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Aριθμός 6058 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

_________________ 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση των τμημάτων καθαρισμού αεροσκαφών των 
L.G.S. Handling Ltd και Swissport Cyprus Ltd από την S & L Airport Services Ltd

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων Νόμου του 2014. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση 
συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση των τμημάτων καθαρισμού αεροσκαφών των L.G.S. Handling 
Ltd και Swissport Cyprus Ltd από την S & L Airport Services Ltd. 

Η L.G.S. Handling Limited (στο εξής η «LGS») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στα αεροδρόμια της Λάρνακας και Πάφου και παρέχει υπηρεσίες εδάφους 
(ground handling services). Συγκεκριμένα οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν: (α) διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και 
εποπτεία υπηρεσιών εδάφους,  (β)  υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών,  (γ)  διεκπεραίωση  αποσκευών,  (δ) 
διεκπεραίωση φορτίου, (ε) υπηρεσίες πίστας, (στ) καθαρισμός και τακτοποίηση αεροσκάφους, (ζ) μεταφορές επί του 
εδάφους. 

Η Swissport Cyprus Limited (στο εξής η «Swissport») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και όπως και η LGS δραστηριοποιείται στα αεροδρόμια της Λάρνακας και Πάφου και 
παρέχει υπηρεσίες εδάφους  (ground  handling services).  Συγκεκριμένα οι  εν λόγω  υπηρεσίες  περιλαμβάνουν: (α) διοι-
κητικές υπηρεσίες εδάφους και εποπτεία υπηρεσιών εδάφους, (β) υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών, (γ) διεκπεραίωση 
αποσκευών, (δ) διεκπεραίωση φορτίου, (ε) υπηρεσίες πίστας, (στ) καθαρισμός και τακτοποίηση αεροσκάφους, (ζ) μετα-
φορές επί του εδάφους. 

Η S & L Airport Services Ltd (στο εξής η «S&L») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και ελέγχεται από κοινού από την LGS και την Swissport. Η S&L με την ολοκλήρωση της 
συγκέντρωσης, θα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών και τον εξοπλισμό καθαρισμού αεροσκαφών και τα 
μηχανήματα επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών. 



 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Easy Power (Cyprus) Ltd (ΗΕ 275276) για ανάκληση της υπ’ αριθμόν Κ53-

2017 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό 
σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 5,581MWp και μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 3MWh, στo 
Φ/Σχ. 31/41, τεμάχιο 127 και 239 στον Άγιο Σωζόμενο της επαρχίας Λευκωσίας. 

2. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Easy Power (Cyprus) Ltd (ΗΕ 275276) για ανάκληση της υπ’ αριθμόν Π42-
2017 Άδειας Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό 
σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 5,581MWp και μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 3MWh, στo 
Φ/Σχ. 31/41, τεμάχιο 127 και 239 στον Άγιο Σωζόμενο της επαρχίας Λευκωσίας. 

3. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Easy Power (Cyprus) Ltd (ΗΕ 275276), 
φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5,58MWp στo Φ/Σχ. 31/41, τεμάχιο 127 και 239 στον 
Άγιο Σωζόμενο της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια. 

4. Η Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της 
παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν. 

5. Η απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να 
γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Easy Power (Cyprus) Ltd (ΗΕ 275276). 

6. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

Αριθμός 6062 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 339/2022 
__________________ 

Αίτηση της εταιρείας Vassiliko Cement Clean Energy Supply Ltd (ΗΕ 425746) για χορήγηση Άδειας Προμήθειας 
ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες για την περίοδο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

 (Υπ’ Αριθμόν Α1073) 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 26 του περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, και 
στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
1. Να χορηγήσουν στην εταιρεία Vassiliko Cement Clean Energy Supply Ltd (ΗΕ 425746) Άδεια Προμήθειας 

Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού. 
2. Με την έναρξη ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως αυτοί προβλέπονται στα άρθρα 93 και 94 του 

Νόμου, να εκδώσουν στην εταιρεία Vassiliko Cement Clean Energy Supply Ltd (ΗΕ 425746), Άδεια Προμήθειας 
Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο. 

3. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Vassiliko Cement Clean Energy Supply Ltd (ΗΕ 425746) 
όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 9(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) 
Κανονισμών και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

4. Η Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες να εκδοθεί στο δικαιούχο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών 
από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη 
συνοδεύουν. 

5. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Αριθμός 6063 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ/Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ 
(Ν. 102(Ι)2005) 

_________________ 

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 13  
Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 

Ορισμένα Σχέδια και / ή Προγράμματα Νόμου, ότι η αρμόδια αρχή Τμήμα Δημοσίων Έργων υπέβαλε στις 19/10/2022 στο 
Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τη Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλο-ντικών Επιπτώσεων, σχετικά με τη δημιουργία εγκαταστάσεων (Λιμενικών και Χερσαίων) για εξυπηρέτηση 
των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής – Βασιλικού.  

2.  Η μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 7.30 π.μ.-2.30 μ.μ στα Γραφεία 
του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20-22, Έγκωμη) ή στα Γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη 
διεύθυνση, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος  στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: http://moa.gov.cy/moa/environment 

3. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 35 ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης 
ή τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η έγκριση του σχεδίου και / ή προγράμματος στο περιβάλλον. Οι απόψεις να 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος ή σε ηλεκτρονική μορφή στο Hλ. Ταχυδρομείο 
director@environment.moa.gov.cy. 
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