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Αριθμός 2347 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκού συστήματος 
 για εμπορική χρήση από την My Sunpark (Monagroulli) Ltd φωτοβολταϊκού συστήματος,  συνολικής 

 εγκατεστημένης ισχύος 5,38MWp, στο Φ/Σχ. 55/09W2, Τμήμα 3, Τεμάχιο 35, στο Μοναγρούλλι, της επαρχίας Λεμεσού 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 34 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών και το γεγονός ότι η 
χρονική περίοδος των δεκαπέντε (15) ημερών για υποβολή πληροφοριών στη ΡΑΕΚ έχει παρέλθει χωρίς να υποβληθεί 
οτιδήποτε, στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Να χορηγήσουν Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για 
εμπορική χρήση στην εταιρεία My Sunpark (Monagroulli) Ltd, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος 5,38MWp, στο Φ/Σχ. 55/09W2, Τμήμα 3, Τεμάχιο 35, στο Μοναγρούλλι, της επαρχίας 
Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια. 

2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία My Sunpark (Monagroulli) Ltd όπως προβλέπεται από τους 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί 
στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

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 2348 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Γνωστοποίηση σύγκλησης συνέλευσης των εισαγωγέων φαρμακευτικών προϊόντων στη Δημοκρατία 

για σκοπούς του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) 

Νόμου του 2001 (Ν. 70(I)/2001) 

Με βάση το άρθρο 87(1)(ε) του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) 
Νόμου του 2001 (Ν. 70(I)/2001), ο Υπουργός Υγείας συγκαλεί συνέλευση των εισαγωγέων φαρμακευτικών προϊόντων 
στις 22 Μαΐου 2020 και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 9ου ορόφου του Υπουργείου Υγείας στην οδό 
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία, για υπόδειξη ενός ατόμου το οποίο έχει γνώση και πείρα 
περί του χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων και θα διοριστεί ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών 
Φαρμάκων για τους σκοπούς του πιο πάνω Νόμου. 

 

 

Αριθμός 2349 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Γνωστοποίηση σύγκλησης συνέλευσης των παρασκευαστών φαρμακευτικών προϊόντων στη Δημοκρατία 

για σκοπούς του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) 

Νόμου του 2001 (Ν. 70(I)/2001) 

Με βάση το άρθρο 87(1)(στ) του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) 
Νόμου του 2001 (Ν. 70(I)/2001), ο Υπουργός Υγείας συγκαλεί συνέλευση των παρασκευαστών φαρμακευτικών 
προϊόντων στις 22 Μαΐου 2020 και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 9ου ορόφου του Υπουργείου Υγείας 
στην οδό Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία, για υπόδειξη ενός ατόμου το οποίο έχει γνώση 
και πείρα περί της παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων και θα διοριστεί ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών 
Φαρμάκων για τους σκοπούς του πιο πάνω Νόμου. 

 

 

Αριθμός 2350 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Γνωστοποίηση σύγκλησης συνέλευσης των ασθενών για σκοπούς του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 

(Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001 (Ν. 70(I)/2001) 

Με βάση το άρθρο 87(1)(η) του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) 
Νόμου του 2001 (Ν. 70(I)/2001), ο Υπουργός Υγείας συγκαλεί συνέλευση των ασθενών στις 22 Μαΐου 2020 και ώρα 
10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 9ου ορόφου του Υπουργείου Υγείας στην οδό Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17 , 
Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία, για υπόδειξη ενός ατόμου το οποίο θα διοριστεί ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου 
Τιμών Φαρμάκων για τους σκοπούς του πιο πάνω Νόμου. 
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