑΕΚ, ότι κάτοχος Γενικής Άδειας έχει υποβάλει στο Έντυπο Κοινοποίησης αναληθή
ή παραπλανητικά στοιχεία ή παραβιάζει οποιοδήποτε όρο της Γενικής Άδειας και/ή ρυθμιστική απόφαση ή
απόφαση της ΡΑΕΚ και/ή πρόνοια του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου και των εξ αυτού
εκδιδόμενων Κανονισμών, η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις όπως προνοείται στον περί Ρύθμισης
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο.

5.

Όταν κάτοχος Γενικής Άδειας, εξαιρουμένης Γενικής Άδειας που χορηγείται για τις δραστηριότητες της παραγράφου
2, προβαίνει σε οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που επηρεάζουν την Γενική Άδεια ή τερματίζει τη
δραστηριότητα για την οποία έχει χορηγηθεί Γενική Άδεια, οφείλει να ενημερώσει εντός ενός (1) μηνός τη ΡΑΕΚ
συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αλλαγής στοιχείων (Παράρτημα V) ή το έντυπο τερματισμού της Γενικής
Άδειας (Παράρτημα VI) αντίστοιχα.

6.

Η ΡΑΕΚ θα τηρεί μητρώο Γενικών Αδειών, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση από το κοινό κατά τον ίδιο
τρόπο που είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση το μητρώο Αδειών της ΡΑΕΚ.

7.

Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2022.

8.

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης η υπ’ αριθμόν 28/2005 Απόφαση της
ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11/03/2005, η υπ’ αριθμόν 204/2020 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23/06/2020, και η υπ’
αριθμόν 262/2020 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 18/08/2020, ανακαλούνται.
Νοείται ότι, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού που τέθηκαν σε λειτουργία πριν από την 1 η Ιανουαρίου 2022
δυνάμει των Αποφάσεων που ανακαλούνται με την παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση εξακολουθούν να λειτουργούν
χωρίς την υποχρέωση εξασφάλισης Γενικής Άδειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
1.

Στοιχεία ενδιαφερόμενου

Πλήρες όνομα: .................................................................................................................
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας / Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ……………………………….….…….
Τηλέφωνο: …………………………………..Φαξ: ……………………………………............
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: .…………………………………………………………………………
Διεύθυνση

αλληλογραφίας

ή

στην

περίπτωση

νομικού

προσώπου

το

εγγεγραμμένο

γραφείο:

………………………………………………………................................................
2.

Καθεστώς λειτουργίας του σταθμού παραγωγής

☐ 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 (χωρίς περιορισμό σε ισχύ)
☐ Σταθμός ΑΠΕ μεγαλύτερος από 10.8kW 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
3.

Τεχνολογία ΑΠΕ (επιλέξτε αν ισχύει)

☐ Φωτοβολταϊκό σύστημα

☐ Αιολικό πάρκο ☐ Σταθμός βιοαέριου

☐ Σταθμός βιομάζας

☐ Ηλιοθερμικός σταθμός

☐ Υδροηλεκτρικός σταθμός

☐ Άλλο ………………………………………

4.

Εγκατεστημένη ισχύς σταθμού παραγωγής:

5.

Τοποθεσία σταθμού παραγωγής

……..….………… kW

☐ Σταθερή Μονάδα (ΑΠΕ / Ηλεκτρογεννήτρια)
Φ/Σχ.:………………………., Τμήμα:……………., Τεμάχιο:………………………..……..
Δήμος/Κοινότητα: ………………………………, Επαρχία: ………………………………
☐ Κινητή Μονάδα (Ηλεκτρογεννήτρια)
Κατασκευαστής/Μοντέλο

…………………………… Σειριακός αριθμός ………………

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ AΔΕΙΑΣ
Το Έντυπο Κοινοποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ως επισυνημμένο σε κενό μήνυμα που αποστέλλεται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση gl@cera.org.cy με θέμα «Έντυπο Κοινοποίησης για Γενική Άδεια». Έντυπα τα οποία δεν είναι
επαρκώς συμπληρωμένα ή υποβάλλονται σε λανθασμένη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα παραλαμβάνονται.
Σύμφωνα με το άρθρο 27(3)(γ) του Νόμου Ν.130(Ι)/2021, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της γενικής άδειας είναι ένας
μήνας μετά την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου κοινοποίησης από τη ΡΑΕΚ. Σε περίπτωση που ζητηθούν
διορθωτικές ενέργειες ή πρόσθετες πληροφορίες από τη ΡΑΕΚ, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της γενικής άδειας θα είναι
αυτή που κατά την κρίση της ΡΑΕΚ έχουν ληφθεί επαρκείς και ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες ή έχουν υποβληθεί
επαρκείς και ικανοποιητικές πρόσθετες πληροφορίες από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

3890
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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, Ενδιαφερόμενου: ……………….……..… Ημερομηνία: ………….....
Όνομα:

...…………………………………………………………..

