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ούτως ώστε η ΡΑΕΚ να εξετάσει τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου και τους εξ αυτού απορρέοντες 
Κανονισμούς και να προβεί στην αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, των δυνατοτήτων του αιτητή, περιλαμβανομένων των 
τεχνικών και οικονομικών του δυνατοτήτων που αποτελεί βασικό κριτήριο κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση 
άδειας από τη ΡΑΕΚ δυνάμει του Ν.183(Ι)/2004,  

 η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών για δραστηριοποίηση στην αγορά του φυσικού αερίου από
τη ΡΑΕΚ όπως προνοείται στην ΚΔΠ 298/2006 απαιτεί εύλογο χρόνο, συνεπώς, η υποβολή των αιτήσεων από τη
ΔΕΦΑ πρέπει να γίνει έγκαιρα,

 το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο αδειοδοτημένος από τη ΡΑΕΚ ιδιοκτήτης και διαχειριστής συστήματος
διανομής, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συστήματος μεταφοράς και διαχειριστής εγκαταστάσεων υγροποιημένου
φυσικού αερίου πρέπει να προβεί σε όλες τις απορρέουσες από τις άδειες που θα χορηγήσει η ΡΑΕΚ ενέργειες,
έγκαιρης οργάνωσης και συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό πλαίσιο, περιορίζεται στο διάστημα από τη χορήγηση των
αδειών έως την έλευση του φυσικού αερίου και ως εκ τούτου είναι συγκεκριμένο και πολύ περιορισμένο,

και στη βάση των διαμειφθέντων: 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Όπως για τη διασφάλιση της έγκαιρης οργάνωσης της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και την απρόσκοπτη
λειτουργία αυτής με την έλευση του φυσικού αερίου, επιστήσουν την προσοχή στις πρόνοιες της υφιστάμενης
νομοθεσίας και υπαγορεύσουν στη ΔΕΦΑ, που διορίστηκε ως αρμόδιος φορέας από το Υπουργικό Συμβούλιο με την
Απόφαση του υπ’ αριθμόν 87.649, ημερομηνίας 05 Ιουνίου 2019, να προβεί άμεσα, και όχι αργότερα από την 31

η

Μαρτίου 2020, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή αιτήσεων στη ΡΑΕΚ για τη χορήγηση των
ακόλουθων αδειών:

α) Κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης συστήματος μεταφοράς, 

β) κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης συστήματος διανομής,  

γ) διαχείρισης εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου. 

2. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στη ΔΕΦΑ.

3. Να δημοσιευθεί η παρούσα απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

Αριθμός 716 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
_____________ 

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για 
εμπορική χρήση από την εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 

8ΜWp, στο Φ/Σχ. 55/06 και 55/07, τεμάχια 130, 131, 136, 243, 244, 247 και 260, στον Ψεματισμένο και στο Φ/Σχ. 55/07, 
τεμάχιο 252, στη Χοιροκοιτία της επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς την αίτηση της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού 
Δημόσια Εταιρεία Λτδ και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τη συνοδεύουν, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Να χορηγήσουν Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για
εμπορική χρήση στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος
8ΜWp, στο Φ/Σχ. 55/06 και 55/07, τεμάχια 130, 131, 136, 243, 244, 247 και 260, στον Ψεματισμένο και στο
Φ/Σχ. 55/07, τεμάχιο 252, στη Χοιροκοιτία της επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.

2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ 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.
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