
                                                            Κ.Δ.Π. 298/2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ  
 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 1153 
      

Αριθμός 298 

Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από την 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 44, αφού 
κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως 
τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 
__________ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 44 
 

Κεφ. 171. 
10 του 1960 
16 του 1960 
24 του 1963 
45 του 1969 
53 του 1977 
31 του 1979 

116 του 1990 
250 του 1990 

40(Ι) του 1995 
15(Ι) του 1996 
75(Ι) του 1998 

143(Ι) του 1999 
158(Ι) του 2000 
136(Ι) του 2002 
11(Ι) του 2004 
81(Ι) του 2004 

164(Ι) του 2004 
116(Ι) του 2006 

  150(I) του 2011. 

       Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή από το    
άρθρο 44 Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους 
ακόλουθους Κανονισμούς: 
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Συνοπτικός τίτλος. 
Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα  
Τρίτο: 

18.3.1954 
21.7.1955 

27.12.1956 
19.12.1957. 

Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας,  
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 

6.3.1974 
30.6.1975 
29.4.1977 
25.8.1978 
31.8.1979 

29.12.1979 
27.6.1980 

24.10.1980 
3.1.1981 

30.1.1981 
29.7.1983 
16.9.1983 
10.2.1984 
1.6.1984 

31.10.1986 
11.5.1990 

22.11.1991 
17.12.1993 
28.7.2000 

15.11.2002 
6.2.2004 

30.4.2004 
30.12.2005 
18.7.2008. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Αναπτύξεως 
Ηλεκτρισμού Κανονισμούς του 1954 μέχρι 2008 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί 
κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Κανονισμοί του 1954 έως 2014. 

Αντικατάσταση του 
Έκτου Πίνακα των 
βασικών 
κανονισμών. 

      2.  Ο Έκτος Πίνακας των βασικών κανονισμών, αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Πίνακα:  
 

                     «ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

  1.   Αγροτικές περιοχές  
  Αγροτικές περιοχές θεωρούνται όλες οι περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που 

χρησιμοποιούνται για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς. 
  2.  Δικαιούχοι αιτητές  
  (1)  Δικαιούχος αιτητής καθίσταται - 

  (α) κάθε φυσικό πρόσωπο, που- 

(i) είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ 

(ii) είναι μόνιμος κάτοικος αγροτικών περιοχών και ασχολείται με τη γεωργία 
υπό την ευρύτερή της έννοια∙ και 

(iii) έχει εγγραφεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 στο Τμήμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (που στο εξής θα αναφέρεται ως «Τ.Κ.Α.») ως γεωργός και 
εξακολουθεί να ασκεί το επάγγελμα και για τα επόμενα πέντε (5) έτη 
τουλάχιστον από την ημερομηνία καταβολής της κεφαλαιουχικής του 
συνεισφοράς στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, και περιλαμβάνει και 
πρόσωπο που έχει συνταξιοδοτηθεί και ήταν εγγεγραμμένο στο Τ.Κ.Α. ως 
γεωργός, 

 (β)  κάθε φυσικό πρόσωπο, που –  
(i) είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης∙  
(ii) είναι μόνιμος κάτοικος αγροτικών περιοχών που απασχολείται με τη 

γεωργία υπό την ευρύτερη της έννοια∙ και  
(iii) έχει εγκριθεί ως νέος γεωργός, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και του Νέου 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: 
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  Νοείται ότι, τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα δεν πρέπει να ξεπερνούν την ηλικία 

των εβδομήντα (70) ετών:   
  Νοείται περαιτέρω ότι, σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις για κάθε περίπτωση 

φυσικού προσώπου, το οποίο αποδεδειγμένα είναι στο γεωργικό επάγγελμα 
από νεαρή ηλικία και εξακολουθεί να είναι κατά τεκμήριο αρτιμελές και ικανό για 
να συνεχίσει το ίδιο τη γεωργική δραστηριότητα, περιλαμβανομένης και 
χειρωνακτικής εργασίας, η Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας δύναται να 
εξετάζει τα δεδομένα αυτής και να εγκρίνει κατ’ εξαίρεση την αίτηση, νοουμένου 
ότι τα πρόσωπα αυτά δεν ξεπερνούν την ηλικία των εβδομήντα πέντε (75) ετών, 

