
 

 

 

 

 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

       
 
Αρ. Φακ. 11.17.018.10 
 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ 2008 ΕΩΣ 2014              

(Νόμος Αρ. 13(Ι)/2008) 

Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και των 
εταιρειών Bioland Energy Ltd, GDL Green Energy Group Ltd και Μάριος 
Καραντώνης Λτδ ή/και των μητρικών ή θυγατρικών τους εταιρειών για 
πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) ή/και 6(1) του Νόμου 

13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί, καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 της 
ΣΛΕΕ 

 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου     Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης      Μέλος  

κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας    Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης    Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 8/2/2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο υπόθεσης είναι η αυτεπάγγελτη 

έρευνα της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») 

εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και των εταιρειών Bioland Energy Ltd, GDL 

Green Energy Group Ltd και Μάριος Καραντώνης Λτδ ή/και των μητρικών ή 

θυγατρικών τους εταιρειών αναφορικά με ενέργειες ή/και συμπεριφορές σε σχέση με 

το «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με 

τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» και 

συγκεκριμένα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, οι οποίες ενδεχομένως να παραβαίνουν 

τις πρόνοιες των άρθρων 3(1) ή/και 6(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού 

Απόφαση ΕΠΑ 06/2021 
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Νόμων του 2008 και 2014, καθώς και των άρθρων 101 και/ή 102 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3/8/2018, εξέτασε 

την ανώνυμη καταγγελία που παραλήφθηκε στις 11/7/2018. Η εν λόγω καταγγελία 

αναφέρεται σε διαδικασίες και πρακτικές εκ μέρους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 

και των εταιρειών Bioland Energy Ltd, GDL Green Energy Group Ltd και Μάριος 

Καραντώνης Λτδ που αφορούν το «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην 

Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (εφεξής η «ΑΑΗ»)» (εφεξής το «Σχέδιο») και 

παραβαίνουν τη νομοθεσία για την προστασία του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή, 

ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 23(2)(α) των περί της Προστασίας 

του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος»), ομόφωνα 

αποφάσισε την έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με ενέργειες ή/και 

συμπεριφορές της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (εφεξής η «ΑΗΚ») και των εταιρειών 

Bioland Energy Ltd (εφεξής η «Bioland»), GDL Green Energy Group Ltd (εφεξής η 

«GDL»)  και Μάριος Καραντώνης Λτδ (εφεξής η «Karantonis») ή/και των μητρικών ή 

θυγατρικών τους εταιρειών σε σχέση με το «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην 

Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, 

οι οποίες ενδεχομένως να παραβαίνουν τις πρόνοιες των άρθρων 3(1) ή/και 6(1) του 

Νόμου, καθώς και των άρθρων 101 και/ή 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ»). 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που διεξήχθη στις 9/4/2019, υπό το φως του 

σημειώματος της Υπηρεσίας ημερομηνίας 9/4/2019, ομόφωνα έκρινε αναγκαίο για τη 

λήψη των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων, την πραγματοποίηση επιτόπιας 

έρευνας στα υποστατικά ή/και γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και των 

εταιρειών Bioland Energy Ltd, GDL Green Energy Group Ltd και Μάριος Καραντώνης 

Λτδ, καθώς και σ’ όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται άμεσα ή και έμμεσα από 

αυτές ή ελέγχουν άμεσα ή και έμμεσα αυτές ή συνδέονται άμεσα ή και έμμεσα με 

αυτές και ενδεχομένως να επηρεάζουν αυτές με αποφάσεις, συμπεριφορές ή/και 

ενέργειές τους, στη βάση του άρθρου 31 του Νόμου. Επίσης, η Επιτροπή σημείωσε 

ότι ο σκοπός που εξυπηρετείται με τον επιτόπιο έλεγχο είναι να μην υπάρξει 

οποιαδήποτε γνωστοποίηση και προετοιμασία αυτών στις απαντήσεις τους και στα 

έγγραφα που θα τους ζητηθούν.  
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Ακολούθως, η Υπηρεσία, στη βάση των οδηγιών που της δόθηκαν από την 

Επιτροπή, πραγματοποίησε την επιτόπια έρευνα στις 11/4/2019. Επίσης, η 

Υπηρεσία, κατά την προκαταρκτική της έρευνα, απέστειλε σχετικά ερωτηματολόγια 

προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας και τη Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας. 

Η Υπηρεσία με την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας υπέβαλε 

Έκθεση Ευρημάτων στην Επιτροπή ημερομηνίας 28/1/2021.   

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε ενδελεχώς όλα τα ενώπιον της στοιχεία, που βρίσκονται 

καταχωρισμένα εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και την Έκθεση 

Ευρημάτων της Υπηρεσίας ημερομηνίας 28/1/2021, ομόφωνα έλαβε την απόφασή 

της ως ακολούθως: 

Β.  ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΡΗ 

1.  Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου είναι ανεξάρτητος Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, που 

ιδρύθηκε σύμφωνα με τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο Κεφ. 171 του 1952 

για την άσκηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή, την προμήθεια, 

τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η 

ΑΗΚ, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, αποτελεί τον «Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής» και 

ορίζει τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (εφεξής ο «ΔΣΔ»), ο οποίος λειτουργεί 

υπό την εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (εφεξής η «ΡΑΕΚ») στο 

πλαίσιο των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018. 

Θυγατρικές εταιρείες της ΑΗΚ είναι:  

(α) Η ESCO ΑΗΚ LTD (εφεξής η «ESCO»), η οποία ανήκει εξολοκλήρου στην ΑΗΚ. 

Η ESCO δραστηριοποιείται στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, δηλαδή 

 σχεδιάζει, υλοποιεί και συντηρεί έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εγγυάται το 

αποτέλεσμα (οικονομικό όφελος), στο πλαίσιο Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. 

Σκοπός των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης που συνάπτει η ESCO με τους 

πελάτες της, είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει η ΑΗΚ, με 

ταυτόχρονη ανάληψη καλά υπολογισμένων και απόλυτα ελεγχόμενων οικονομικών 

κινδύνων για την επίτευξη συμφωνημένων στόχων.  

(β) Η Ηλεκτρική Ανανεώσιμες ΛΤΔ, η οποία ανήκει εξολοκλήρου στην ΑΗΚ και 

υπέβαλε αιτήσεις για φωτοβολταϊκά (εφεξής τα «Φ/Β») στον Άγιο Ιωάννη (3,5MW) με 
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πρόθεση για μεταφορά του έργου στην παραγωγή, εάν αυτό επιτραπεί από την 

ΡΑΕΚ.  

Περαιτέρω, η ΑΗΚ έχει προβεί σε κοινοπραξία (α) με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 

«Κοινοπραξία ΑΗΚ-ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες ΛΤΔ» και (β) με την εταιρεία Legacy Ltd 

για ανάπτυξη Φ/Β πάρκου περίπου 11MW. 

2.  Bioland Energy Ltd 

Ο  Όμιλος Eptagon Group Ltd είναι μητρική της εταιρείας Eptagon Enterprises Ltd, η 

οποία είναι μητρική των εταιρειών Bioland Energy (Cyprus) Ltd (ιδιοκτησία Φ/Β 

πάρκων) και Bioland Holdings Ltd. Η εταιρεία Bioland Holdings Ltd κατέχει τις 

εταιρείες Bioland Energy Ltd (κατασκευή Φ/Β πάρκων και συμβατικών μονάδων), 

Bioland Energy (HK) Ltd, Bioland International Ltd, Bioland Recycling Ltd και Bioland 

Promithia Ltd (όλες μαζί θα αναφέρονται ως «Bioland»). 

Η εταιρεία Bioland Energy Ltd είναι θυγατρική εταιρεία της Bioland Holdings Ltd, που 

ιδρύθηκε το 2011. Η εν λόγω εταιρεία ασχολείται με όλο το φάσμα των υπηρεσιών 

στον τομέα αυτό, δηλαδή εγκαταστάσεις σε σπίτια (συμψηφισμός μετρήσεων) ή/και 

πισίνες, εγκαταστάσεις σε εμπορικούς ή/και βιομηχανικούς πελάτες (αυτοπαραγωγή) 

ή/και καθαρή τιμολόγηση (net billing), εργολαβίες μεγάλων πάρκων επ’ αμοιβή και 

κατασκευή ιδιόκτητων μεγάλων Φ/Β πάρκων. 

3.  GDL Green Energy Group Ltd 

Η εταιρεία GDL Green Energy Group Ltd1 εταιρεία που εγγράφηκε το 2015, είναι το 

αποτέλεσμα της στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ ειδικών στον κλάδο και επενδυτών 

με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του τομέα της Πράσινης Ενέργειας 

στην Κύπρο. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται και προσφέρει λύσεις στους 

τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας, της 

ψύξης/θέρμανσης/εξαερισμού και των υπηρεσιών ενέργειας.  

Αρχικά, η εταιρεία που μετείχε στον Μειοδοτικό διαγωνισμό ήταν η Κοινοπραξία 

Lanitis & Caramondanis Energy, της οποίας μέτοχοι ήταν οι εταιρείες Lanitis Green 

Energy Group Ltd και Caramondani Bros Public Co Ltd. Στη συνέχεια, η Lanitis 

Energy Group Ltd εξαγοράζει το 30% της Caramondani, στα έργα που έλαβε μέρος η 

εν λόγω Κοινοπραξία και ακολούθως πωλεί το 90% στην CYPV Holdings Ltd και 

παραμένει το 10% στην Lanitis Energy Group Ltd. Η Lanitis & Caramondanis 

 
1 Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.geg.com.cy/el/ . Η εν λόγω εταιρεία έχει 
μετόχους τον κ. {…} και την εταιρεία CYPCOSERVE LIMITED, η οποία είναι επίσης ο μέτοχος της 
εταιρείας CYPV HOLDING LIMITED. H εταιρεία CYPCOSERVE LIMITED ανήκει σε διάφορες εταιρείες 
με κατάληξη σε διάφορα φυσικά πρόσωπα περιλαμβανομένου και του κ. {…}.  
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μετονομάζεται σε CYPV Energy. Το 10% που κατείχε η εταιρεία Lanitis Energy 

Group Ltd μέχρι το τέλος του 2015 το αναλαμβάνει η Synergon Group Ltd ({...})* και 

γίνεται συμφωνία διαχωρισμού με την Lanitis Energy Group. Οι εταιρείες Synergon 

Group Ltd, κατά 10% και CYPV Holdings Ltd, κατά 90%, κατέχουν τις εταιρείες 

Gigawatt Global (Cyprus) Ltd και CYPV Energy Ltd, η οποία κατέχει κατά 100% τις 

εταιρείες LGEG Solar Power και LGEG Photovoltaic.   

Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου GDL Green Energy Group Ltd είναι η SunTechnics 

Ltd (εφεξής η «SunTechnics»), η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά των 

οικιστικών/ εμπορικών φωτοβολταϊκών συστημάτων και προμήθειας, μελέτης και 

εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων˙ η AirWaySolutions Ltd (εφεξής η 

«AirWaySolutions»), η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά της προμήθειας 

προϊόντων κλιματισμού, αερισμού και θέρμανσης˙ η Energy & Beyond Ltd (εφεξής η 

«Energy & Beyond»), η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας, συμβάσεων 

και μελετών για έργα παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και η Superior Aircondition 

Services Ltd (εφεξής η «SAcS»), η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά της 

παροχής τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων κλιματισμού. 

(Επισημαίνεται ότι στο κείμενο θα αναφέρονται όλες οι καταγεγραμμένες εταιρείες ως 

GDL, προς αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης.) 

4.  Μάριος Καραντώνης Λτδ 

Η εταιρεία Μάριος Καραντώνης ΛΤΔ, με έτος έναρξης εργασιών το 1983, είναι 

ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Καραντώνης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με ειδίκευση στο βιομηχανικό αυτοματισμό και στη 

διαχείριση των βιομηχανικών ενεργειακών πόρων. Ασχολείται, επίσης με το εμπόριο 

εξειδικευμένου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μέτοχοι της είναι {…}, 

ένας εκ των διευθυντών και {…}, οι οποίοι είναι {…}, διευθυντή {…} της εταιρείας. {…} 

κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρείας MGFK Energy Ltd (εφεξής η «MGFK 

Energy»), η οποία ασχολείται με φωτοβολταϊκά.  

Το 2007 δημιουργήθηκε το νέο μέλος του Ομίλου, η K-ENERGY by Karantonis με 

σκοπό να καλύψει την ανάγκη της αγοράς για ανάπτυξη συστημάτων εκμετάλλευσης 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

 

* Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται/διαγράφονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε 
αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια, καλύπτονται από επιχειρηματικό απόρρητο ή αφορούν 
πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως ή/και αφορούν τον περί της Προστασίας των Φυσικών 
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της 
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018). Ενδεικτικό της 
παράλειψης είναι το σύμβολο {…}.    
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Γ.  ΓΕΓΟΝΟΤΑ/ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1.  Αντικείμενο Αυτεπάγγελτης Έρευνας  

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 3/8/2018, εξέτασε την ανώνυμη 

καταγγελία που παραλήφθηκε στις 11/7/2018 και αναφέρεται στις διαδικασίες και 

πρακτικές που αφορούν το Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική 

Αγορά Ηλεκτρισμού. 

Η Επιτροπή, στην εν λόγω συνεδρία της, επεσήμανε ότι στην ανώνυμη καταγγελία 

καταγγέλλονται το Υπουργείο Ενέργειας, αναφορικά με τις διαδικασίες και πρακτικές 

του που αφορούν το Σχέδιο, η εταιρεία κατασκευής φωτοβολταϊκών Bioland, η Αρχή 

Ηλεκτρισμού Κύπρου, η οποία, ως υπάρχει ο ισχυρισμός, αποτελεί μονοπώλιο, 

μέλος της ΡΑΕΚ και οι εταιρείες Green Energy Group και Karantonis Group. 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή επεσήμανε ότι αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Το όλο θέμα πηγαίνει πολύ παλαιότερα σε σχέση με το μειοδοτικό διαγωνισμό 

(εφεξής ο «Μειοδοτικός») για μεγάλα έργα φωτοβολταϊκών, που ενώ οι τότε 

εξαγγελίες της Κυβέρνησης αφορούσαν ένα σχέδιο μετά την έκρηξη στο Μαρί, για 

εναλλακτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και συγκεκριμένα 

φωτοβολταϊκά αν είναι δυνατό σε πιο χαμηλή τιμή από της παραγωγής της ΑΗΚ, 

τελικά έγινε ένα όμορφο παρτάκι. 