Ιδιότητα του υπογράφοντος:

...…………………………………………………………..

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για την αξιολόγηση του εντύπου κοινοποίησης η ΡΑΕΚ θα προβεί σε επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων που
περιλαμβάνονται στο έντυπο. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου Ν.130(Ι)/2021, μετά τη χορήγηση γενικής άδειας θα
τηρείται Μητρώο Γενικών Αδειών 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 Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν από
τη ΡΑΕΚ.
EΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ AΔΕΙΑΣ
Εξουσιοδοτώ τον/την …………………………………………………………………………., με αριθμό δελτίου ταυτότητας
………………………………………, να υποβάλει εκ μέρους μου το παρόν έντυπο κοινοποίησης Γενικής Άδειας.

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

Όνομα:

...…………………………………………………………..

Ιδιότητα του υπογράφοντος:

...…………………………………………………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
OΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΛΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
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 ή εγκαταστάσεις ή συγκεντρωτικές μονάδες παραγωγής με δυναμικότητα
ηλεκτροπαραγωγής μεγαλύτερη από 10.8kW και έως 50kW, εφόσον ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) κρίνει
ότι διατηρούνται η σταθερότητα, η αξιοπιστία και η ασφάλεια του δικτύου, συνδέονται στο δίκτυο ύστερα από απλή
κοινοποίηση σύνδεσης στον ΔΣΔ, ο οποίος τηρεί τους πιο κάτω όρους:
•

Με την υποβολή του εντύπου κοινοποίησης σύνδεσης από ενδιαφερόμενο ελέγχονται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και παραλαμβάνονται έντυπα κοινοποίησης σύνδεσης τα οποία εκ πρώτης όψεως συνοδεύονται
από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και το εκάστοτε προβλεπόμενο τέλος όπως
υποβάλλεται από τον ΔΣΔ και εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ το οποίο αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της
κοινοποίησης, το κόστος του μετρητή, του ελέγχου και της σύνδεσης της εγκατάστασης.

•

Εντός διαστήματος ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής του εντύπου κοινοποίησης σύνδεσης θα δίδεται
από τον ΔΣΔ έγκριση ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης στο δίκτυο ή πρόταση για εναλλακτικό σημείο
σύνδεσης δικτύου για αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας ή τεχνικής ασυμβατότητας των στοιχείων του
συστήματος.

•

Σε περίπτωση θετικής απόφασης από τον ΔΣΔ ή σε περίπτωση που δεν ληφθεί απόφαση από τον ΔΣΔ εντός
ενός μηνός από την κοινοποίηση σύνδεσης, θα θεωρείται ότι έχει δοθεί έγκριση για σύνδεση με το δίκτυο.

•

Ο ΔΣΔ διατηρεί κεντρικό μητρώο κοινοποιήσεων σύνδεσης και εγκρίσεων/απορρίψεων, το οποίο είναι
διαθέσιμο στη ΡΑΕΚ, και στο οποίο περιλαμβάνονται ο μοναδιαίος αριθμός κοινοποίησης σύνδεσης, η
τοποθεσία εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής, το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου καθώς και ο
αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση αλληλογραφίας και το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, η αιτούμενη ισχύς, ο
αριθμός μετρητή, οι τεχνικές παράμετροι της μονάδας παραγωγής καθώς και η ημερομηνία σύνδεσης.

•

Ο ΔΣΔ υποβάλλει στη ΡΑΕΚ μηνιαία Έκθεση με συγκεντρωτικά στοιχεία για τον αριθμό και τη συνολική ισχύ
των συνδεδεμένων μονάδων παραγωγής που έχουν συνδεθεί κατόπιν απλής κοινοποίησης σύνδεσης.

