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Με βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη ή κάθετη σχέση μεταξύ των 
δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Υπό το φως των ανωτέρω, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη βάση του ορισμού του Παραρτήματος Ι του 
Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά 
τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές 
διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο, κατέληξε στην 
ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας 
θέσης και ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί 
στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.   

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού. 

 

 

 

 

Αριθμός 368 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
____________ 

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση 
 της εταιρείας Cyrus Solar Thermal Ltd συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 50MWe, με χρήση ηλιοθερμικής 

μονάδας αποτελούμενης από 21.065 ηλιοστάτες και ηλιακό πύργο ύψους 210m και καύση φυσικού αερίου για θέρμανση 
του τηγμένου άλατος, στο Φ/Σχ. 39/20, τεμάχια 100, 106, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119 και 265, στο Φ/Σχ. 39/21, 

τεμάχια 60, 61 και 348 και στο Φ/Σχ. 34/28, τεμάχιο 512 στην περιοχή Καταλυόντα, Λυθροδόντα και Μαθιάτη, 
 της επαρχίας Λευκωσίας 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς την αίτηση της εταιρείας Cyrus Solar Thermal Ltd και 
όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τη συνοδεύουν, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Να χορηγήσουν στην εταιρεία Cyrus Solar Thermal Ltd, Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για εμπορική χρήση, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 50MWe, με χρήση ηλιοθερμικής 
μονάδας αποτελούμενης από 21.065 ηλιοστάτες και ηλιακό πύργο ύψους 210m και καύση φυσικού αερίου για 
θέρμανση του τηγμένου άλατος, στο Φ/Σχ. 39/20, τεμάχια 100, 106, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119 και 265, στο 
Φ/Σχ. 39/21, τεμάχια 60, 61 και 348 και στο Φ/Σχ. 34/28, τεμάχιο 512 στην περιοχή Καταλυόντα, Λυθροδόντα και 
Μαθιάτη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια. 

2. Να γνωστοποιήσουν την απόφαση αυτή στην εταιρεία Cyrus Solar Thermal Ltd όπως προβλέπεται από τους περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1). 

3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και 
προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν. 

4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

Αριθμός 369 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
____________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 13(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών 
(ΚΔΠ 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί 
στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Κ2-2004 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
της εταιρείας Aerotricity Ltd,  με εγγυημένη τιμή (Α΄ Φάση) και για εμπορική χρήση (Β΄ Φάση), Αιολικού Πάρκου, 
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 9,6MW.  

Η τροποποίηση αφορά την αντικατάσταση των τεσσάρων (4) ανεμογεννητριών της Β΄ Φάσης με μία (1) 
ανεμογεννήτρια Enercon E-147 ονομαστικής ισχύος 5MW, με αποτέλεσμα η συνολική ονομαστική ισχύς της Άδειας 
Κατασκευής και Λειτουργίας να είναι 7,4MW. Η θέση της μίας ανεμογεννήτριας της Β΄ Φάσης θα χωροθετηθεί στο Φ/Σχ. 
48/05, τεμάχιο 880, στην κοινότητα Φαρμακά της επαρχίας Λευκωσίας. 

Όλα τα επηρεαζόμενα από την προτιθέμενη τροποποίηση πρόσωπα καλούνται όπως υποβάλουν τις παραστάσεις ή 
ενστάσεις τους στη ΡΑΕΚ εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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