Αντί αυτού, μέχρι και σήμερα δηλαδή 6 χρόνια μετά ακόμη κατασκευάζονται μεγάλα 

φωτοβολταϊκά έργα που κερδήθηκαν το 2012 με εντελώς διαφορετικά οικονομικά 

δεδομένα (με 1/3 χαμηλότερα της αρχικής τιμής στα κόστη) που αυτά συμφέρουν 

μόνο τους κατασκευαστές-επιχειρηματίες. Σημειώνεται ότι από τα 50MW του 

διαγωνισμού μόλις τα 35MW έγιναν και αυτά σε καμία περίπτωση μέσα στο χρονικό 

περιθώριο που είχε ο διαγωνισμός. Όλα αυτά έγιναν με διάφορες ευνοϊκές 

παρατάσεις. Χωρίς να ανακληθούν οι άδειες και χωρίς να κατασχεθούν οι εγγυητικές 

δημιουργώντας προνομιακές καταστάσεις για λίγους.» 

Ακολούθως, γίνεται αναφορά σε ένα στημένο σκηνικό για το μειοδοτικό διαγωνισμό 

από {…}. 

Αναφέρεται επίσης ότι: «Από την αδράνεια του το Υπουργείο Ενέργειας αφού όπως 

όλα δείχνουν δεν θα καλυφτούν οι εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι για τις ΑΠΕ μέχρι το 

2020, ήρθε πριν λίγους μήνες και άνοιξε σχέδιο με τελική κατάληξη την ένταξη των 

έργων στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.  
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Ένα καλοστημένο σχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των λίγων, στο οποίο 

κάποιοι εξωγενείς συμμετείχαν και το έστησαν στα μέτρα τους για να παρουσιαστούν 

σήμερα ως έτοιμοι από καιρό, ενώ οι υπόλοιποι αιτητές θα είχαν ένα μήνα 

προετοιμασίας πράγμα αδύνατο σε σχέση με αυτά που απαιτεί το σχέδιο σε άδειες και 

άλλα. Οι ιθύνοντες θα είναι πανέτοιμοι από κάθε άποψης. Το σχέδιο που είχε ανοίξει 

και δόθηκε μια τυπική παράταση, ευνοούσε αυτούς τους κυρίους που το έστησαν για 

τους εαυτούς τους παρά πολύ καλά εις βάρος των πολλών και στο τέλος εις βάρος 

της οικονομίας. 

Βασικά θα φύγουν από το σημερινό μονοπώλιο της ΑΗΚ περίπου 200MW και στην 

ουσία θα γίνουν κάποια ελεγχόμενα ολιγοπώλια, δηλαδή κάποιοι ας πούμε όπως η 

Bioland του κ. {…} που είναι έτοιμη από καιρό θα πάρει 120-140MW, κάποιοι άλλοι 

όπως η Green Energy Group του κ. {…} και η Karantonis Group του κ. {…} θα 

πάρουν 20-30MW για να ικανοποιηθούν και τα υπόλοιπα θα τα δώσουν στην ΑΗΚ! 

[…] Άρα το πρώτο άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς περίπου έκλεισε! Δηλαδή κάτι 

παρόμοιο που έγινε με το μειοδοτικό διαγωνισμό! Οι υπόλοιποι αιτητές για παρόμοια 

έργα που έχουν ξοδέψει και αυτοί τεράστια ποσά εξόδων θα είναι τα θύματα και οι 

θεατές του πιο πάνω φιάσκου.» 

Επίσης, η καταγγελία αναφέρθηκε στην ΑΗΚ και στο μονοπώλιο που κατέχει: «Η 

ΑΗΚ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κατέχει 

επίσης θέση ισχύος ως οργανισμός δημοσίου συμφέροντος. Αντί να τηρεί τα 

προσχήματα είναι τόσο προκλητική η στάση της που προχωρεί τώρα με πέραν των 

30MW για την δήθεν ανταγωνιστική αγορά. Επιπλέον φημολογείται έντονα ότι 

προτίθεται να εξαγοράσει ένα ηλιοθερμικό 50MW και σε συνεργασία με την Bioland η 

οποία και πάλι είναι πίσω από το deal διότι προφανώς δεν έχει τα χρήματα και 

χρειάζεται ένα θύμα όπως η ΑΗΚ, θα μετατρέψουν την άδεια του σε φωτοβολταϊκό, 

πράγμα παράνομο, αντιδεοντολογικό και με ξεκάθαρη κατάχρηση της εξουσίας που 

έχει η ΑΗΚ έναντι των υπολοίπων που δραστηριοποιούνται με την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. 

Για το δεύτερο άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς θα έρθουν οι αρμόδιοι να βάλουν 

ένα είδος οροφής (ceiling) για παράδειγμα τα 5 MW ανά εταιρεία ή όμιλο και θα 

δεχτούν και άλλες αιτήσεις, άρα οι διάφοροι κοινοί θνητοί θα μπορούν να μπουν στην 

ανταγωνιστική αγορά το 2022!». 

Επιπλέον, κατά την ίδια συνεδρία, η Επιτροπή, στη βάση του Νόμου και της σχετικής 

νομολογίας, θεώρησε ότι οι αποφάσεις ή/και εγκρίσεις που δίδουν το Υπουργείο 

Ενέργειας και η ΡΑΕΚ για θέματα ενέργειας και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές 
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ενέργειες, αποτελούν μέρος της δημόσιας εξουσίας τους και εξυπηρετούν σκοπούς 

δημοσίου συμφέροντος. Επομένως για αυτές τους τις λειτουργείες και 

δραστηριότητες δεν δύνανται να θεωρηθούν ως «επιχείρηση» και να αποτελέσουν 

μέρος εξέτασης της εν λόγω υπόθεσης. 

Δεδομένων των πιο πάνω στοιχείων και πληροφοριών, η Επιτροπή επεσήμανε ότι, 

τα ζητήματα που τίθενται ενώπιον της με την εν λόγω ανώνυμη καταγγελία, αφορούν 

πρακτικές και συμπεριφορές της ΑΗΚ που έγκεινται στη δεσπόζουσα θέση που 

κατέχει στη σχετική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της εταιρείας κατασκευής 

φωτοβολταϊκών Bioland Energy Ltd και επίσης πιθανή ή/και πιθανές συμπράξεις της 

ΑΗΚ με τις εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών Bioland Energy Ltd (εφεξής η 

«Bioland»), GDL Green Energy Group Ltd (εφεξής η «Green Energy») και Μάριος 

Καραντώνης Λτδ (εφεξής η «Karantonis»),  ή/και μεταξύ κάποιων εξ αυτών. Ως 

αποτέλεσμα, η Επιτροπή, βάσει αυτών, θεώρησε ομόφωνα ότι δυνατό να 

προκύπτουν πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 6(1) ή/και 3(1) των περί 

της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος») 

αναφορικά με τα φωτοβολταϊκά συστήματα στο πλαίσιο του Σχεδίου. 

Μέσα από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες 

πρακτικές και συμπεριφορές της ΑΗΚ, καθώς και της εταιρείας κατασκευής 

φωτοβολταϊκών Bioland, που αφορούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα στο πλαίσιο του 

Σχεδίου. 

Η Επιτροπή, ομόφωνα θεώρησε, ότι μεταξύ άλλων, το κύριο θέμα των όσων 

καταγγέλλονται, εστιάζεται σε πιθανολογούμενη εφαρμογή αθέμιτων ή/και 

καταχρηστικών ή/και εκμεταλλευτικών πρακτικών ή/και διακριτικής μεταχείρισης ή/και 

περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης κατά παράβαση των διατάξεων του 

άρθρου 6(1) του Νόμου.   

Η Επιτροπή σημείωσε ότι από τα πιο πάνω ενδεχομένως να προκύπτει 

καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων 

κατά παράβαση των διατάξεων (α), (β), (γ) και/ή (δ) του άρθρου 6(1) του Νόμου, 

συνεπεία της πιθανολογούμενης εφαρμογής αθέμιτων τιμών και όρων και/ή 

περιορισμό της διάθεσης ή παραγωγής και/ή διακριτικής μεταχείρισης και/ή 

καταχρηστικών πρόσθετων υποχρεώσεων/συνδεδεμένες πωλήσεις.  

Η Επιτροπή, σημειώνοντας τα όσα αναφέρονται στην ανώνυμη καταγγελία για 

ενέργειες που αποβαίνουν προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρήσεων, με 

αποτέλεσμα η πλειονότητα των επιχειρήσεων να μην έχει τη δυνατότητα πρόσβασης 

ή επαρκούς και συμφέρουσας διείσδυσης στην αγορά που τίθεται βάσει του Σχεδίου, 
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έκρινε ότι ενδεχόμενα να πιθανολογείται η σύναψη απαγορευμένων περιοριστικών 

του ανταγωνισμού συμπράξεων που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την 

κατανομή της αγοράς, ή/και τον περιορισμό πρόσβασης στην αγορά ή έλεγχο της 

διάθεσης, ή/και τη διάκριση μεταξύ επιχειρήσεων του τομέα ή/και τον άμεσο ή έμμεσο 

καθορισμό τιμών ή όρων συναλλαγής ή/και την επιβολή πρόσθετων 

υποχρεώσεων/συνδεδεμένων πωλήσεων. 

Υπό το φως των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων και/ή πληροφοριών, η Επιτροπή 

έκρινε σκόπιμο να διερευνηθεί το κατά πόσο υφίστανται τυχόν απαγορευμένες 

συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και/ή αποφάσεις μεταξύ της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου και των εταιρειών κατασκευής φωτοβολταϊκών Bioland, Green 

Energy και Karantonis ή/και μεταξύ κάποιων εξ αυτών, οι οποίες έχουν ως 

αντικείμενο και/ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του 

ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας. 

Ακόμα σκόπιμη κρίθηκε η περαιτέρω διερεύνηση και οποιασδήποτε άλλης, 

πρακτικής, ενέργειας, συμπεριφοράς, απόφασης και/ή συμφωνίας που ενδεχομένως 

να αντίκειται στα άρθρα 3(1) και/ή 6(1) του Νόμου και 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ και η 

οποία προκύπτει και/ή απορρέει από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία και/ή 

πληροφορίες που αφορούν το Σχέδιο και συγκεκριμένα, την αγορά των 

φωτοβολταϊκών συστημάτων.  

Η Επιτροπή, συνεκτιμώντας τα ενώπιον της στοιχεία και ενεργώντας στη βάση των 

διατάξεων του άρθρου 23(2)(α) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε την έναρξη 

αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με ενέργειες ή/και συμπεριφορές της ΑΗΚ και των 

εταιρειών Bioland Energy, GDL Green Energy Group και Μάριος Καραντώνης ή/και 

των μητρικών ή θυγατρικών τους εταιρειών σε σχέση με το Σχέδιο και συγκεκριμένα, 

τα φωτοβολταϊκά συστήματα, οι οποίες ενδεχομένως να παραβαίνουν τις πρόνοιες 

των άρθρων 3(1) και/ή 6(1) του Νόμου, καθώς και των άρθρων 101 και/ή 102 της 

ΣΛΕΕ. 

Αναφορικά με το χρονικό πλαίσιο που αφορά η ανώνυμη καταγγελία και 

συγκεκριμένα, το Σχέδιο στο οποίο αναφέρεται, η Επιτροπή επισήμανε ότι έχει 

διαφανεί ότι το Υπουργείο Ενέργειας ξεκίνησε την υλοποίηση του Σχεδίου, βάσει των 

οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών στόχων και του Σχεδίου Δράσης 

2010-2020, με μειοδοτικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε ή κατέληξε περί το 

2013. Επίσης, για το Σχέδιο, κατά καιρόν φαίνεται ότι γίνονταν σχετικές με αυτό 

Ανακοινώσεις από το Υπουργείο Ενέργειας για την έναρξη λειτουργίας του και την 

αποδοχή αιτήσεων και επιπλέον, είτε επικαιροποιείται ή/και τροποποιείται κατά 
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διαστήματα μέχρι σήμερα (οι τελευταίες αιτήσεις φαίνεται ότι έληξαν στις 16/4/2018 

από τις 2/10/2017, που είχαν ανακοινωθεί). Δεδομένων αυτών, η Επιτροπή έκρινε ότι 

το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας 

που να εκτείνεται από το 2013 μέχρι τις 3/8/2018, ημερομηνία της απόφασης για 

διεξαγωγής αυτεπάγγελτης έρευνας.   

Στην παρούσα περίπτωση, η αγορά παραγωγής ενέργειας ενδεχόμενα να κρίνεται 

ενδιαφέρουσα από επιχειρήσεις των κρατών μελών της Ε.Ε. και οι πρακτικές των πιο 

πάνω επιχειρήσεων δυνατό να περιορίζουν την πρόσβαση τους στην Κυπριακή 

αγορά. Δεδομένων αυτών, η Επιτροπή θεώρησε ότι πρέπει να εξεταστούν τόσο οι 

εθνικές όσο και οι ενωσιακές διατάξεις περί ανταγωνισμού.  

2. Στοιχεία της επιτόπιας έρευνας 

Στις 11/4/2019, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία επιτόπια έρευνα στην ΑΗΚ και 

στις εταιρείες Bioland, GDL και Karantonis, καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις που 

ελέγχονται άμεσα ή και έμμεσα από αυτές ή ελέγχουν άμεσα ή και έμμεσα αυτές ή 

συνδέονται άμεσα ή και έμμεσα με αυτές και ενδεχομένως να επηρεάζουν αυτές με 

αποφάσεις, συμπεριφορές ή/και ενέργειες τους.  

Η Επιτροπή σημειώνει συνοπτικά πληροφορίες που λήφθησαν μέσα από 

συνεντεύξεις/ερωτηματολόγια της Υπηρεσίας και στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την 

επιτόπια έρευνα, τα οποία μελέτησε ενδελεχώς:  

2.1 Στοιχεία από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  

Στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας, η ΑΗΚ έδωσε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Η ΑΗΚ Προμήθεια2 είναι αναγκασμένη από τη Νομοθεσία να αγοράζει όλη την 

ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (εφεξής οι «ΑΠΕ») 

από τους ανεξάρτητους παραγωγούς, οι οποίοι εντάχθηκαν στα Σχέδια 

Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας. 