  (γ)  κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή 
ή δευτερογενή γεωργοκτηνοτροφικό τομέα και πληροί τις ακόλουθες προ-
υποθέσεις: 

 (i)  Ο συνολικός κύκλος εργασιών του με βάση ελεγμένους 
λογαριασμούς δεν ξεπερνά τις  οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(€850.000,00) ετησίως, για όλες τις δραστηριότητες που υπάγονται 
σ’ αυτό ή σε θυγατρικές ή μητρικές τους εταιρείες∙ και 

(ii)  οι μέτοχοί του είναι εγγεγραμμένοι στο Τ.Κ.Α. ως γεωργοί, κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2011: 

 
Νοείται ότι, ο μέτοχος εταιρείας, ο οποίος δηλώνεται στο Τ.Κ.Α. ως υπάλληλος 

της εταιρείας θεωρείται ότι πληροί την προϋπόθεση για εγγραφή στο Τ.Κ.Α. ως 
γεωργός:  

 
Νοείται περαιτέρω ότι, για τους μετόχους που είναι φοιτητές ή στρατιώτες δεν 

απαιτείται αυτοί να είναι εγγραμμένοι στο Τ.Κ.Α. ως γεωργοί. 
  (2)  Οι δικαιούχοι που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ) πρέπει να 

διασφαλίσουν, εκτός εάν λόγοι ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιπτώσεις το επιβάλλουν, ότι 
οι εγκαταστάσεις που θα ηλεκτροδοτηθούν θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται για πρωτογενή 
ή/και δευτερογενή παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, τουλάχιστον πέντε (5) έτη 
μετά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:   

  Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο τυχόν νέος διαχειριστής αθετήσει τη 
συμβατική του υποχρέωση θα πρέπει ο δικαιούχος να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί 
στην επιδότηση, η οποία θα επιβαρύνεται με το ύψος του επιτοκίου που προβλέπεται από 
τη σχετική νομοθεσία. 

  (3) Για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα, λόγοι ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές 
περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθούν οι ακόλουθοι: 

  (i)  Ο θάνατος του κατόχου της εκμετάλλευσης, 
(ii)  η ανικανότητα, λόγω προβλημάτων υγείας, του κατόχου της εκμετάλλευσης να 

ασκήσει το επάγγελμά του για μεγάλο χρονικό διάστημα ή/και 
(iii)  σοβαρές δυσμενείς συνθήκες, πέραν της προσωπικής ευθύνης, που 

προκάλεσαν σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση. 
 

  3.  Εγκεκριμένα υποστατικά θεωρούνται:  
  (α) Τα υποστατικά που συμβάλλουν στη διαδικασία πρωτογενούς παραγωγής 

γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και αποτελούν μέρος της μονάδας, όπως 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, γεωργικές αποθήκες, υδραντλίες, υποστατικά 
στέγασης ζώων και πτηνών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, λυμάτων, 
εγκαταστάσεις βιολογικών σταθμών, πιεστικά. 

 (β) Τα υποστατικά που συμβάλλουν στη διαδικασία δευτερογενούς  παραγωγής, 
εμπορίας και μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και αποτελούν μέρος 
της μονάδας, όπως πτηνοσφαγεία, εργαστήρια/βιοτεχνίες μεταποίησης 
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, μύλοι ζωοτροφών, εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας νερού, λυμάτων, εγκαταστάσεις βιολογικών σταθμών, πιεστικά: 

               Νοείται ότι, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις κατηγορίες (α) και (β) πρέπει 
να είναι σύμφωνη με τις πραγματικές ανάγκες τους σε ηλεκτρικό φορτίο για την 
ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεών τους. 
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  4.  Αναγκαία έγγραφα/πιστοποιήσεις  

