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Aριθμός 5857 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 269/2021 

Αίτηση της Εταιρείας Bioland Project 43 Ltd (ΗΕ 380135) για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση (Υπ’ Αριθμόν Α1066) 

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 για εμπορική χρήση στην εταιρεία
Bioland Project 43 Ltd (ΗΕ 380135), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp στο Φ/Σχ. -
/2-273-381, τεμάχια 285 και 289, και στο Φ/Σχ. -/2-274-381, τεμάχια 279, 280, 286, 288, 297, 317, 464 και 465
στην Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.

2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Bioland Project 43 Ltd (ΗΕ 380135)  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 5858 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
_______________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
 (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Κ19-2006 Άδειας Κατασκευής Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού της 
εταιρείας Stivo Trading Ltd με τη διαγραφή του όρου 20 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας.

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. 

Αριθμός 5859 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

______________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
(Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού της 
εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd με τη διαγραφή του όρου 20 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το 
υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας.

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. 

Αριθμός 5860 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

____________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
 (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Κ35-2009 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού στο Μαρί-
Βασιλικό της εταιρείας P.E.C Powerenergy Cyprus Ltd με τη διαγραφή του όρου 18 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις 
συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα 
μεταβίβασης άδειας.

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. 

Αριθμός 5861 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

________________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
 (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Κ41-2010 Άδειας Κατασκευής Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού της 
εταιρείας Karousos High Green Energy Ltd  με τη διαγραφή του όρου 19 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση 
με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης 
άδειας.  

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. 

Αριθμός 5862 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
_____________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
 (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Κ42-2010 Άδειας Κατασκευής Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού της 
εταιρείας A.P. Energy Ltd με τη διαγραφή του όρου 20 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. 

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. 

6908



Αριθμός 5863 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
_________________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
 (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Κ44-2012 Άδειας Κατασκευής Ηλιοθερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού 
της εταιρείας AC Cyprus Power Thermal Ltd με τη διαγραφή του όρου 18 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση 
με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης 
άδειας. 

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. 

Αριθμός 5864 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

______________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
 (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Κ50-2015 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού της εταιρείας 
Bioland Energy Ltd με τη διαγραφή του όρου 18 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. 

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. 

Αριθμός 5865 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

_____________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
 (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Κ53-2017 Άδειας Κατασκευής Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού 
της εταιρείας Easy Power (Cyprus) Ltd με τη διαγραφή του όρου 18 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το 
υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. 

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. 

Αριθμός 5866 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

________________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
 (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Π20-2006 Άδειας Λειτουργίας και Παραγωγής Αιολικού Σταθμού της εταιρείας Stivo 
Trading Ltd με τη διαγραφή του όρου 20 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. 

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. 

Αριθμός 5867 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

______________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
 (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Π27-2009 Άδειας Λειτουργίας και Παραγωγής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού 
στο Μαρί-Βασιλικό της εταιρείας P.E.C Powerenergy Cyprus Ltd με τη διαγραφή του όρου 18 έτσι ώστε η άδεια αυτή να 
είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η 
δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. 

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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Αριθμός 5868 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

______________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
 (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Π32-2010 Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού της 
εταιρείας Karousos High Green Energy Ltd με τη διαγραφή του όρου 19 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση 
με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης 
άδειας. 

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. 

Αριθμός 5869 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

________________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
 (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Π33-2010 Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού της 
εταιρείας A.P. Energy Ltd με τη διαγραφή του όρου 20 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας.  

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. 

Αριθμός 5870 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

_____________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
 (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Π35-2012 Άδειας Λειτουργίας και Παραγωγής Ηλιοθερμικού Σταθμού της εταιρείας 
AC Cyprus Power Thermal Ltd με τη διαγραφή του όρου 18 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το 
υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. 

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. 

Αριθμός 5871 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

____________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
 (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Π38-2013 Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού της 
εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd με τη διαγραφή του όρου 19 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το 
υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. 

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. 

Αριθμός 5872 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

______________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
 (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Π42-2017 Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού 
της εταιρείας Easy Power (Cyprus) Ltd με τη διαγραφή του όρου 18 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το 
υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. 

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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