 Οι ενέργειες/σχεδιασμοί/αποφάσεις της ΑΗΚ αναφορικά με το άνοιγμα της 

ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την αγορά των 

μεγάλων Φ/Β έργων είναι: (α) Απόφαση για συμμετοχή της ΑΗΚ στον 

Μειοδοτικό Διαγωνισμό (2011) με αποτέλεσμα το Φ/Β πάρκο Τσερίου, (β) 

Απόφαση για είσοδο σε Κοινοπραξία με ιδιωτικές εταιρείες για ανάπτυξη 

μεγάλων Φ/Β με αποτέλεσμα τη συνεργασία με την εταιρεία Legacy Ltd, (γ) 

 
2 Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ 04/2014, μία εκ των Βασικών Ρυθμιζόμενων 
Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ είναι η Προμήθεια. Οι δραστηριότητες που αφορούν την Προμήθεια 
εκτελούνται από τη Διεύθυνση Προμήθειας, της οποίας αρμοδιότητες αφορούν την παροχή υπηρεσιών 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Φ/Β πάρκο Ακρωτηρίου (20MW) με ενοικίαση γης από Ιερά Μητρόπολη 

Λεμεσού, (δ) Διαγωνισμοί γης 2017 με αποτέλεσμα (i) Φ/Β πάρκο Άγιος 

Ιωάννης Α (3,5MW) από Ηλεκτρική Ανανεώσιμες ΛΤΔ και (ii) Κοινοπραξία με 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ΑΗΚ-ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες ΛΤΔ.  

 Όλες οι ενέργειες της ΑΗΚ αναφορικά με το άνοιγμα της ελεύθερης 

ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την αγορά των μεγάλων Φ/Β 

έργων γίνονται μετά από απόφαση/έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ο 

σχεδιασμός και προγραμματισμός των έργων και ενεργειών γίνεται από 

υπηρεσιακές μονάδες. Αντίθετα, όλες οι ενέργειες για αδειοδότηση και 

λειτουργία των Έργων ΑΠΕ της ΑΗΚ γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες νομοθεσίες, κανονισμούς, σχέδια των αρμόδιων φορέων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Η ΑΗΚ δεν συμμετέχει στον ενεργειακό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ ή για την αγορά 

ηλεκτρισμού εκτός από την υποβολή απόψεων στο στάδιο της δημόσιας 

διαβούλευσης. Επίσης, η ΑΗΚ εφαρμόζει αποφάσεις που την υποχρεώνουν να 

αγοράζει ενέργεια στο κόστος αποφυγής.3 Ο υπολογισμός του κόστους 

αποφυγής γίνεται βάσει μεθοδολογίας εγκεκριμένης από την ΡΑΕΚ και 

λειτουργικά δεδομένα που παρέχει η ΑΗΚ (κόστος, ενέργεια κτλ.). Τέλος, ο 

ΔΣΔ, βάσει των τελευταίων σχεδίων, παραλαμβάνει και διαχειρίζεται αιτήσεις 

για ένταξη στα εκάστοτε σχέδια και υποβάλει τα στοιχεία στο Υπουργείο 

Ενέργειας.  

 Τα έργα ΑΠΕ της ΑΗΚ και Κοινοπραξιών είναι τα ακόλουθα: (α) Φ/Β πάρκο 

Τσερίου (3MW) αποτέλεσμα του Μειοδοτικού, (β) Φ/Β πάρκο Ακρωτηρίου 

(20MW) – Φάση Α (12MW) και υποβλήθηκαν αιτήσεις στην ΡΑΕΚ από 

Διευθυντή Παραγωγής, (γ) Άγιος Ιωάννης Α (3,5MW) που εκδόθηκε άδεια από 

ΡΑΕΚ στην Ηλεκτρική Ανανεώσιμες ΛΤΔ (2018) και δεν επιλέγηκε για 

συμμετοχή στο Σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, (δ) Αχεράς Α (5MW), Β 

(5MW) που εκδόθηκαν άδειες από ΡΑΕΚ, (ε) Αχεράς Γ (3MW), Δ (3MW) που 

υποβλήθηκαν αιτήσεις στην ΡΑΕΚ και (στ) Legacy Ltd – στη διαδικασία 

εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για ανάπτυξη έργων.  

 Η ΑΗΚ θεωρεί ότι τα σχέδια του Υπουργείου Ενέργειας δεν έχουν όφελος για 

τον καταναλωτή, αφήνουν επιχειρηματικό κίνδυνο στους επενδυτές και 

ενδεχομένως ψηλές αποδόσεις, ενώ ο Μειοδοτικός έχει τη δυνατότητα να 

προσφέρει όφελος στον καταναλωτή και επιτρέπει την ελεύθερη συμμετοχή. 

 
3 Κόστος αποφυγής είναι το κόστος παραγωγής από ΑΠΕ όπως αυτό καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ. 
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Κατά την άποψή της, η βέλτιστη επιλογή είναι η ένταξη έργων σ’ αυτά της 

παραγωγής, διότι επιτρέπει την άμεση μεταφορά οφέλους στον καταναλωτή. 

 Η ΑΗΚ Παραγωγή θεωρεί ότι πρέπει να έχει κάθε δικαίωμα, όπως και ο κάθε 

ιδιώτης παραγωγός, να προχωρεί στην υλοποίηση έργων ΑΠΕ στα πλαίσια της 

κυβερνητικής πολιτικής και στόχων, ενόσω παραμένει ο δεσπόζων 

παραγωγός, η ΡΑΕΚ ασκεί αυστηρή ρύθμιση στα έσοδα και κερδοφορία της 

παραγωγής και το όποιο οικονομικό όφελος της εν λόγω ρύθμισης μετακυλίεται 

στον καταναλωτή. 

 Η ΑΗΚ έχει μικρό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά των ΑΠΕ για Φ/Β 

συστήματα και συγκεκριμένα στον Μειοδοτικό είχε συμμετοχή 6%, ενώ στο 

Σχέδιο του 2018 δεν επιλέγηκε έργο της ΑΗΚ, είτε αποκλειστικό είτε από 

Κοινοπραξία. 

 Η ΑΗΚ επιδιώκει την ανάπτυξη έργων στην αγορά των ΑΠΕ για Φ/Β 

συστήματα με τρόπο που (α) να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα τους, (β) να είναι 

προς όφελος του καταναλωτή και (γ) να υποστηρίζει τους εθνικούς στόχους 

ΑΠΕ.  

 Εξαιρέσεις από άδεια εκδίδονται για έργα ΑΠΕ μικρότερα των 5MW και τέτοια 

είναι το Φ/Β πάρκο Τσερίου, Αγίου Ιωάννη Α και Αχερά Α & Β. 

 Η ΑΗΚ επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στην αγορά των ΑΠΕ για Φ/Β συστήματα 

για τους ακόλουθους λόγους: (α) Η δραστηριοποίηση στην πράσινη ενέργεια 

αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη για όλους. (β) Το κόστος παραγωγής από 

συμβατικά καύσιμα επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές καυσίμων, αλλά 

και αγοράς δικαιωμάτων για εκπομπή θερμοκηπιακών ρύπων. Το τελευταίο 

προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά στα επόμενα χρόνια. (γ) Η ΑΗΚ με τη 

δραστηριοποίηση της στον τομέα των Φ/Β θα βοηθήσει σημαντικά το κράτος με 

τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι της Ε.Ε. για συνεισφορά των ΑΠΕ στις 

ενεργειακές ανάγκες της χώρας. 

Επιπλέον, η Υπηρεσία, στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας, παρέλαβε, μεταξύ άλλων 

και τα ακόλουθα έγγραφα: 

 Επιστολή από τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΑΗΚ με θέμα «Συμμετοχή της ΑΗΚ σε Μειοδοτικό Διαγωνισμό του Κράτους για 

την εγκατάσταση μεγάλων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων», ημερομηνίας 

27/10/2011, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: «Λόγω έλλειψης χρόνου και με 

βάση πληροφορίες μας ότι σύντομα θα προκηρυχθεί ο εν λόγω Διαγωνισμός 
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και κατόπιν τηλεφωνικής έγκρισης του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, προχωρήσαμε με την έκδοση του Διαγωνισμού. Με την 

παρούσα επιστολή ζητούμε καλυπτική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.» 

Στην εν λόγω επιστολή επισυνάπτεται Σημείωμα από τον Εκτελεστικό 

Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης προς τον Γενικό Διευθυντή με το ίδιο 

θέμα, ημερομηνίας 25/10/2011, το οποίο αναφέρει ότι σε συνέχεια της 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 30/8/2011, για να 

συμμετάσχει στον εν λόγω Διαγωνισμό, συμπεριλαμβάνει για έγκριση τις 

προδιαγραφές για επιλογή Προμηθευτή/Εργολάβου που θα αναλάβει την 

κατασκευή του Έργου. Επίσης αναφέρεται ότι: «Η κατακύρωση του 

διαγωνισμού στον επιτυχόντα Προσφοροδότη θα γίνει μόνο όταν η ΑΗΚ 

εξασφαλίσει ένα από τα συμβόλαια του Κράτους». 

Επειδή ο εν λόγω διαγωνισμός του Κράτους αναμένεται ότι θα εκδοθεί σύντομα 

και από πληροφορίες που έχουμε θα παρέχεται μικρό χρονικό διάστημα, 

(περίπου ένας μήνας μόνο), για την υποβολή των αιτήσεων, ζητείται επίσης, η 

έγκριση για τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού…». 

 Στις 13/12/2012, η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. ΕΞ.Ε., μετά 

από επιστολές από τρεις συμμετέχοντες στον Μειοδοτικό Διαγωνισμό Φ/Β 

συστημάτων, απέστειλε επιστολή στη ΡΑΕΚ ζητώντας τις θέσεις της αναφορικά 

με το κόστος σύνδεσης των έργων με το δίκτυο, το οποίο επηρεάζει άμεσα τις 

τιμές πώλησης που θα ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Στις 3/1/2013, η ΡΑΕΚ απέστειλε σχετική 

επιστολή στην ΑΗΚ. Οι τρεις επιστολές είναι οι ακόλουθες: (α) Από Lanitis 

Green Energy ημερομηνίας 30/11/2012 που θίγει δύο θέματα. Πρώτο, είναι ότι 

η ΑΗΚ δηλώνει αδυναμία να καθορίσει το ακριβές κόστος σύνδεσης, το οποίο 

μπορεί να μεταβάλει μέχρι και 15% το κόστος της αρχικής επένδυσης, όμως 

«από την στιγμή που η ΑΗΚ συμμετέχει και αυτή σε αυτή την διαδικασία 

ανταγωνιστικά πλεονεκτεί αφού γνωρίζει το πραγματικό κόστος σύνδεσης της 

ενώ όλοι οι υπόλοιποι το εκτιμούν υποθετικά και προσεγγιστικά». Δεύτερο, μετά 

την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής στον Διαγωνισμό, η ΑΗΚ αποφάσισε να 

αλλάξει τις προδιαγραφές των διαμετροπέων (inverters), ώστε να 

αποτρέπονται φαινόμενα υπέρτασης ή/και άλλων προβλημάτων στο δίκτυο 

της. Έτσι, η εν λόγω απόφαση της ΑΗΚ δημιουργεί αμφιβολία στο ύψος της 

παραγόμενης ενέργειας και αυξάνει αυτόματα και το αρχικό κόστος 

εγκατάστασης. (β) Από SunIsraelClal ημερομηνίας 12/12/2012 με την οποία 

ζητά το ακριβές κόστος σύνδεσης, ώστε να είναι σε θέση να δώσει την 
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καλύτερη δυνατή προσφορά. (γ) Από GP Rodik Services Ltd ημερομηνίας 

20/11/2012 που αναφέρει ότι ζήτησε από την ΑΗΚ το προκαταρκτικό κόστος 

σύνδεσης και η ΑΗΚ απάντησε ότι αυτό ανέρχεται στα €1.274.500 και 

αντιστοιχεί σε μερίδιο του κόστους κατασκευής του υποσταθμού. Επιπρόσθετα, 

η εν λόγω εταιρεία ενημέρωσε ότι ο υποσταθμός που βρίσκεται σε απόσταση 

200 μέτρων από το έργο είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία και επομένως η ΑΗΚ 

θέλει να της μετακυλήσει αυτό το κόστος. Τέλος, η εταιρεία ανησυχεί, διότι αυτό 

το επιπρόσθετο κόστος ανατρέπει τον σχεδιασμό της και προκαλεί περαιτέρω 

προβλήματα «με σημαντικότερο όλων την εγγυητική συμμετοχής» που 

κατέθεσε και δεν μπορεί να επιστραφεί σε περίπτωση που αδυνατεί να 

ολοκληρώσει το έργο.   

 Επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Πρόεδρο Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού 

Ταμείου Α.Π.Ε. & ΕΞ.Ε. ημερομηνίας 11/1/2013, στην οποία επισυνάπτει την 

απάντηση της ΑΗΚ στην επιστολή της ημερομηνίας 13/12/2012. Η ΑΗΚ 

απάντησε τα ακόλουθα: (α) Το ακριβές κόστος σύνδεσης του Συστήματος 

Παραγωγής με το ηλεκτρικό Δίκτυο της ΑΗΚ δεν μπορεί να δοθεί στους 

Προκαταρκτικούς Όρους από την ΑΗΚ διότι η Προκαταρκτική Μελέτη σύμφωνα 

με τον Περί Ηλεκτρισμού Νόμο, υπόκειται στην εξασφάλιση (i) των αναγκαίων 

Αδειών και Κυβερνητικών Εγκρίσεων και (ii) των συγκαταθέσεων από τους 

ιδιοκτήτες των τεμαχίων που επηρεάζονται από τη διέλευση του ηλεκτρικού 

Δικτύου της ΑΗΚ και στις περιπτώσεις μη αποδοχής τους από τον αρμόδιο 

Έπαρχο. (β) Ο ισχυρισμός για πλεονέκτημα της ΑΗΚ στον Μειοδοτικό, αφού 

γνωρίζει το πραγματικό κόστος σύνδεσης δεν ευσταθεί διότι το Δίκτυο 

Σύνδεσης των Φ/Β πάρκων της ΑΗΚ υπόκειται στην εξασφάλιση των ίδιων 

αδειών, εγκρίσεων και συγκαταθέσεων. (γ) Η εισαγωγή νέων διαμετατροπέων 

(inverters) προέκυψε από την ανάγκη για έλεγχο της τάσης και προσφέρει 

πολλά πλεονεκτήματα στους Παραγωγούς ΑΠΕ, όπως η βελτιστοποίηση της 

απόδοσης και η ελαχιστοποίηση τους κόστους της παραγόμενης ενέργειας. (δ) 

Οι Παραγωγοί ΑΠΕ όπως και οι συμβατικοί Παραγωγοί ασκούν εμπορική 

δραστηριότητα και έτσι κρίνεται δίκαιο, όπως επωμίζονται ολόκληρο το κόστος 

της δαπάνης σύνδεσης, ώστε να μην επιβαρύνονται οι καταναλωτές ηλεκτρικού 

ρεύματος. (ε) Το κόστος της GP Rodic Services Ltd ανέρχεται στα €111.476 

πλέον ΦΠΑ και δεν συμπεριλαμβάνει κόστος Μεταφοράς (μερίδιο επί του 

κόστους κατασκευής υποσταθμού Μεταφοράς), αλλά το κόστος του νέου 

Δικτύου που απαιτείται για τη σύνδεση του Φ/Β συστήματος με το Δίκτυο της 

ΑΗΚ.  
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 Σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής Ενέργειας ημερομηνίας 3/7/2014, μεταξύ της 

Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Διεύθυνση Προμήθειας) και της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου (Επιχειρησιακή Μονάδα Παραγωγής), καθώς η Αρχή 

Ηλεκτρισμού Κύπρου (Επιχειρησιακή Μονάδα Παραγωγής) έχει αιτηθεί και έχει 

πετύχει στη μειοδοτική διαδικασία και έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή 

Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ., για τη συμμετοχή της στο 

Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ηλεκτροπαραγωγής από Μεγάλα 

Εμπορικά Αιολικά, Ηλιοθερμικά και Φωτοβολταϊκά Συστήματα και την 

Αξιοποίηση της Βιομάζας, ημερομηνίας Μάιος 2012.  