  Οι αιτητές για ηλεκτροδότηση υποστατικών για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς, 
μαζί με την αίτησή τους για ηλεκτροδότηση των υποστατικών τους, πρέπει να 
προσκομίσουν - 

   (α) βεβαίωση του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος ότι θεωρούνται δικαιούχοι, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ του 2014 και της 
ισχύουσας Αγροτικής Πολιτικής του εν λόγω Υπουργείου∙ 

 (β) άδεια οικοδομής, εξαιρουμένων των υποστατικών για τα οποία δεν κρίνεται 
αναγκαία η προσκόμιση άδειας οικοδομής. και  

 (γ) άδεια υδροληψίας από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή τον Έπαρχο στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν γεωτρήσεις ή θα γίνεται αξιοποίηση χερσαίων 
υδάτων: 
    Νοείται ότι, σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις, για τις οποίες υποβάλλεται 
ένσταση, το θέμα παραπέμπεται σε τριμελή Επιτροπή, της οποίας 
προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπός του και συμμετέχουν εκπρόσωποι 
της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και των Αγροτικών Οργανώσεων:  

       Νοείται περαιτέρω ότι, ο οικείος επαρχιακός γεωργικός λειτουργός ή 
εκπρόσωπός του συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 

    

  5.  Συνεισφορά αιτητών     

  (1)  Η συνεισφορά των αιτητών είναι ανάλογη με το ύψος της κεφαλαιουχικής 
συνεισφοράς που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτείτο για την ηλεκτροδότηση των 
υποστατικών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου τροφοδοσίας και της απόστασης από 
δίκτυα μέσης τάσης έντεκα κιλοβάτ (11kV) ή χαμηλής τάσης (XT) της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

  (2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), για γεωργικούς και 
κτηνοτροφικούς σκοπούς ισχύουν τα πιο κάτω- 

  (α) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργο-
κτηνοτροφικών προϊόντων - 

   
 
 
 
 
 
 

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 358, 
16.12.2006, 
 σελ. 3. 
 

(i) όταν πρόκειται για φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου ισχύει συντελεστής επιδότησης ύψους μέχρι σαράντα 
επί τοις εκατό (40%) του κόστους ηλεκτροδότησης. 

(ii) όταν πρόκειται για φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου που δραστηριοποιούνται ή/και διαμένουν σε 
μειονεκτικές περιοχές ισχύει συντελεστής επιδότησης ύψους 
μέχρι πενήντα επί τοις εκατό (50%) του κόστους 
ηλεκτροδότησης. 

(iii) όταν πρόκειται για  νέους  γεωργούς,  όπως, αυτοί ορίζονται  
στο  άρθρο 2(11)  του  Κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 1857/2006, της 
Επιτροπής  της  15ης  Δεκεμβρίου  2006 σχετικά με την      
εφαρμογή   των    άρθρων    87  και    88 της συνθήκης  στις  
κρατικές   ενισχύσεις  προς  μικρές και   μεσαίες  επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής 
γεωργικών  προϊόντων και  για την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται  ή αντικαθίσταται, ισχύει πρόσθετη επιδότηση 
ύψους μέχρι δέκα επί τοις εκατό (10%) του κόστους 
ηλεκτροδότησης, όταν οι επενδύσεις πραγματοποιούνται 
εντός πέντε (5) ετών από την εγκατάστασή τους, 

  (β) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη δευτερογενή παραγωγή γεωργο-
κτηνοτροφικών προϊόντων ισχύει συντελεστής επιδότησης ύψους μέχρι 
σαράντα επί τοις εκατό (40%) του κόστους ηλεκτροδότησης:  

    Νοείται ότι, το μέγιστο ποσό επιδότησης της ΑΗΚ σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τις 
πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ανά δικαιούχο, στα πλαίσια εφαρμογής της  Αγροτικής  
Πολιτικής, βάσει του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
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Έναρξη και   
λήξη της 
ισχύος των                 
παρόντων  
Κανονισμών. 

3. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και παύουν να ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


