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Αριθμός 3762 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

_____________ 

Καθεστώς της υπ’ αριθμόν Κ69/2020 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Προσωρινές Μονάδες) 
συνολικής ισχύος 130MWe της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παραγωγή) στην περιοχή Μαρί 

 (ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού) 

Στη συνεδρίαση, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2020 υπ’ αριθμό 44/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ: 

 Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν Κ69/2020 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
προσωρινές μονάδες, εγκατεστημένης ισχύος 130MWe, στην περιοχή Μαρί (ηλεκτροπαραγωγός σταθμός 
Βασιλικού), της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). 

 Tα εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 29/06/2020, αναφορικά με την πιο πάνω αίτηση. 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη τα εξής: 

 Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν. 122(Ι)/2003). 

 Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (ΚΔΠ 538/2004).  

 Τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο (Ν. 158(I)/1999), και ειδικότερα το άρθρο 54 αυτού, 
σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η ανάκληση διοικητικής πράξης σε περίπτωση μεταβολής των πραγματικών 
συνθηκών στις οποίες στηρίχτηκε η έκδοσή της ή που αποτελούσαν, σύμφωνα με το νόμο, την προϋπόθεση 
για την έκδοσή της. 

 Την υπ’ αριθμόν 125/2019 Απόφαση της ΡΑΕΚ με τίτλο «Επάρκεια ισχύος του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής 
για το 2020». 

 Την υπ’ αριθμόν 174/2020 Απόφαση της ΡΑΕΚ με τίτλο «Έγκαιρη προειδοποίηση και μέτρα πρόληψης κρίσης 
ηλεκτρικής ενέργειας». 

Αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιόν τους στοιχεία, τα Μέλη της ΡΑΕΚ έκριναν ότι: 

 Η υπ’ αριθμόν Κ69/2020 Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, προσωρινές μονάδες, 
εγκατεστημένης ισχύος 130MWe της ΑΗΚ, χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ με βάση την υπ’ αριθμόν 125/2019 
Απόφαση της ΡΑΕΚ, με θέμα «Επάρκεια Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής για το 2020», με την 
οποία η ΡΑΕΚ αποφάσισε όπως η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ εγκαταστήσει πρόσθετο προσωρινό 
παραγωγικό δυναμικό ισχύος 130MWe το οποίο να είναι διαθέσιμο για το διάστημα από 01/06/2020 έως 
15/09/2020. 

 Με την υπ’ αριθμόν 174/2020 Απόφαση της ΡΑΕΚ αποφασίστηκε η ανάκληση της υπ’ αριθμόν 125/2019 
Απόφασης της ΡΑΕΚ, λόγω μεταβολής των συνθηκών στις οποίες στηρίχτηκε η έκδοσή της. 

 Με την υπ’ αριθμόν 174/2020 Απόφαση, η ΡΑΕΚ ως αρμόδια αρχή δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941  της 
ΡΑΕΚ, καθόρισε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για το διάστημα από 01 Ιουνίου 2020 έως 15 Σεπτεμβρίου 
2020 για την πρόληψη της κρίσης στην ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν την εγκατάσταση 
προσωρινού παραγωγικού δυναμικού από την ΑΗΚ. 

 Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε η ΡΑΕΚ από την ΑΗΚ το προσωρινό παραγωγικό δυναμικό εγκατεστημένης 
ισχύος 130MWe είναι πρακτικά αδύνατο να τεθεί σε εμπορική λειτουργία από τη Διεύθυνση Παραγωγής της 
ΑΗΚ για το κρίσιμο χρονικό διάστημα νωρίτερα από τις 20 Ιουλίου 2020 λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί 
κατά της πανδημίας του κορονοϊού SARS-CoV-2 και λαμβανομένης υπόψη της θέσης του ΔΣΜΚ ότι το δυναμικό 
αυτό δεν θα είχε νόημα να εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία αργότερα από τις 20 Ιουλίου 2020 λόγω του ότι, 
με βάση ιστορικά στοιχεία, αναμένεται μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος κατά το μήνα Αύγουστο εφόσον η 
μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιαστεί η μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος κατά τη θερινή περίοδο είναι κατά 
το μήνα Ιούλιο, εκλείπουν οι λόγοι για συνέχιση της προσπάθειας για εγκατάσταση του προσωρινού παραγω-
γικού δυναμικού εγκατεστημένης ισχύος 130MWe από τη Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ. 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 40 
των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν Κ69/2020 Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, της 
ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ, ΜΕΚ/ΜΑΣΚ, προσωρινές μονάδες συνολικής ισχύος 130MWe στην περιοχή Μαρί 
της επαρχίας Λάρνακας, (ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού), στα Φ/Σχ. 55/27, 55/28, 55/35 & 55/36, 
τεμάχια 304, 305, 306, 430, 432 και 791, λόγω μεταβολής των συνθηκών στις οποίες στηρίχτηκε η χορήγησή 
της. 

2. Ότι η ανάκληση της Άδειας τίθεται άμεσα σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

3. Να επιδώσει στον κάτοχο Άδειας τελική ειδοποίηση ανάκλησης. 

4. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 
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