 Πρακτικό συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17/6/2014, κατά 

την οποία το ΔΣ εξέτασε το Σημείωμα από τον Εκτελεστικό Διευθυντή 

Παραγωγής, ημερομηνίας 6/6/2014, με θέμα: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 

Πρόταση συνεργασίας μεταξύ Legacy PV Park Ltd και ΑΗΚ». Το Σημείωμα 

αναφέρει ότι: «Με σκοπό την εμπλοκή της ΑΗΚ σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με όσο το δυνατό χαμηλότερες 

τιμές, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ σε συνεδρία του στις 20/12/2011, 

αποφάσισε την έκδοση του Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ. 

051/2012, για συνεργασία με εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα κατασκευής 

μεγάλων Φωτοβολταϊκών πάρκων, με σκοπό τη συνεργασία για από κοινού 

ανάπτυξη μεγάλων Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων». Προσθέτει ότι η ΑΗΚ 

προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Legacy PV Park 

Ltd και αφού επεξηγεί τη συμφωνία συνεργασίας αναφέρει: «γίνεται εισήγηση 

για έγκριση συμμετοχής της ΑΗΚ στην πιο πάνω κοινοπραξία με το μεγαλύτερο 

δυνατό μειοψηφικό ποσοστό (49%)». Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε «όπως η 

Υπηρεσία συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με την εταιρεία Legacy PV Park Ltd για 

την πρόταση συνεργασίας …».  

 Επιστολή από τους εκπρόσωπους των εταιρειών Lanitis & Caramondanis 

Energy Ltd, T.P.M. Abitenergy Ltd, LGEG Photovoltaic Ltd, LGEG Solar Power 

Ltd, Conbetter Ltd και LGEG Sun Energy Ltd προς την ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 

14/7/2014, με την οποία την καλούν να επέμβει διότι παρά το γεγονός ότι έχουν 

προσκομίσει όλα τα έγγραφα που ζητήθηκαν από τον ΔΣΔ, αναμένουν μέχρι 

και εννιά μήνες την έκδοση των τελικών όρων, καθώς ο ΔΣΔ καθυστερεί για 

δικούς του λόγους. Η ΡΑΕΚ ζήτησε από την ΑΗΚ τη θέση της επί του θέματος 

με επιστολή ημερομηνίας 24/7/2017.  

 Επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, 

ημερομηνίας 9/2/2015, με την οποία τους καλεί σε συνεδρία μετά από 
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παράπονα που της υπέβαλαν επιτυχόντες του Μειοδοτικού Διαγωνισμού, οι 

οποίοι κατέχουν Άδεια Κατασκευής από την ΡΑΕΚ για εγκατάσταση Φ/Β 

συστημάτων, για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις εκ μέρους του Διαχειριστή 

Συστήματος Διανομής (εφεξής ο «ΔΣΔ»). 

 Επιστολή της εταιρείας Bioland προς ΑΗΚ ημερομηνίας 20/4/2015, σε σχέση 

με την έκδοση τελικών όρων σύνδεσης Φ/Β συστημάτων της με την οποία 

κάλεσε την ΑΗΚ σε σύσκεψη συνεργασίας, καθώς «το συνολικό κόστος 

σύνδεσης θα ανέλθει σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, που σίγουρα 

επιβαρύνει αρκετά την εταιρεία μας, ιδιαίτερα με την εφάπαξ και εκ των 

προτέρων καταβολή του συνολικού ποσού. 

Ο επιμερισμός της καταβολής του συνολικού αυτού ποσού θα εκτιμηθεί 

ιδιαίτερα από την εταιρεία μας μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας μας που 

υπάρχει». Απάντηση της ΑΗΚ, ημερομηνίας 24/4/2015, στην οποία αναφέρει 

ότι «δεν έχει τη διακριτική εξουσία να χειριστεί την περίπτωση σας διαφορετικά 

από αυτά που ορίζουν η εγκεκριμένη από τη ΡΑΕΚ Νέα Πολιτική Χρέωσης, οι 

πρόνοιες των Περί Ηλεκτρισμού Νόμων, οι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής 

και οι Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί και σχετικές οδηγίες της».  

 Δύο επιστολές ΑΗΚ προς Bioland με ημερομηνία 29/3/2018. Η πρώτη αποτελεί 

πρόταση για συνεργασία και στη δεύτερη καταγράφονται τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η Bioland, τα οποία είναι ο χρόνος και το κόστος και ταυτόχρονα 

ζητά τη βοήθειά της για επίλυση αυτών. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον χρόνο, 

η επιστολή αναφέρει ότι: «Εκ πρώτης όψεως η εκτίμηση του χρόνου που 

απαιτείται από την ΑΗΚ είναι μεγάλη αφού απαιτούνται ένας ολόκληρος χρόνος 

μέχρι και δύο ή δυόμιση χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό είναι 

απαγορευτικό για την υλοποίηση του Σχεδίου που αποφασίστηκε από το 

Υπουργείο Ενέργειας και τη ΡΑΕΚ…». Αναφορικά με το κόστος, η εν λόγω 

επιστολή αναφέρει ότι: «Ο ΔΣΔ (ΑΗΚ) με επιστολή του σχετικά με την 

δυνατότητα σύνδεσης ενός ΦΒ πάρκου δίνει και την ενδεικτική αρχική εκτίμηση 

του κόστους διασύνδεσης στο Δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εκτίμηση 

κόστους διασύνδεσης είναι υπερβολική.». Επίσης, επεξηγεί ότι το πρόβλημα 

αυτό οφείλεται στην υπερβολική ενδεικτική αρχική εκτίμηση του ΔΣΔ, ως 

επιβεβαιώθηκε σε σύσκεψη της ΑΗΚ και διαπιστώνει ότι τέτοιες χρεώσεις είναι 

απαγορευτικές για την υλοποίηση των έργων.   

 Σημείωμα από τον Εκτελεστικό Διευθυντή Παραγωγής και Προμήθειας προς 

τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή με θέμα «Συνεργασία με Legacy PV Park», 
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ημερομηνίας 2/4/2018, ώστε το εν λόγω θέμα να συμπεριληφθεί στην 

Ημερήσια Διάταξη της επόμενης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο εν 

λόγω Σημείωμα επισυνάπτεται η Συμφωνία Κοινοπραξίας, σύμφωνα με την 

οποία «η ΑΗΚ θα συμμετέχει στην κοινοπραξία, και σε κατοπινό στάδιο στην 

εταιρεία του έργου με ποσοστό 49%».   

 Σημείωμα από την Εκτελεστική Διευθύντρια προς τον Αναπληρωτή Γενικό 

Διευθυντή με θέμα: «Ανάπτυξη Έργων ΑΠΕ εντός ΑΗΚ» ημερομηνίας 

3/4/2018, ώστε το εν λόγω θέμα συμπεριληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη της 

επόμενης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Το εν λόγω σημείωμα 

αναφέρει ότι: «Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 3 

Οκτωβρίου 2017 έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης έργων ΑΠΕ από την 

ΑΗΚ για ένταξη στο Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην ανταγωνιστική 

αγορά ηλεκτρισμού». Έτσι, η ΑΗΚ πριν την υποβολή των σχετικών αιτήσεων 

έπρεπε να αποφασίσει τον τρόπο ένταξης αυτών των έργων εντός της ΑΗΚ, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Προσθέτει ότι προς αυτή την 

κατεύθυνση, η ΑΗΚ ζήτησε απόψεις από τρίτους και ένας από αυτούς ήταν η 

ΡΑΕΚ, η οποία στις 5/10/2017 απάντησε ότι λαμβάνοντας υπόψη τις 

υποχρεώσεις της Δημοκρατίας «έναντι της ΕΕ για την προώθηση ενός υγιούς 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος αγοράς ηλεκτρισμού, αναμένεται ότι οι 

οποιεσδήποτε επενδύσεις της ΑΗΚ για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ-Η, θα πρέπει να 

εντάσσονται στις Μη-Ρυθμιζόμενες δραστηριότητές της». Τέλος, γίνεται 

εισήγηση για ίδρυση θυγατρικής εταιρείας «Ηλεκτρική ΛΤΔ», για συνεργασία με 

ιδιωτικό τομέα.  

 Εισήγηση Επιτροπής Προσφορών, ημερομηνίας 3/4/2018, για Συμφωνία με 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για μακροχρόνια παραχώρηση άδειας χρήσης γης 

για ανάπτυξη έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

 Συμφωνία Συνεργασίας της ΑΗΚ με την Legacy PV Park Ltd, ημερομηνίας 

12/7/2018 για ανάπτυξη μεγάλων Φ/Β πάρκων. Σύμφωνα με την εν λόγω 

Συμφωνία, η ΑΗΚ στις 13/3/2012 δημοσίευσε προσφορά (Tender No. 51/2012) 

για συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους για υποβολή αιτήσεων στην ΡΑΕΚ 

για ανάπτυξη και λειτουργία μεγάλων Φ/Β πάρκων για παραγωγή ηλεκτρισμού 

σε ανταγωνιστική τιμή χωρίς το σύστημα επιδότησης και σε περίπτωση άδειας 

να προχωρήσει σε δημιουργία κοινοπραξίας για την ανάπτυξη των μεγάλων 

Φ/Β πάρκων.  
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2.2  Στοιχεία από την εταιρεία Bioland Energy Ltd 

Κατά την επιτόπια έρευνα, η εταιρεία Bioland έδωσε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Μετά την έκρηξη στο Μαρί το 2011 και μετά από εισήγηση της ΡΑΕΚ, ο 

Υπουργός Ενέργειας έκδωσε ανακοίνωση ότι θα προχωρήσει με μεγάλα Φ/Β 

πάρκα. Η ΡΑΕΚ εισηγήθηκε να γίνει διαγωνισμός για να πετύχουν καλύτερες 

τιμές. Δεν έγινε οποιαδήποτε συζήτηση με εταιρείες. Ο σχεδιασμός έγινε από 

το Υπουργείο Ενέργειας και η ΡΑΕΚ βοήθησε στη συγγραφή των όρων, 

προδιαγραφών, καθώς και της ηλεκτρονικής διαδικασίας. Το Υπουργείο 

Ενέργειας εξέδωσε Μειοδοτικό Διαγωνισμό για σύνολο 50MW για 23 πάρκα. 

Στον εν λόγω Διαγωνισμό υπήρχαν τέσσερεις κατηγορίες Φ/Β πάρκων 

ανάλογα με το μέγεθος (MW).  

 Στη συνέχεια, το Υπουργείο Ενέργειας δημοσίευσε Σχέδια με την υποβολή 

αιτήσεων για να ξεκινήσει η ανταγωνιστική αγορά. Η ΡΑΕΚ είχε εισηγηθεί να 

επαναληφθεί μειοδοτικός διαγωνισμός λόγω των χαμηλών τιμών που είχαν 

επιτευχθεί, όμως το Υπουργείο Ενέργειας αποφάσισε να ακολουθήσει την οδό 

των αιτήσεων, προφανώς για ένταξη στην ανταγωνιστική αγορά. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Bioland έλαβε την απόφαση να εισέλθει στον 

διαγωνισμό το 2013, κερδίζοντας 12MW. Το 2015/6 αιτήθηκε για περισσότερες 

άδειες και έλαβε ακόμα 22MW. Ανέφερε επίσης ότι έχει την πρόθεση να 

προχωρήσει στη συμμετοχή στην ελεύθερη αγορά με την εταιρεία Bioland 

Promithia Ltd, η οποία έχει ήδη αδειοδοτηθεί από την ΡΑΕΚ. 

 Αναλυτικά, η Bioland από το 2012 συμμετείχε σε τρία σχέδια (α) 2012-2014 

Feed-in Tarrif (ΑΠΕ), (β) 2013-2016 Μειοδοτικός Διαγωνισμός και (γ) 2016-

2018 Σχέδιο Ελεύθερης Αγοράς (πρώτη φάση 2017-2018, δεύτερη φάση 2019-

2020). Συγκεκριμένα, στον Μειοδοτικό Διαγωνισμό κέρδισε 10 από τα 23 

πάρκα, συνολικής ισχύς 12MW. Σημειώθηκε ότι τα 50MW, τα οποία η 

κυβέρνηση έχει παραχωρήσει μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού με 20χρόνα 

συμβόλαια, με λήξη το 2036, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην 

ανταγωνιστική αγορά. Επίσης, η εταιρεία υπέβαλε αιτήσεις σε Σχέδια, στο 

πρώτο τον Οκτώβριο 2017 κέρδισε εννιά (9) πάρκα και το δεύτερο Μάρτιο του 

2018. Αγόρασε ακόμα δύο πάρκα από άλλες εταιρείες ({…} και {…}, συνολικής 

ισχύς {…}MW) που δεν μπορούσαν να τα κατασκευάσουν. 

 Η ΑΗΚ έχει επιδείξει ενδιαφέρον για εξασφάλιση αδειών συγκεκριμένης ισχύος, 

τις οποίες όμως η ΡΑΕΚ δεν της παραχώρησε.  
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 Αναφορικά με το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς, η Bioland ισχυρίζεται ότι 

το Σχέδιο εξυπηρετεί καλύτερα την ένταξή της σε αυτήν παρά ο Μειοδοτικός, 

διότι θα υπάρχουν προϋποθέσεις εξέλιξης, οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες 

θέσεις εργασίας και πιο υγιής ανταγωνισμός.  

 Το μερίδιο αγοράς της Bioland είναι περίπου {…}% της αγοράς των Φ/Β και 

περίπου {…}% της αγοράς των ΑΠΕ. Προβλέπεται ότι αυτό θα αλλάξει αρκετά 

με την έναρξη της ΑΑΗ, καθώς η εν λόγω εταιρεία κατέχει άδεια προμήθειας 

ηλεκτρισμού, υπάρχει οικονομική ενίσχυση, καταρτισμένο προσωπικό, 

υφιστάμενες μεγάλες εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων που συνεισφέρουν 

μεγάλη οικονομική στήριξη, καθώς επίσης και αρκετά αδειοδοτημένα έργα.  