•

Ο ΔΣΔ διασφαλίζει ότι προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα του κάθε ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις
πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Η Γενική Άδεια χορηγείται υπό τους ακόλουθους όρους :
1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Οι λέξεις, όροι και εκφράσεις για τους οποίους ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021 και οι Περί
Έκδοσης Αδειών Κανονισμοί του 2004 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται έχουν αποδώσει έννοια, έχουν
την ίδια έννοια στην Γενική Άδεια αυτή.
2. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ/Η ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Όταν ο κάτοχος Γενικής Άδειας προβεί σε αλλαγή των στοιχείων που επηρεάζουν την Γενική Άδεια ή τερματίσει τη
δραστηριότητα για την οποία έχει χορηγηθεί Γενική Άδεια, οφείλει να ενημερώσει εντός ενός (1) μηνός τη ΡΑΕΚ
συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αλλαγής στοιχείων ή το έντυπο τερματισμού της Γενικής Άδειας αντίστοιχα.
Κατόπιν ειδοποίησης τερματισμού από τον κάτοχο της Γενικής Άδειας, παύουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις
που προκύπτουν από την Γενική Άδεια.
3. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞ ΑΥΤΟΥ
ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.
Ο κάτοχος Γενικής Άδειας διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την Γενική Άδεια,
συμμορφώνονται πάντοτε με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 και όλους τους
απορρέοντες από αυτόν Κανονισμούς και Αποφάσεις, καθώς και με όλες τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και
τροποποιήσεις του Νόμου και των Κανονισμών αυτών.
Η μη συμμόρφωση του κατόχου Γενικής Άδειας προς οιανδήποτε πρόνοια του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών και
αποφάσεων που απορρέουν από αυτόν ή των ειδικών όρων και προϋποθέσεων που διατυπώνονται στην Γενική
Άδεια, παρέχει στη ΡΑΕΚ το δικαίωμα να επιβάλει σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο ή αναστολή ή ανάκληση της Γενικής
Άδειας δυνάμει του άρθρου 15 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.
4. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Ο κάτοχος Γενικής Άδειας διασφαλίζει ότι Α. Δεν ενεργεί με τρόπο που παραβιάζει το Νόμο ή τους εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού ή τους
εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής.
Β. Οι δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από την άδεια αυτή συμμορφώνονται με οποιουσδήποτε άλλους
Κανονισμούς ή Κανόνες στους οποίους υπόκεινται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία στην
Κυπριακή Δημοκρατία.
Γ. Η Γενική Άδεια δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της, από την υποχρέωση εξασφάλισης οποιωνδήποτε άλλων
εγκρίσεων ή αδειών οι οποίες απαιτούνται από τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.
5. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Ο κάτοχος Γενικής Άδειας, όπου απαιτείται, συνάπτει τέτοιες συμφωνίες για τη χρήση του Συστήματος και τέτοιες
συμφωνίες με τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής όπως απαιτούνται για τις δραστηριότητες για τις οποίες
χορηγήθηκε Γενική Άδεια καθώς και συμμορφώνεται με τους όρους των συμφωνιών αυτών.
6. ΤΕΛΗ
Ο κάτοχος Γενικής Άδειας υποχρεούται να καταβάλλει στη ΡΑΕΚ όλα τα τέλη όπως καθορίζονται σε Ρυθμιστική
Απόφαση της ΡΑΕΚ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν οι δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από
τη Γενική Άδεια.
7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ AΔΕΙΑΣ
Η χρονική διάρκεια ισχύος Γενικής Άδειας είναι τριάντα (30) έτη από την ημερομηνία από την οποία τίθεται σε ισχύ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΤΕΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
(€)

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ (€)

Αυτόνομη ηλεκτρογεννήτρια ισχύος μέχρι 100kW

0

0

Αυτόνομη ηλεκτρογεννήτρια ισχύος από 100kW και πάνω

0

0.68344/kW
εγκατεστημένης
ισχύος παραγωγής

Ηλεκτρογεννήτρια συνδεδεμένη με το δίκτυο για εμπορικούς
σκοπούς μέχρι και 20kW

0

0

Ηλεκτρογεννήτρια μέχρι και 30kW για ιδία χρήση σε
υποστατικό συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο

0

0

Αυτόνομος σταθμός ΑΠΕ απεριόριστης ισχύος

0

0

Σταθμός ΑΠΕ μέχρι και 50kW για ιδία χρήση σε υποστατικό
συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο

0

0

Σταθμός ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς μέχρι και 50kW

0

0.68344/kW
εγκατεστημένης
ισχύος παραγωγής

Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής
απόδοσης μικρής κλίμακας μέχρι και 50kW

0

0

3894
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
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

☐ Αιολικό πάρκο ☐ Σταθμός βιοαέριου

☐ Σταθμός βιομάζας

☐ 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
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ AΔΕΙΑΣ
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».
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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 που 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:

...…………………………………………………………..

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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.
EΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ AΔΕΙΑΣ
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Αριθμός Γενικής Άδειας …………………………………………………………….
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ AΔΕΙΑΣ
Το έντυπο τερματισμού υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ως επισυνημμένο σε κενό μήνυμα που αποστέλλεται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση gl@cera.org.cy με θέμα «Έντυπο τερματισμού Γενικής Άδειας».

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την Γενική Άδεια έχουν τερματιστεί.
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.
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 ενημέρωση του μητρώου γενικής
άδειας.
Υπογραφή / Σφραγίδα, Κατόχου Γενικής Άδειας: ……………….……..… Ημερομηνία: ………….....
Όνομα:

...…………………………………………………………..

Ιδιότητα του υπογράφοντος:

...…………………………………………………………..

EΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ AΔΕΙΑΣ
Εξουσιοδοτώ

τον/την

……………………………………………………………….……………….,

με

αριθμό

δελτίου

ταυτότητας ………………………………………, να υποβάλει εκ μέρους μου το παρόν έντυπο τερματισμού Γενικής Άδειας.

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

Όνομα:

...…………………………………………………………..

Ιδιότητα του υπογράφοντος:

…...………………………………………………………..

____________________________________________________________________________________________
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα.

