
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
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Αριθμός 6368 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

_____________ 

Αίτηση της εταιρείας DP Elsim Ltd (ΗΕ 363680) για χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, για εμπορική χρήση, συνολικής ισχύος 3,5MWe, με χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος και κινετομαγνητικής 

ενέργειας, στο Φ/Σχ. (50/06W1), τεμάχιο 375, στην περιοχή Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη τα εξής: 

• Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν. 122(Ι)/2003), 
• Το γεγονός ότι ο αιτητής δεν έχει υποβάλει τα υπολειπόμενα απαιτούμενα έγγραφα που είχαν ζητηθεί με την υπ’ 

αριθμό 06.01.03.02.A1037/1148-19 επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 09/08/2019. 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιόν τους στοιχεία, και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 38 των 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, και εκτίμησαν ότι δεν υπάρχει πρόθεση για προώθηση 
της αίτησης για χορήγηση Άδειας Κατασκευής από την εταιρεία DP Elsim Ltd, στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
1. Να απορρίψουν την υπ’ αριθμόν A1037 αίτησης της εταιρείας DP Elsim Ltd (ΗΕ 363680) για χορήγηση Άδειας 

Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 
3,5MWe, με χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος και κινετομαγνητικής ενέργειας, στο Φ/Σχ. (50/06W1), τεμάχιο 
375, στην περιοχή Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας. 

2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία DP Elsim Ltd (ΗΕ 363680) όπως προβλέπεται από τους περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην 
ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

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

Αριθμός 6369 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

______________ 
Αίτηση της εταιρείας DP Elsim Ltd (ΗΕ 363680) για χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, για εμπορική χρήση, συνολικής ισχύος 2,5MWe, με χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος και κινετομαγνητικής 
ενέργειας, στο Φ/Σχ. (-/2-278-379), τμήμα 3, τεμάχιο 366, στη περιοχή Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου 

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, το γεγονός ότι η 
χρονική περίοδος των δεκαπέντε (15) ημερών για υποβολή πληροφοριών στη ΡΑΕΚ έχει παρέλθει χωρίς να υποβληθεί 
οτιδήποτε και επιπλέον ότι η ΡΑΕΚ στις 17/09/2020 έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή τον Κανονισμό 7.(4)(α) και (β) του 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμού του 2004, για παράταση τριών (3) μηνών της 
λήψης απόφασης, και αφού εκτίμησαν ότι το προτεινόμενο έργο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου, στη βάση των 
διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
1. Να χορηγήσουν στην εταιρεία DP Elsim Ltd (ΗΕ 363680), Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας για εμπορική χρήση, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 2,5MWe, με χρήση φωτοβολταϊκού 
συστήματος και κινετομαγνητικής ενέργειας, στο Φ/Σχ. (-/2-278-379), τμήμα 3, τεμάχιο 366, στην περιοχή 
Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια. 

2. Η άδεια στο δικαιούχο να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει 
όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.  

3. Η απόφαση να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1). 

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

Αριθμός 6370 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

_____________ 

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκού συστήματος για 
εμπορική χρήση από την Bioland Project 56 Ltd (ΗΕ 388833), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 

8MWp, στο Φ/Σχ. -/2-277-377 και -/2-277-379, τμήμα 6, τεμάχια 161, 177, 222 και 450,  
στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου 

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 Bioland Project 56 Ltd (ΗΕ 388833), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στο Φ/Σχ. -/2-277-377 και -/2-277-379, τμήμα 6, τεμάχια 161, 177, 222 και 450, 
στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια. 

5042



 

2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Bioland Project 56 Ltd (ΗΕ 388833) 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 6371 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
_______________ 

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκού συστήματος για 
εμπορική χρήση από την Cyfield CH94 Ltd (ΗΕ 366303), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 

6,5MWp, στο Φ/Σχ. 29/32W2, τμήμα Β, τεμάχια 153 και 155 και στο Φ/Σχ. 29/47W1, τμήμα Β, τεμάχιο 158                                 
στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας 

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 Cyfield CH94 Ltd (ΗΕ 366303), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος 6,5MWp, στο Φ/Σχ. 29/32W2, τμήμα Β, τεμάχια 153 και 155 και στο Φ/Σχ. 29/47W1, 
τμήμα Β, τεμάχιο 158 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια. 

2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Cyfield CH94 Ltd (ΗΕ 366303) 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. 
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