 Πιστεύεται ότι η Bioland ίσως να έχει περισσότερα πάρκα από άλλους 

ανταγωνιστές και θεωρείται μια από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες της αγοράς και 

ο στόχος της είναι να βοηθήσει το κράτος να εκπληρώσει τους στόχους του 

έναντι της Ε.Ε. του 2020, όπου το 16% της ενέργειας που καταναλώνεται θα 

παράγεται από ΑΠΕ. 

 Σύμφωνα με τον Ν.122(Ι)/2003, όλες οι άδειες οι οποίες εκδίδονται κάτω από 5 

MW θεωρούνται εξαίρεσης. Όλες οι άδειες της Bioland βρίσκονται κάτω από τη 

συγκεκριμένη ισχύ και επομένως θεωρούνται εξαίρεσης. 

 Η Bioland δεν έχει συνεργαστεί με οποιαδήποτε εταιρεία αναφορικά με την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για ένταξή της στην ΑΑΗ. Όμως, 

παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων με προσφορά αγοράς και 

προμήθειας υλικών.  

Επίσης, στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας συλλέχθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 «Πίνακες Αιτήσεων που Έτυχαν Καταρχήν Επιλογής» στον Μειοδοτικό 

Διαγωνισμό Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, με ημερομηνία 4/2/2012, στους 

οποίους καταγράφονται οι αιτήσεις στις τέσσερεις κατηγορίες και με κίτρινο 

χρώμα σκιάζονται οι αιτήσεις που επιλέγηκαν. Στον εν λόγω διαγωνισμό, η 

Bioland κέρδισε 10 από τα 23 πάρκα. 

 Ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο στάλθηκε στις 29/1/2013 ενδοϋπηρεσιακά στη 

ΡΑΕΚ και στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΕΚ το προώθησε στον 

Εκτελεστικό Διευθυντή της Bioland. Το μήνυμα ενημέρωνε ότι την επόμενη 

μέρα θα διεξαγόταν δημοπρασία ηλεκτρονικά υπό την επίβλεψη του Γενικού 

Διευθυντή του Λογιστηρίου του Κράτους και ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή 

λειτουργούσαν μικρά φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 16MW με στόχο να 
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αυξηθούν στα 192MW μέχρι το 2020. Επίσης, ανέφερε ότι στον μειοδοτικό 

διαγωνισμό θα προκύπταν τιμές παραγωγής ρεύματος κάτω από το κόστος της 

ΑΗΚ που ήταν τα 15,2 σεντ την κιλοβατώρα (τρέχουσα τιμή χωρίς τις 

υπόλοιπες επιβαρύνσεις), ενώ «η ανώτατη τιμή που είχε καθοριστεί στους 

όρους του διαγωνισμού ήταν τα 21 σεντ την κιλοβατώρα, αλλά από τις αιτήσεις-

προσφορές είναι φανερό πως οι τιμές θα είναι πολύ πιο κάτω. […] Οι 

συμμετέχοντες στη δημοπρασία των αδειών θα μάθουν νωρίς το πρωί τις 

κατώτατες τιμές των προσφορών και ανάλογα θα κτυπήσουν τις άδειες. Δεν 

αποκλείεται οι τιμές να πέσουν ακόμα χαμηλότερα από τις τιμές των 

προσφορών.» 

 Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Bioland Holdings Ltd, 

Bioland Energy Cyprus Ltd και Bioland, ημερομηνίας 14/10/2013, μεταξύ 

άλλων, τέθηκε το θέμα του ανταγωνισμού στη χώρα και επισημάνθηκε ότι «-As 

we are all aware we have secured 12.02 MW projects in competition over 10 

projects giving us a large share of pie 

It is also evident that {…} will not be able to build his {…} MW park therefore we 

will gain an additional {…} mw totalling us over {…}mw».  

 Προκαταρκτικοί όροι της ΑΗΚ για σύνδεση διάφορων Φ/Β πάρκων της Bioland 

με το Δίκτυο που υπογράφηκαν το 2013 και αναφέρουν: «Το πιο πάνω ποσό 

αποτελεί αρχική εκτίμηση κόστους (χωρίς ΦΠΑ), υπόκειται σε διαφοροποίηση 

και δεν είναι δεσμευτικό για την ΑΗΚ. 

Αίτηση στην ΑΗΚ για Τελικούς Όρους Σύνδεσης μπορεί να υποβληθεί αφού 

προσκομίσετε την αποδοχή των Προκαταρκτικών Όρων και καταβάλλοντας 

ταυτόχρονα το 5% του ποσού των Προκαταρκτικών Όρων πλέον το ΦΠΑ που 

θα ισχύει κατά την ημερομηνία πληρωμής, … 

Σε περίπτωση αποδοχής των Τελικών Όρων, το ποσό πληρωμής θα αφαιρεθεί 

από το τελικό πληρωτέο ποσό. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό κατακρατείται 

από την ΑΗΚ για κάλυψη του κόστους διεκπεραίωσης της Τεχνοοικονομικής 

μελέτης και των νενομισμένων διαδικασιών.» 

 Επιστολή με ημερομηνία 24/3/2015 από την Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου 

ΑΠΕ ΕΞΕ προς την Bioland Ltd με την οποία η εν λόγω εταιρεία ενημερώνεται 

για τις εταιρείες της που έχουν εγκριθεί μέσω του μειοδοτικού διαγωνισμού για 

υλοποίηση Φ/Π με την αντίστοιχη διατίμηση ανά κιλοβατώρα και ισχύ του.  
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 Έγγραφο με τίτλο «Liberalised Competitive Electricity Market», ημερομηνίας 

Μαρτίου 2018, στο οποίο παρουσιάζεται η στρατηγική της εταιρείας για το 

2018. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι μετά την απόφαση της Bioland να εισέλθει 

στην ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα {…}. 

 Σε έγγραφο της εταιρείας, ημερομηνίας 25/4/2018, αναφέρεται ότι i) η Bioland 

Energy (Cyprus) πέτυχε να εξασφαλίσει 10 από τις 23 άδειες Φ/Β που αρχικά 

εκδόθηκαν από την κυβέρνηση και συμπληρώθηκαν 12MW Φ/Β πάρκα κατά το 

2017, ii) εξασφάλισε ακόμη μία άδεια {…}MW {…} iii) έχει επίσης υποβάλει ή θα 

υποβάλει σύντομα για έγκριση {…} αιτήσεις για άδειες Φ/Β και iv) {…}.  

 Επιστολή της Bioland προς τον Υπουργό ημερομηνίας 25/7/2018, στην οποία 

παραθέτει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην κατασκευή Φ/Β πάρκων, 

τα οποία θα συζητηθούν στη συνάντηση στις 30/7/2018. Συγκεκριμένα, 

τίθενται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα: (α) Η κατασκευή των Φ/Β 

πάρκων περνά από διάφορα στάδια π.χ. Πολεοδομική Άδεια, Άδεια 

Οικοδομής, με αρκετές καθυστερήσεις. Επιπλέον, η ΑΗΚ δεν δίδει πρόγραμμα 

με τις κατ’ εκτίμηση ημερομηνίες σύνδεσης των πάρκων για να μπορέσουν οι 

εταιρείες να ετοιμάσουν ένα κατά το δυνατόν ρεαλιστικό πρόγραμμα. (β) Η 

Bioland ανησυχεί διότι οι «χρεώσεις του ΔΣΔ (ΑΗΚ) τόσο στην ενδεικτική 

αρχική εκτίμηση όσο και τώρα στους προκαταρκτικούς όρους σύνδεσης των ΦΒ 

πάρκων στο Δίκτυο», «σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ψηλές και θα πρέπει σε 

κάθε περίπτωση να δικαιολογούνται και να τεκμηριώνονται, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για μεγάλα ποσά, λχ πάνω από 100 000 ευρώ». (γ) Αποφάσεις του 

ΔΣΔ (ΑΗΚ) περιορίζουν τη Δυνατότητα Σύνδεσης Φ/Β πάρκων στο Δίκτυο, 

καθώς «εφαρμόζει με πολύ αυστηρά κριτήρια το λογισμικό πρόγραμμα 

DIGSILENT και το Γερμανικό Πρότυπο VDE που ίσως και να μην έχουν 

απόλυτη εφαρμογή (όπως γίνεται σήμερα) στη Κύπρο». 

 Επιστολή της Bioland προς την ΡΑΕΚ ημερομηνίας 30/7/2018, με την οποία 

καλεί την ΡΑΕΚ να παρευρεθεί στη συνάντηση με τον Υπουργό, η οποία είναι 

ορισμένη για τις 30/7/2018 και παραθέτει τα θέματα που θα απασχολήσουν τη 

συνάντηση με τον ίδιο τρόπο που τέθηκαν στην επιστολή της Bioland προς τον 

Υπουργό ημερομηνίας 25/7/2018. 

 Σε έγγραφο της εταιρείας με τίτλο «{…}» αναφέρεται ότι η Bioland κέρδισε στον 

Μειοδοτικό Διαγωνισμό, το 2013, 10 από τα 23 έργα, έχει ολοκληρώσει τις 

κατασκευαστικές εργασίες σε εννιά από τα δέκα και η συνολική εγκατεστημένη 

ισχύς των δέκα πάρκων ανέρχεται σε λίγο περισσότερο από 12MW. 
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Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η Bioland είναι η μητρική εταιρεία των εταιρειών 

που υπέβαλαν και εγκρίθηκαν εννιά άδειες κατασκευής για μεγάλα Φ/Β πάρκα, 

συνολικής εγκατεστημένης ισχύς 22MW και έχει ήδη εξασφαλίσει στο νέο 

Σχέδιο για μεγάλα Φ/Β πάρκα άδειες κατασκευής για ακόμα {…}MW. 

2.3  Στοιχεία από την εταιρεία GDL Green Energy Group Ltd 

Στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας, η GDL έδωσε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Αναφορικά με τις ενέργειες στην αγορά των μεγάλων Φ/Β έργων, η GDL 

ανέφερε ότι μετά το ατύχημα στο Μαρί εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο 

Ενέργειας σχέδιο μειοδοτικού διαγωνισμού για συστήματα μέχρι 10MW. Η 

Κοινοπραξία Lanitis & Caramondanis Energy Ltd με {…} έργα συμμετείχε στον 

διαγωνισμό και πέτυχε έξι (6) έργα με σύνολο 21,9MW. Στη συνέχεια, η 

Κοινοπραξία αποφάσισε να μην υλοποιήσει το έργο με σύνολο 10MW και έτσι 

συνέχισε με 11,9MW με πέντε (5) έργα. Αναλυτικά, στα τρία έργα (7,4MW) είχε 

{…}% συμμετοχή και στα άλλα ({…}MW) είχε συμμετοχή {…}% ως εταιρεία και 

{…}% ο κ. {…}, διευθυντής της {…}. Κατόπιν, η Lanitis Energy Group Ltd 

εξαγοράζει το 30% της Caramondani και παραμένει μέτοχος των τριών έργων 

και του {…}% των άλλων. Στη συνέχεια, πωλεί το 90% στη CYPV Holdings Ltd 

και παραμένει το 10% στην Lanitis Energy Group Ltd. Μετονομάζεται η Lanitis 

& Caramondanis σε CYPV Energy που κατέχει το 4,4MW στο Φρέναρος και με 

τις άλλες δύο θυγατρικές της LGEG Photovoltaic Ltd και LGEG Solar Power Ltd 

κατέχει από 1,5MW. Η CYPV Energy Ltd πωλεί το {…}% των δύο έργων {…} 

και παραμένει με τα 7,4MW. Ακολούθως, {…}. Λόγω της ωριμότητας των 

έργων που είχε στον Μειοδοτικό, της δόθηκε η ευκαιρία στα σχέδια του 

Υπουργείου Ενέργειας στον διαγωνισμό της Ελεύθερης Αγοράς να συμμετέχει 

βάσει των κριτηρίων και να κερδίσει 19,82MW, με άλλες νομικές οντότητες.  

 Σχετικά με το άνοιγμα της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, η ΑΗΚ έπρεπε να δώσει το κόστος σύνδεσης και να συνδέσει το 

έργο στο δίκτυο. Για τα έργα του Μειοδοτικού, η ΑΗΚ αγοράζει την ενέργεια για 

20 χρόνια. Το πρώτο σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας προνοεί ότι η ΑΗΚ θα 

αγοράζει την ενέργεια μέχρι το άνοιγμα της ελεύθερης αγοράς (2021). 

 Η GDL συμμετείχε στους ακόλουθους διαγωνισμούς ή σχέδια στην αγορά των 

ΑΠΕ για Φ/Β συστήματα: (α) Το 2013 στον Μειοδοτικό με 50MW ΡΡΑ 

συμβόλαιο για 20 χρόνια και (β) το 2018 στο Σχέδιο με 120MW μεταβατική 

ρύθμιση Ανταγωνιστικής Αγοράς. Σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διευθυντή 

της GDL, «Η Lanitis Green Energy Group & Caramondanis συμμετείχε 
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επενδυτικά 70% με 30% για τον 1ον διαγωνισμό. Κατά τη χρονική εκείνη στιγμή 

η Synergon, η οποία κατείχε {…} από τον κ. {…}, στην οποία είχε το {…}% της 

Lanitis Green Energy.» Το 2018 πήρε μέρος σε δεύτερο διαγωνισμό σαν CYPV 

Energy Ltd & Gigawatt Global (Cyprus) Ltd με τα ήδη δημιουργημένα έργα του 

2013. 

 Συγκρίνοντας μειοδοτικό διαγωνισμό και σχέδιο, ανέφερε ότι ο μειοδοτικός 

διαγωνισμός αφορά συμβόλαια για 20 χρόνια με την ΑΗΚ και η ενέργεια 

πωλείται σε συγκεκριμένη τιμή, η οποία έχει συμφωνηθεί στο διαγωνισμό. Ως 

εκ τούτου, δεν αφορά και δεν προάγει το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς. 

Το σχέδιο του 2018 και το δεύτερο σχέδιο του 2019 αφορά το άνοιγμα της 

ανταγωνιστικής αγοράς και η ενέργεια θα πωλείται από εταιρείες προμήθειας 

ανεξάρτητα από την ΑΗΚ στους καταναλωτές. Περαιτέρω, διευκρινίζει ότι η 

διαφορά είναι ότι στην ελεύθερη αγορά θα υπάρξει ανταγωνισμός μέσω των 

εταιρειών προμήθειας με σκοπό το όφελος του τελικού καταναλωτή αυξάνοντας 

την υπηρεσία και ποιότητα σε καλύτερη/χαμηλότερη τιμή. Επίσης, επισήμανε 

ότι, όπως προάγεται το μονοπώλιο της ΑΗΚ δεν βοηθά καθόλου το κίνητρο 

των επιχειρήσεων για αύξηση παραγωγικότητας και ανάπτυξη, ενώ η 

ανταγωνιστική αγορά θα δώσει κίνητρο επενδύσεων και επίσπευση των 

στόχων που έχει θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.     

