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Aριθμός 6471 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 
 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση ελέγχου της Nicosia Mall Holdings (NMH) Ltd  
από την Soulfull Enterprises Ltd 

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

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Soulfull Enterprises Ltd με 
κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε 
απόκτηση ελέγχου της Nicosia Mall Holdings (NMH) Ltd. 

Η Soulfull Enterprises Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, θυγατρική της K. Athienitis Contractors - Developers Public Limited και αποτελεί υφιστάμενο μέτοχο της 
Nicosia Mall Holdings (NMH) Ltd. Η Soulfull Enterprises Ltd είναι εταιρεία ειδικού σκοπού και η μόνη της δραστηριότητα 
είναι να κατέχει μετοχές στην Nicosia Mall Holdings (NMH) Ltd. 

Η K. Athienitis Contractors-Developers Public είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 
νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου K. Athienitis. Ο Όμιλος K. Athienitis 
ασχολείται με την παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών (construction services) και την ανάπτυξη γης (real estate 
development). 

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η  Nicosia Mall Holdings (NMH) Ltd, η οποία είναι εταιρεία 
δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε ως όχημα 
ειδικού σκοπού και με μόνη εργασία να ενεργεί ως ιθύνουσα εταιρεία (holding company) του συγκροτήματος εταιρειών 
του Εμπορικού Κέντρου. 

Σημ.:   Με την παρούσα ανακοίνωση η γνωστοποίηση αρ. 6349 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο-
κρατίας με αρ. 5186 και ημερομηνία 1η Νοεμβρίου 2019, ακυρώνεται. 



   

Αριθμός 6472 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΜΕΧΡΙ 2018 (Ν. 122(Ι)/2003) 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 05/2019 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 26(1) των περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018, εκδίδει το ακόλουθο προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης 
και καλεί τους κατόχους Αδειών, Αιτητές Αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις 
ή/και παραστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος προσχέδιου της 
Ρυθμιστικής Απόφασης.  

Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως «Ρυθμιστική Απόφαση αναφορικά με τον Λειτουργικό 
Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ (Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 05/2019)» και θα διαβάζεται μαζί με τη Ρυθμιστική 
Απόφαση αναφορικά με το Λειτουργικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ Αρ. 04/2014 (ΚΔΠ 372/2014) και η 
Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 04/2014 (ΚΔΠ 372/2014) και η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση με Αρ. 05/2019 θα αναφέρονται 
μαζί ως «Λειτουργικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ Ρυθμιστικές Αποφάσεις 04/2014 και 05/2019». 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη: 

 Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 (ο «Νόμος») και των 
δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών. 

 Τις πρόνοιες του περί Ηλεκτρισμού Νόμου (Κεφ. 170) και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και 
συγκεκριμένα των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών του 1941-2004, άρθρο 46(5), εδάφιο (ε)(i) και (ii) που 
προνοεί: 

«Μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του καταναλωτή και πριν από την 
ηλεκτροδότησή του, διενεργείται έλεγχος για διαπίστωση της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου (2), όπως καθορίζεται πιο κάτω –  

(i) Στην περίπτωση ηλεκτροδότησης από το δίκτυο μεταφοράς και διανομής, από τον ιδιοκτήτη του 
δικτύου, 

(ii) στην περίπτωση ηλεκτροδότησης από ιδιωτικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού, χωρίς σύνδεση με 
το δίκτυο μεταφοράς και διανομής, από το Διευθυντή», 

 Τις πρόνοιες της παραγράφου Β.1.6 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2014 (ΚΔΠ 372/2014) «Λειτουργικός 
Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», που μεταξύ άλλων αναφέρεται: 

«Όσον αφορά την επιχειρησιακή μονάδα Άλλων Δραστηριοτήτων, αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις μη-
ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της ΑΗΚ, ήτοι: 

o Επιθεωρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων». 

 Όλη τη σχετική αλληλογραφία με τελευταία την επιστολή της ΑΗΚ, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2019, με την 
οποία ζητείται όπως επανεξεταστεί η πιο πάνω πρόνοια της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2014 (ΚΔΠ 
372/2014), ούτως ώστε η δραστηριότητα των επιθεωρήσεων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων επαναφερθεί 
στην αρμοδιότητα της Διανομής της ΑΗΚ μέχρι πιθανής τροποποίησης του περί Ηλεκτρισμού Νόμου (Κεφ. 
170) και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών. 

 Το γεγονός ότι η επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζεται 
ως μία ανταγωνιστική δραστηριότητα. 

 Το γεγονός ότι η επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δεν αφορά καθαυτό το φάσμα των 
δραστηριοτήτων της αγοράς ηλεκτρισμού και δεν εμπίπτει στις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018,   

και αφού μελέτησε ενδελεχώς όλα τα πιο πάνω και εκτίμησε ότι οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί του 1941-2004 άρθρο 
46(5), εδάφιο (ε)(i) προνοούν ότι ο έλεγχος της εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του καταναλωτή διενεργείται 
από τον ιδιοκτήτη του δικτύου, ανάλογα με την περίπτωση που ηλεκτροδοτείται η εγκατάσταση,   

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

1. Την τροποποίηση της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2014 (ΚΔΠ 372/2014) «Λειτουργικός Διαχωρισμός των 
Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», με τη διαγραφή της πρόνοιας «Επιθεωρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από την 
παράγραφο Β.1.6. 

2. Να καλέσει την ΑΗΚ όπως συμμορφωθεί άμεσα με την παρούσα τροποποίηση, έτσι ώστε η επιθεώρηση/έλεγχος 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καταναλωτών να διενεργείται από τους Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) ή 
Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ) ανάλογα με την περίπτωση όπως ακριβώς προνοείται από τον περί 
Ηλεκτρισμού Νόμο (Κεφ.170) και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, μέχρι τροποποίηση αυτών.  

3. Το οποιοδήποτε κόστος προκύπτει προς τον ΙΣΜ ή ΙΣΔ από την πιο πάνω δραστηριότητα, δεν είναι ανακτήσιμο από 
τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις που εγκρίνει η ΡΑΕΚ με βάση τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2015 
(ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» καθώς η εν λόγω 
δραστηριότητα δεν αφορά καθαυτό το φάσμα των δραστηριοτήτων της αγοράς ηλεκτρισμού.   
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