 Επισημάνθηκε ότι είναι τεράστιο το ενδιαφέρον τόσο στο πρώτο όσο και στο 

δεύτερο σχέδιο. Συγκεκριμένα, στο πρώτο σχέδιο είχαν υποβάλει ενδιαφέρον 

350MW και θα προχωρούσαν τα 120MW, όμως, τελικά προχώρησαν μόνο τα 

91MW. Στο δεύτερο σχέδιο αναμένεται ότι θα υποβάλουν ενδιαφέρον πέραν 

των 500MW, από τα οποία θα προχωρήσουν μόνο τα 150MW. Διευκρινίστηκε 

ότι ο διαγωνισμός αφορά την παραγωγή και την προμήθεια. Πρόσθεσε ότι 

υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη νέα αγορά ηλεκτρισμού από 

κύπριους και ξένους επενδυτές και υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να 

αιτηθούν άδειες μεγάλης ισχύος, όπως ΑΗΚ, αλλά μπορούν και άλλες εταιρείες, 

εφόσον έχουν τη χρηματοδότηση και γνωρίζουν το πλαίσιο αγοράς. 

 Όσον αφορά παραγωγή και προμήθεια, το μερίδιο αγοράς της GDL είναι {…} 

και επεξήγησε ότι το {…}% που κατείχε η Lanitis Energy Group μέχρι το 2015 

και αφορά {…}% σε 7,4MW, σήμερα το κατέχει η Synergon ({…}), που το έχει 

καταβάλει μετά τη συμφωνία διαχωρισμού με την Lanitis Energy Group. 

Πρόσθεσε ότι η θυγατρική Suntechnics που ασχολείται με φωτοβολταϊκά 

συστήματα οικιστικά/εμπορικά κατέχει περίπου {…}% της αγοράς.   
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 Το 2013, έχει λάβει σαν Lanitis Energy Group άδεια εξαίρεσης στα πλαίσια του 

μειοδοτικού διαγωνισμού για τα 7,4MW. Στη συνέχεια, αφού είχαν συνδεθεί με 

το δίκτυο έχει δοθεί στα έργα άδεια λειτουργίας από την ΡΑΕΚ. Για το 

διαγωνισμό του 2018 έχει εξασφαλίσει σαν CYPV Energy Ltd 11,8MW άδειες 

εξαίρεσης και μέσω της Gigawatt Global (Cyprus) Ltd ακόμα 10MW.  

 Η GDL δεν έχει συνεργαστεί ούτε στο επενδυτικό ούτε στο κατασκευαστικό για 

τις κατηγορίες των έργων που έχει αναφέρει. Μετά την επιτυχία στον μειοδοτικό 

διαγωνισμό το 2013 έγινε μία προσπάθεια συνεργασίας με την Bioland, η 

οποία δεν είχε καρποφορήσει. Περαιτέρω, η GDL ανέφερε ότι έχει συναδελφική 

σχέση-συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒ ή σε άλλα Συμβούλια 

Ενέργειας με τον κ. {…} που κατά καιρούς συζήτησε για συνεργασία 

κατασκευής Φ/Β πάρκων, όχι σε επενδυτική συνεργασία. Επίσης, συμμετείχε 

σε ανοιχτό διαγωνισμό της ΑΗΚ, στον οποίο εκδηλώθηκε αρχικά ενδιαφέρον με 

κάθε επιφύλαξη της γνωστοποίησης των ειδικότερων όρων συνεργασίας, όμως 

η ΑΗΚ δεν επανήλθε και δεν υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση διαπραγμάτευσης 

στο θέμα αυτό και βέβαια δεν υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία. Πρόσθεσε ότι η 

θυγατρική {…}.  

Περαιτέρω, σημειώνονται και τα ακόλουθα έγγραφα που συλλέχθηκαν από την 

Υπηρεσία: 

 Πρακτικά συνεδρίας της Caramondani Bros Public Company Ltd, ημερομηνίας 

2/8/2012, όπου αναφέρεται ότι η εν λόγω εταιρεία κατέχει το 30% του 

εκδομένου κεφαλαίου της Lanitis & Caramondanis Energy Ltd και η Lanitis & 

Caramondanis Energy Ltd κατέχει το 100% του εκδομένου κεφαλαίου των 

εταιρειών LGEG Energeia Ltd, LGEG Photovoltaic Ltd, LGEG PV Tech Ltd, 

LGEG RES Systems Ltd, LGEG Solar Power Ltd, LGEG Solartechnic Ltd και 

LGEG Sun Energy Ltd, οι οποίες εταιρείες πρόκειτο να συμμετάσχουν στον 

Μειοδοτικό Διαγωνισμό Φωτοβολταϊκών Συστημάτων της Επιτροπής 

Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.. Στην εν λόγω συνεδρία, {…}.  

 Πρακτικά συνεδρίας της Lanitis Green Energy Group Ltd, ημερομηνίας 

7/8/2012, αναφέρεται ότι η εν λόγω εταιρεία κατέχει το 70% του εκδομένου 

κεφαλαίου της Lanitis & Caramondanis Energy Ltd και η Lanitis & 

Caramondanis Energy Ltd κατέχει το 100% του εκδομένου κεφαλαίου των 

εταιρειών LGEG Energeia Ltd, LGEG Photovoltaic Ltd, LGEG PV Tech Ltd, 

LGEG RES Systems Ltd, LGEG Solar Power Ltd, LGEG Solartechnic Ltd και 

LGEG Sun Energy Ltd, οι οποίες εταιρείες πρόκειτο να συμμετάσχουν στον 
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Μειοδοτικό Διαγωνισμό Φωτοβολταϊκών Συστημάτων της Επιτροπής 

Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.. Στην εν λόγω συνεδρία, {…}. 

 Πρακτικά συνεδρίας της Lanitis & Caramondanis Energy Ltd, ημερομηνίας 

7/8/2012, που αποφάσισε να συμμετάσχει στον Μειοδοτικό Διαγωνισμό 

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου 

Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. και να παραχωρήσει {…}.  

 Επιστολή, από την εταιρεία Lanitis Green Energy Group Ltd προς την εταιρεία 

Bioland, ημερομηνίας 3/12/2013, η οποία περιλαμβάνει την προσφορά {…}.  

 Πρακτικά συνεδρίας της Lanitis Green Energy Group Ltd, ημερομηνίας 

13/2/2014, κατά την οποία αποφάσισε {…}. 

 Συμφωνία Μετόχων μεταξύ των εταιρειών CYPV Holdings Ltd, Lanitis Green 

Energy Group Ltd και Lanitis & Caramondanis Energy Ltd, ημερομηνίας 

13/6/2014. Σύμφωνα με την εν λόγω Συμφωνία, η CYPV Holdings Ltd θα 

κατέχει το 90% και η Lanitis Green Energy Group Ltd το 10% του εκδομένου 

κεφαλαίου της Lanitis & Caramondanis Energy Ltd. Πρωταρχικός {…}.  

 Πρακτικά συνεδρίας της εταιρείας Lanitis & Caramondanis Energy Ltd, 

ημερομηνίας 8/8/2014. Κατά την εν λόγω συνεδρία, αφού σημειώθηκε ότι οι 

μέτοχοι της Lanitis & Caramondanis Energy Ltd είναι οι εταιρείες CYPV Holding 

Ltd και Lanitis Green Energy Group Ltd, αποφασίστηκε όπως η Lanitis & 

Caramondanis Energy Ltd μετονομαστεί σε CYPV Energy Ltd με ισχύ από 

16/6/2014.  

 Πρακτικά συνεδρίας της εταιρείας Lanitis Green Energy Group Ltd, 

ημερομηνίας 29/8/2014, που το θέμα 4(δ) αναφέρει ότι η εξαγορά της εταιρείας 

Lanitis & Caramondanis Energy Ltd «έχει ολοκληρωθεί και ήδη το 90% αυτής 

πωλήθηκε στη CYPV Holdings Ltd, διατηρώντας μόνο το 10%. Το όνομα αυτής 

έχει αλλάξει και έχει διαγραφεί η λέξη Lanitis (CY PV Energy Ltd). Πρόκειται για 

την εταιρεία που έχει αποκτήσει τις άδειες για 11,9MW του μειοδοτικού 

διαγωνισμού.»  

 Συμφωνία Μετόχων μεταξύ των εταιρειών CYPV Energy Ltd και {…}, 

ημερομηνίας 9/10/2014. Σύμφωνα με την εν λόγω Συμφωνία η CYPV Energy 

Ltd θα κατέχει το {…}% και η {…} το {…}% του εκδομένου κεφαλαίου της TPM 

Abitenergy Ltd. Πρωταρχικός σκοπός της TPM Abitenergy Ltd είναι ο 

σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία & συντήρηση των Σταθμών 
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Παραγωγής Ηλεκτρισμού μέσω της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

όπως τα Φ/Β πάρκα.  

 Εξαίρεση από άδεια κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού–Εμπορική 

χρήση–Φωτοβολταϊκό  πάρκο, την οποία χορηγεί η ΡΑΕΚ στην εταιρεία CYPV 

Energy Ltd, σύμφωνα με τον Ν.122(Ι)/2003. Η εν λόγω εξαίρεση ισχύει από 

{…} και η εγκατεστημένη ισχύς είναι 5MWp.  

 Επιστολή της Gigawatt Global (Cyprus) Ltd προς την ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 

17/10/2017, με θέμα: «Αίτηση για Χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής 

Φωτοβολταϊκού Πάρκου, Μέγιστης Εγκατεστημένης Ισχύος 5,0MWp της 

εταιρείας GIGAWATT GLOBAL (CYPRUS) LTD στο Φ/Σχ (29/31Ε2), Τμήμα 3 

Τεμάχιο 10 στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, της Επαρχίας Λευκωσίας».     

2.4 Στοιχεία από την εταιρεία Μάριος Καραντώνης Λτδ 

Στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας, η εταιρεία Karantonis έδωσε τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

 Μέτοχοι της εν λόγω εταιρείας είναι {…}, ένας εκ των διευθυντών και {…}, οι 

οποίοι {…}, διευθυντή {…} της εταιρείας. {…} κατέχει το 100% των μετοχών της 

εταιρείας MGFK Energy Ltd (εφεξής η «MGFK Energy»), η οποία ασχολείται με 

φωτοβολταϊκά.  

 Η Karantonis δεν κατέχει μερίδιο αγοράς στην αγορά των ΑΠΕ για Φ/Β 

συστήματα στην ΑΑΗ, το οποίο δεν θα αλλάξει, καθώς δεν έχει υποβάλει 

αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο. 

 Η εταιρεία MGFK Energy δεν συμμετείχε στον μειοδοτικό διαγωνισμό ή στο 

Σχέδιο, όμως είναι μέτοχος σε νεοσυσταθείσες εταιρείες που υπέβαλαν αίτηση 

στο Σχέδιο για το 2017. Συγκεκριμένα, για κάθε τεμάχιο γης συστάθηκαν το 

2018 οι εταιρείες Santiam Investment I, II, III, IV, V, VI Ltd, εκ των οποίων οι V 

και VI έλαβαν άδεια για 3,5MW από το Σχέδιο του 2017.  

 Η Karantonis κατέχει άδειες συνολικής ισχύος 120kW που εντάχθηκαν στο 

Σχέδιο του 2010 του Υπουργείου Ενέργειας «Διείσδυση των ΑΠΕ» με 20ετή 

συμβόλαια που το κράτος επιχορηγεί κάτω από το Σχέδιο των ΑΠΕ και της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009.  

 Το άνοιγμα της ΑΑΗ ήταν υποχρέωση της Κύπρου από το 2004. Η Κύπρος 

πήρε παράταση μέχρι το 2014, αλλά λόγω αδράνειας το επίσημο μοντέλο της 

αγοράς ηλεκτρισμού θεσπίστηκε το 2015 (net pool). Απόλυτη ευθύνη στην 
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καθυστέρηση αυτή είχε η ΡΑΕΚ. Η ΡΑΕΚ στην περίοδο που ακολούθησε 

δημιούργησε ρυθμιστικό πλαίσιο και προχώρησε στο λογιστικό διαχωρισμό της 

ΑΗΚ, αλλά ποτέ δεν τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα όσον αφορά την ΑΑΗ 

και ευθύνη γι’ αυτό είχε ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 

(εφεξής ο «ΔΣΜΚ»). 

 Όσον αφορά τα εκάστοτε Σχέδια και διαγωνισμό, όλοι μπορούσαν να 

υποβάλουν αίτηση, ειδικά στον μειοδοτικό που ήταν bidding. Δόθηκαν αρκετές 

παρατάσεις, όμως δικαιολογούνται από τα γεγονότα του 2013 και το κούρεμα. 

Επίσης, δικαιολογούνται από το γεγονός ότι, το 2013 υπήρχε παράλληλα 

επιβολή δασμών σε φωτοβολταϊκά που έρχονταν από την Κίνα. Μετά την 

απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με την προσφυγή που 

υπόβαλε η Easy Power,4 η ΡΑΕΚ προχώρησε με μεταβατική ρύθμιση/ 

μεταβατικό στάδιο που επιτρέπει τη δραστηριοποίηση ανεξάρτητων 

παραγωγών και προμηθευτών πέραν της ΑΗΚ, μέσω διμερών συμφωνιών. 

Παράλληλα, έθεσε χρονοδιαγράμματα σε σχέση με το άνοιγμα της ΑΑΗ, για 

εφαρμογή από τον ΔΣΜΚ στην 1/7/2019. Παρενθετικά σημειώθηκε ότι 

σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η απόφαση της 

ΡΑΕΚ και του Γραφείου ΡΑΕΚ, κηρύχθηκε άκυρη και στερημένη οποιουδήποτε 

αποτελέσματος «δυνάμει της οποίας η αποδοχή, εξέταση και/ ή αξιολόγηση 

αιτήσεων για χορήγηση άδειας και/ ή για παροχή εξαίρεσης από άδεια 

κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου για ένταξη στην 

ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, παγοποιήθηκε και/ ή αναστάληκε για 

αόριστο χρόνο και/ ή μέχρι την εφαρμογή νέων Κανόνων Αγοράς 

Ηλεκτρισμού». 

 Επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει αμεροληψία, ειδικότερα μετά το 2015, καθώς το 

προσωπικό που στελεχώνει τον ΔΣΚ, πλην του Διευθυντή, αποτελούν στελέχη 

της ΑΗΚ (μέρος του μισθολογίου της ΑΗΚ), τα οποία είναι προσωρινά 

αποσπασμένα. Ο διευθυντής του ΔΣΚ είναι μεν διορισμένος από τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας, αλλά και αυτός ήταν υπάλληλος της ΑΗΚ μέχρι τον χρόνο 

διορισμού του. Το ίδιο ίσχυε για τον Πρόεδρο της ΡΑΕΚ το 2015, {…}. 

 Από το 2015, ο κ. {…} προεδρεύει του ΣΕΑΠΕΚ και υπό αυτή την ιδιότητα 

λαμβάνει μέρος στις διαβουλεύσεις, όμως δεν είχε συμμετοχή στις αποφάσεις. 

 
4 Υπόθεση Αν. Δικαστηρίου Αρ. 152/2014, ημερομηνίας 16/9/2016, EASY POWER (CYPRUS) LTD Vs 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και Γραφείου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. 
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 Η Karantonis συμμετείχε το 2010 στο Σχέδιο Χορηγιών ΑΠΕ και έλαβε άδεια 

για 120kW στο Μένοικο και Παλαιομέτοχο. 

 Ο κ. {…} θεωρεί ότι με κατώτατο όριο την ισχύ των 150kW, υπάρχουν περίπου 

207 αιτήσεις για το Σχέδιο που έληξε στις 30/4/2018. Αν θεωρηθεί ως μεγάλης 

ισχύος Φ/Β συστήματα πέραν του 1MW, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που 

αιτήθηκαν. Το Σχέδιο προνοούσε ένταξη 120MW για Φ/Β και η συνολική ισχύς 

για την οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις είναι 380MW, γεγονός που αποδεικνύει το 

επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά.  

 Η Karantonis δεν έχει λάβει εξαιρέσεις από ΑΠΕ, διότι όλα τα έργα της είναι 

πολύ μικρής ισχύος και εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης εξαίρεσης από 

άδειες από ΑΠΕ.  

3.  Στοιχεία από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου & Βιομηχανίας 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, κατά τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής έρευνας, 

στάλθηκε ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου & Βιομηχανίας (εφεξής η «Υπηρεσία Ενέργειας») στις 27/5/2020 και στις 

12/8/2020 και λήφθηκαν οι σχετικές απαντήσεις, οι οποίες καταγράφονται κατωτέρω: 

 Χρονολογική Σειρά Σχεδίων Στήριξης: Μετά το ατύχημα στο Μαρί στις 

11/7/2011, η αρμόδια Υπουργική Επιτροπή για τις ΑΠΕ, ανέθεσε σε τεχνική 

επιτροπή, υπό την Προεδρία της ΡΑΕΚ, να προχωρήσει σε συνεργασία με 

όλους τους αρμόδιους φορείς να επικαιροποιήσει (με μελέτη) τη διείσδυση των 

ΑΠΕ στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, με έμφαση την επίσπευση των 

εγκαταστάσεων Φ/Β συστημάτων. Η μελέτη, με ημερομηνία 23/9/2011, μεταξύ 

άλλων, ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας κατηγορίας μεγάλων Φ/Β 

Πάρκων δυναμικότητας μέχρι 10MW το καθένα, τα οποία θα επιλέγονταν μέσα 

από μειοδοτικό διαγωνισμό.  

(α)  Μειοδοτικός Διαγωνισμός 

Μετά από διάφορες συναντήσεις, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αρμόδιων 

φορέων και σχετική ενημέρωση της Βουλής, ακολούθησαν οι νόμιμες 

διαδικασίες, δηλαδή έγκριση από Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων στις 

16/5/2012 και έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου, Αρ. Απόφασης 73.496, 

ημερομηνίας 2/5/2012, πριν την προκήρυξη του Σχεδίου τον Μάιο του 2012. 

Σημειώθηκε ότι τα έγγραφα του μειοδοτικού διαγωνισμού ετοιμάστηκαν αρχικά 

από την ΡΑΕΚ και ακολούθως έγινε διαβούλευση με το Υπουργείο Ενέργειας. 
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Στο Σχέδιο υποβλήθηκαν, μετά από δύο παρατάσεις, 132 αιτήσεις για 

συστήματα μεταξύ 151kW και 10MW. Στις 30/1/2013 πραγματοποιήθηκε η 

μειοδοτική διαδικασία μεταξύ των 121 αιτητών που πληρούσαν τα κριτήρια 

(π.χ. Τεμάχιο Γης, Δήλωση για Χρηματοδότηση, κτλ) μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, την οποία είχε ετοιμάσει το Γενικό Λογιστήριο σε συνεργασία με 

το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ. Τα 22 έργα με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, 

καθώς και δύο έργα τα οποία επιλέχθηκαν ως επιλαχόντα, κατασκευάστηκαν 

σταδιακά, ανάλογα με τον χρόνο εξασφάλισης των διαφόρων αδειών. 

Αναλυτικά, τα 17 από τα 24 έργα χρειάστηκαν σχεδόν δύο χρόνια για να 

αδειοδοτηθούν, ενώ τρία από τα έργα τελικά δεν υλοποιήθηκαν, 

συμπεριλαμβανομένου και του έργου των 10MW, γιατί δεν κατάφεραν να 

εξασφαλίσουν άδεια οικοδομής. Δηλαδή, από τα συνολικά 50MW που 

προνοούσε το Σχέδιο, υλοποιήθηκαν και λειτούργησαν τα 35MW (21 έργα από 

τα 24). Παρενθετικά σημειώθηκε ότι η μέγιστη τιμή αυτών των έργων, τα οποία 

εντάχθηκαν στο Σχέδιο, ήταν 9.9 €cent/kWh. Στις 21/11/2013, το Υπουργικό 

Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση Συμβουλευτικής Τεχνοκρατικής Επιτροπής 

(εφεξής η «ΣΤΕ») για τις ΑΠΕ. Μέχρι η ΣΤΕ να ολοκληρώσει τις εργασίες της, 

εκδόθηκαν σχετικές κατευθυντήριες γραμμές από την ΕΕ, για εξάλειψη των 

καθεστώτων στήριξης με εγγυημένη τιμή για τις ΑΠΕ. Έτσι, μετά και από 

διαβούλευση με την ΡΑΕΚ, στις 15/4/2015 το Υπουργικό Συμβούλιο με την 

Απόφασή του αρ. 78.656, αποφάσισε τον καθορισμό νέας πολιτικής για την 

προώθηση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, στα πλαίσια και των 

κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ, με την οποία καταργήθηκαν τα καθεστώτα 

στήριξης που προνοούσαν εγγυημένη τιμή αγοράς και εγγυημένο αγοραστή της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και, παράλληλα, την ένταξη των έργων 

αυτών στην AAH. Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως για το 

χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε από την ημερομηνία της πιο πάνω 

Απόφασης μέχρι τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς, παρέχεται στους 

επενδυτές εμπορικών συστημάτων ΑΠΕ η δυνατότητα να λαμβάνουν την 

εκάστοτε τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όπως αυτή καθορίζεται 

από τη ΡΑΕΚ, μέχρι τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς, οπότε και τα 

έργα αυτά θα πρέπει να λειτουργήσουν με βάση τους νέους κανόνες αγοράς. 

(β) Πρώτο Σχέδιο ΑΑΗ 2016 

Σε συνέχεια  της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά 

από διάφορες συναντήσεις και μελέτες με τους αρμόδιους Διαχειριστές και τους 

συμβούλους του Υπουργείου Ενέργειας (Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων 
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Πηγών Ενέργειας (IRENA), Royal Institute of Sweden (KTH) και Joint Research 

Centre (JRC)) ετοιμάστηκε εσωτερικό σημείωμα στις 29/5/2015, για 

αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ. Στις 27/11/2015, η ΣΤΕ 

για τις ΑΠΕ κατέληξε στα νέα σενάρια διείσδυσης των ΑΠΕ. Ακολούθησε, τον 

Απρίλιο του 2016, το πρώτο Ειδικό Σχέδιο Στήριξης για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην 

ανταγωνιστική αγορά, με σκοπό να δώσει την ευκαιρία στους επηρεαζόμενους 

επενδυτές που δεν πρόλαβαν να ενταχθούν σε κάποιο παλιό Σχέδιο να 

υλοποιήσουν τα έργα τους. Παρενθετικά αναφέρεται ότι η ΡΑΕΚ έδωσε τη 

σύμφωνη γνώμη της για το εν λόγω Σχέδιο Στήριξης με επιστολή της, 

ημερομηνίας 1/3/2016, το Σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 

2/3/2016 και η ανακοίνωση του Σχεδίου έγινε δύο μήνες μετά μέχρι να 

ετοιμαστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Σημειώνεται ότι, λόγω του χαμηλού 

κόστους αποφυγής που επικρατούσε την πιο πάνω περίοδο, αλλά και της 

παγοποίησης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για άδεια λειτουργίας από 

την ΡΑΕΚ, το εν λόγω Σχέδιο δεν παρουσίασε ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς στο 

πλαίσιο του εν λόγω Σχεδίου υλοποιήθηκαν 5 αιτήσεις συνολικής 

δυναμικότητας 394kW. Έτσι, το 2018, επαναπροκηρύχθηκε παρόμοιο Σχέδιο 

με αυτό του 2016, χωρίς να χρειαστεί να αναθεωρηθεί η προαναφερθείσα 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 78.656 και ημερομηνίας 15/4/2015.  

(γ)  Σχέδιο ΑΑΗ 2018 

Το 2018 λειτούργησε το νέο επικαιροποιημένο Σχέδιο για την ΑΑΗ5. Το εν 

λόγω Σχέδιο έδιδε περισσότερο χρόνο για να υποβληθούν αιτήσεις από αυτό 

του 2016 και επίσης, έδιδε τη δυνατότητα υποβολής της άδειας οικοδομής σε 

μεταγενέστερο στάδιο. Το Σχέδιο αυτό είχε μεγάλη επιτυχία, κυρίως λόγω της 

σημαντικής αύξησης του κόστους αποφυγής την περίοδο 2016-2018. 

Συγκεκριμένα, την εν λόγω περίοδο το κόστος αποφυγής είχε αυξηθεί από 4,28 

€cent/kWh (3/2016) στα 11,036 €cent/kWh (8/2018), λόγω της αύξησης της 

διεθνούς τιμής καυσίμων. Το εν λόγω Σχέδιο προνοούσε 120MW, 

υποβλήθηκαν συνολικά 204 αιτήσεις, συνολικής δυναμικότητας περίπου 

400MW και μετά τη σχετική αξιολόγηση από τον ΔΣΔ επιλέχθηκαν 86 αιτήσεις 

συνολικής δυναμικότητας 117MW.  

 
5 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/energyse.nsf/All/66ECFCBBA9BE2BE0C22581AE0030D439?OpenDocume
nt 
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 Παρενθετικά σημειώθηκε ότι σε όλα τα Σχέδια υπήρχε περιορισμός στην 

εγκατεστημένη ισχύ λόγω περιορισμών που έθετε η ΡΑΕΚ και ο ΔΣΜΚ σε 

σχέση με την ασφάλεια και ευστάθεια του δικτύου. 

 Όσον αφορά τον Μειοδοτικό, οι αιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

υπέβαλαν την τιμή με την οποία θα αποδέχονταν να υλοποιήσουν την 

επένδυση τους. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο του Μειοδοτικού προνοούσε σταθερή 

τιμή πώλησης της ενέργειας για 20 χρόνια. Εάν η τιμή αυτή ήταν χαμηλότερη 

από το εκάστοτε κόστος αποφυγής τότε το Ταμείο ΑΠΕ συμπλήρωνε τη 

διαφορά, ενώ εάν ήταν ψηλότερη τότε η διαφορά κατάληγε στο Ταμείο ΑΠΕ και 

ΕΞΕ. Μέχρι την υλοποίηση των έργων του εν λόγω Μειοδοτικού Διαγωνισμού, 

περίπου 2 χρόνια, μεσολάβησαν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για 

τις κρατικές ενισχύσεις, για την ενέργεια και το κλίμα, βάσει των οποίων, όπως 

αναφέρθηκε, το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15/4/2015 έλαβε την Απόφαση αρ. 

78.656, με την οποία καθόρισε νέα πολιτική, δηλαδή ότι δεν θα χορηγούνταν 

πλέον εγγυημένες τιμές στις ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, δεν ακολούθησαν άλλοι 

μειοδοτικοί διαγωνισμοί. Παρενθετικά σημειώθηκε ότι, παρόλο που οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. επιτρέπουν τη διενέργεια μειοδοτικών 

διαγωνισμών, εντούτοις αυτές επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση που οι 

ενισχύσεις χορηγούνται ως προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής 

(προσαύξηση) με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια 

απευθείας στην αγορά. Έτσι, δεδομένου ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει ακόμα σε 

λειτουργία ανταγωνιστική αγορά, η πιο πάνω πρόνοια των κατευθυντήριων 

γραμμών δεν ικανοποιείται.   

 Ο Μειοδοτικός Διαγωνισμός είχε χωριστεί σε 4 κατηγορίες ανάλογα με την 

εγκατεστημένη ισχύ των έργων:  

- Κατηγορία A <1 MW  

- Κατηγορία B := >1 μέχρι 3  MW  

- Κατηγορία Γ:=  > 3 μέχρι 5  MW 

- Κατηγορία D:=  > 5 μέχρι 10  MW. 

Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε για να δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασης έργων 

ΑΠΕ διεσπαρμένης παραγωγής που βοηθάει στη μείωση απωλειών μεταφοράς 

ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Επίσης, η επιλογή μεγάλων τεμαχίων γης δεν 

είχε εξεταστεί προηγουμένως, που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, ήταν ένας 

από τους παράγοντες που δεν υλοποιήθηκε το ένα από τα μεγάλα έργα 
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δυναμικότητας 10MW. Παράλληλα πολλά άλλα έργα, λόγω του ότι δεν 

κατάφεραν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες πολεοδομικές άδειες (ή 

περιβαλλοντικές) για τα τεμάχια τους, αναγκάστηκαν στην πορεία να αλλάξουν 

τεμάχια Γης για να υλοποιήσουν τα έργα τους. Σημειώθηκε ότι το εν λόγω θέμα 

ήταν και ο βασικός λόγος καθυστέρησης της υλοποίησης των πιο πάνω έργων.  

 Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας, τα κριτήρια των Σχεδίων προάγουν την 

ίση μεταχείριση όλων των εταιρειών και δεν αποκλείουν εκ προοιμίου καμία 

εταιρεία, δηλαδή όλες οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, 

εάν το επιθυμούν. 

4.  Στοιχεία από Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, στάλθηκε 

ερωτηματολόγιο προς την ΡΑΕΚ στις 28/5/2020, του οποίου οι απαντήσεις 

παραλήφθηκαν στις 24/7/2020 και καταγράφονται κατωτέρω: 

 Μετά από το ατύχημα στη Ναυτική Βάση στο Μαρί και την έλλειψη επάρκειας 

σε ηλεκτρισμό τον Σεπτέμβριο του 2011, η ΡΑΕΚ, με απόφαση της Υπουργικής 

Επιτροπής για θέματα ΑΠΕ τον Αύγουστο του 2011, εκπόνησε στρατηγική 

μελέτη για την προώθηση των ΑΠΕ για την ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ-Η 

και συγκεκριμένα την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων νωρίτερα από ότι 

προβλεπόταν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ηλεκτρισμό. Συγκεκριμένα, η 

μελέτη εισηγείτο την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων διαφόρων κατηγοριών 

ισχύος. Μεταξύ των εισηγήσεων ήταν και η προκήρυξη μειοδοτικού 

διαγωνισμού για ένταξη στο σύστημα Φ/Β συστημάτων ισχύος μεγαλύτερης 

από 150 kW μέχρι 10 MW. Έτσι, το καλοκαίρι του 2012, το Υπουργείο 

Ενέργειας ανακοίνωσε τις πρόνοιες του Σχεδίου για Μειοδοτικό και ζήτησε την 

υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό 

ζητώντας από τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν συγκεκριμένα έγγραφα. 

Εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ συμμετείχε στη διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης 

των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό όσον 

αφορά τα κριτήρια του Ν.122(Ι)/2003. Παράλληλα, ζητήθηκαν απόψεις και από 

άλλες αδειοδοτούσες αρχές, όπως το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα 

Πολεοδομίας κ.ά.. Μετά από την ετοιμασία του καταλόγου με τα προτεινόμενα 

έργα, που εκ πρώτης όψεως ικανοποιούσαν τα κριτήρια του Μειοδοτικού, στις 

30/1/2013 έγινε ο Μειοδοτικός Διαγωνισμός από το Γενικό Λογιστήριο. Το 

Υπουργείο Ενέργειας στη συνέχεια, ως η αρμόδια αρχή του Μειοδοτικού, 

ετοίμασε κατάλογο με τους εττιτυχόντες του Διαγωνισμού. Η ΡΑΕΚ δέχτηκε 
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αιτήσεις από τους επιτυχόντες του Διαγωνισμού σύμφωνα με τον κατάλογο του 

Υπουργείου Ενέργειας, τις οποίες εξέτασε και αξιολόγησε σύμφωνα με τα 

κριτήρια του Ν.122(Ι)2003, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους του Μειοδοτικού 

και την κυβερνητική πολιτική. Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης των έργων και συμμόρφωσης με τους όρους του σχεδίου του 

Μειοδοτικού ήταν το Υπουργείο Ενέργειας. Η χρονική διάρκεια ισχύος των 

Αδειών Κατασκευής που χορήγησε η ΡΑΕΚ ήταν σύμφωνα με τα 

χρονοδιαγράμματα του Μειοδοτικού. Η ΡΑΕΚ στη συνέχεια ενέκρινε διαδοχικές 

παρατάσεις των Αδειών Κατασκευής μετά από σχετικές εγκρίσεις/εισηγήσεις 

του Υπουργείου Ενέργειας. Παρενθετικά σημειώθηκε ότι το τελευταίο έργο του 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού συνδέθηκε με το δίκτυο τον Απρίλη του 2018. 

Επιπλέον των πιο πάνω ενεργειών, η ΡΑΕΚ έλαβε τις υπ’ αριθμό 694/2012 και 

790/2012 Αποφάσεις αναφορικά με την παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση 

Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού με χρήση 

ΑΠΕ, των οποίων η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας δεν θα 

επιδοτείτο. Ενημερωτικά αναφέρθηκε ότι καμιά άδεια/εξαίρεση από άδεια που 

χορήγησε η ΡΑΕΚ στο πλαίσιο των εν λόγω Αποφάσεων δεν υλοποιήθηκε.  

 Μετά τον Μειοδοτικό που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2013, το Υπουργείο 

Ενέργειας προκήρυξε ακόμα δύο Σχέδια για έργα ηλεκτροπαραγωγής με 

χρήση ΑΠΕ-Η, με τελική κατάληξη των έργων την ΑΑΗ. Η ΡΑΕΚ έχει δώσει τη 

σύμφωνο γνώμη της για αυτά τα δύο Σχέδια, ως προνοείται στον περί 

Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας Νόμο, Ν.112(Ι)/2013. Σημειώθηκε ότι και τα δύο Σχέδια δεν 

περιόριζαν ούτε τον αριθμό, ούτε τη μέγιστη συνολική ισχύ των έργων με τα 

οποία νομικό και/ή φυσικό πρόσωπο και/ή συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα 

μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτά. 

 Η ΡΑΕΚ δεν συμμετείχε στη λήψη των αποφάσεων, στον τρόπο διεξαγωγής 

και στο περιεχόμενο του Μειοδοτικού. Ο ρόλος της ΡΑΕΚ ήταν 

συμβουλευτικός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του άρθρου 

25(1)(β) του Ν.122(Ι)/2003, σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ συμβουλεύει, τον 

Υπουργό σε όλα τα θέματα που αφορούν τον ηλεκτρισμό. Συγκεκριμένα 

Λειτουργός της ΡΑΕΚ εκπροσώπησε την ΡΑΕΚ, στην επιτροπή που 

συστάθηκε για να βοηθήσει το Υπουργείο Ενέργειας να επιλέξει τα έργα, μετά 

που δήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο διαγωνισμό και να καταρτιστεί 

κατάλογος των έργων που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. Στην εν λόγω 

επιτροπή συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από όλες τις αδειοδοτούσες αρχές. 
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Επιπρόσθετα, ο ρόλος της ΡΑΕΚ ήταν συμβουλευτικός προς την Επιτροπή 

Αξιολόγησης των αιτήσεων για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΚ, όπως 

η εκ πρώτης όψεως άποψη κατά πόσον τα συγκεκριμένα έργα πληρούσαν τα 

κριτήρια του Νόμου για να αδειοδοτηθούν από την ΡΑΕΚ. Παρενθετικά 

σημειώθηκε ότι, αναφορικά με τα Σχέδια Χορηγιών και/ή Καθεστώτα Στήριξης, 

αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Ενέργειας, καθώς, ως προνοείται στο άρθρο 

8(1) του Ν.112(Ι)/2013, μετά την τροποποίηση του στις 20/9/2013, 

οποιαδήποτε πρόταση του Υπουργού για τα Καθεστώτα Στήριξης που 

αφορούν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ-Η υποβάλλεται στο 

Υπουργικό Συμβούλιο μόνο με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕΚ. 

Επιπλέον, η ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει εκδώσει τη 

Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ αριθμό 01/2015 - ΚΔΠ 164/2015 με τίτλο «Ο 

Λεπτομερής Σχεδιασμός για διαφοροποίηση του πλαισίου Ρύθμισης της 

Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου», καθώς επίσης και τη 

Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ αριθμό 04/2017 - ΚΔΠ 223/2017 με τίτλο «Περί 

Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν 

την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού».  

 Αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της υλοποίησης του εν λόγω Μειοδοτικού και 

των Σχεδίων, με βάση τον Ν.112(Ι)/2013, είναι το Υπουργείο Ενέργειας. 

 Η ΡΑΕΚ, με βάση το Ν.122(Ι)/2003 και τον κατάλογο των επιτυχόντων που της 

κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, παρέλαβε τις σχετικές αιτήσεις και 

αφού τις εξέτασε, χορήγησε τις Άδειες/Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής και 

Λειτουργίας σε αυτές που αξιολογήθηκαν θετικά με βάση τα κριτήρια του 

Ν.122(Ι)/2003.  

 Όσον αφορά την παραλαβή των αιτήσεων με τελική κατάληξη την ΑΑΗ, η 

ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τον Ν. 122(Ι)/2003, οφείλει να παραλαμβάνει αιτήσεις, να 

τις εξετάζει με βάση τον Ν. 122(Ι)/2003 και τους Κανονισμούς και να εκδίδει 

Άδεια/Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής, ανεξαρτήτως ύπαρξης Σχεδίου από το 

Υπουργείο Ενέργειας. Συγκεκριμένα, η ΡΑΕΚ έχει χορηγήσει Άδεια/Εξαίρεση 

από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη 

την ΑΑΗ. Επίσης, έργα έχουν ενταχθεί σε Σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, 

έχουν υλοποιηθεί, υπέβαλαν αίτηση στη ΡΑΕΚ για χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης 

από Άδεια Λειτουργίας, αξιολογήθηκαν θετικά από την ΡΑΕΚ και εξασφάλισαν 

Άδεια/Εξαίρεση από άδεια Λειτουργίας. 
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 Σε σχετική ερώτηση προς την ΡΑΕΚ για τους περιορισμούς ως προς τη 

δυναμικότητα του κάθε έργου, αυτή απάντησε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει 

τον ακριβή λόγο για τον οποίο τέθηκαν κατά καιρούς από το Υπουργείο 

Ενέργειας περιορισμοί ως προς τη δυναμικότητα του κάθε έργου που θα 

μπορούσε να συμμετάσχει στα εκάστοτε Σχέδια που προκήρυσσε. Το 

Υπουργείο Ενέργειας έχει, εκ του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της 

Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Νόμου, αρμοδιότητα να εκπονεί και υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για 

έγκριση Σχέδια προώθησης των ΑΠΕ. Σημειώνεται ότι τα Σχέδια, με τελική 

κατάληξη των έργων την ΑΑΗ, που προκηρύχθηκαν το 2017 και 2018 από το 

Υπουργείο Ενέργειας δεν περιόριζαν ούτε τον αριθμό ούτε τη μέγιστη συνολική 

ισχύ των έργων με τα οποία νομικό και/ή φυσικό πρόσωπο και/ή συνδεδεμένα 

νομικά πρόσωπα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτά. 

 Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι υπάρχουν έργα του Μειοδοτικού, τα οποία έχουν 

εξασφαλίσει από την ΡΑΕΚ παράταση ισχύος της Άδειας Κατασκευής τους, 

έχουν μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ή έχουν αλλάξει τοποθεσία 

εγκατάστασης. Σημειώθηκε και τονίστηκε ότι η ΡΑΕΚ πριν από την εξέταση του 

κάθε ενός αιτήματος χωριστά, ζητούσε τη θέση της αρμόδιας αρχής του 

Διαγωνισμού. Αφού λάμβανε για την κάθε περίπτωση τη γραπτή θέση της 

Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, προχωρούσε με την 

εξέταση και αξιολόγηση και λήψη Απόφασης για έγκριση ή μη του 

οποιουδήποτε αιτήματος. 

5. Νομοθετικό Πλαίσιο 

Το άνοιγμα της ΑΑΗ ήταν υποχρέωση της Κύπρου από το 2004, όμως πήρε 

παράταση μέχρι το 2014. Το επίσημο μοντέλο της αγοράς ηλεκτρισμού θεσπίστηκε 

το 2015. Η ΡΑΕΚ, στην περίοδο που ακολούθησε, δημιούργησε ρυθμιστικό πλαίσιο 

και προχώρησε στο λογιστικό διαχωρισμό της ΑΗΚ. 

Στο παρόν σημείο, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο όπως παραθέσει το νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει τον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού, συμπεριλαμβανομένων 

των έργων με χρήση Φ/Β πάρκων:  
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5.1  Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και 

τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ 

Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των 

οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ ορίζει στο άρθρο 1 ότι: «η παρούσα οδηγία 

θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Θέτει υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για το συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές.» 

Περαιτέρω, το άρθρο 4 προνοεί ότι το κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό σχέδιο 

δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο ορίζει τον εθνικό συνολικό 

στόχο για τα μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκονται στις 

μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 2020. 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εθνικά τους σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη 

ενέργεια στην Επιτροπή το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2010. 

Σύμφωνα με το άρθρο 22, «Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, και 

στη συνέχεια ανά διετία, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 

με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την προώθηση και τη χρήση της ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Η έκτη έκθεση, που πρέπει να υποβληθεί το αργότερο στις 

31 Δεκεμβρίου 2021, είναι η τελευταία απαιτούμενη έκθεση.» 

5.2  Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμος (ΚΕΦ.171) 

Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμος (ΚΕΦ.171) στο άρθρο 3 ορίζει ότι «ιδρύεται 

σώμα τo oπoίo καλείται η Αρχή Ηλεκτρισμoύ Κύπρoυ τo oπoίo είvαι voμικό 

πρόσωπo». 

Σύμφωνα με το άρθρο 5(1), η Αρχή αποτελείται από όχι περισσότερα από επτά μέλη 

πoυ διoρίζovται από τo Υπουργικό Συμβούλιο, εκ των oπoίωv τo ένα διορίζεται από 

τo Υπουργικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος και τo άλλο ως Αvτιπρόεδρoς. Επιπρόσθετα, 

το άρθρο 5(2) ορίζει ότι τα μέλη υπηρετούν για περίοδο τoυλάχιστov πέντε ετών. 

Το άρθρο 12(1) προβλέπει ότι: 

«12.-(1) Τηρoυμέvωv των διατάξεων τoυ Νόμου αυτού και του περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 αποτελεί καθήκον της Αρχής- 
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(α) Να παράγει, μεταφέρει, διανέμει και προμηθεύει ηλεκτρισμό· 

(β) να συντηρεί και να λειτουργεί οποιαδήποτε εγκατάσταση ή επιχείρηση της 

Αρχής· 

(γ) vα διεξάγει oπoιαδήπoτε εργασία πoυ συνήθως σχετίζεται με επιχείρηση 

ηλεκτρισμού· 

(δ) vα προάγει και ενθαρρύνει τη χρήση ηλεκτρισμού και ειδικά τη χρήση αυτού 

για γεωργικούς, βιoμηχαvικoύς και κατασκευαστικούς σκoπoύς· 

(ε) vα προάγει και ενθαρρύνει την ανάπτυξη των φυσικών πόρων της 

Δημοκρατίας σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρισμού·...». 

Το δε άρθρο 12(2) προνοεί ότι:  

«(2) Για τoυς σκoπoύς τoυ εδαφίoυ (1), η Αρχή δύvαται-  

[...]  

(β) vα αγοράζει ηλεκτρισμό για oπoιoδήπoτε από τoυς σκoπoύς τoυ εδαφίoυ (1) 

(γ) vα προβαίνει σε τέτοιες δραστηριότητες οι οποίες δυνατό vα φαvoύv σε αυτή 

ως αναγκαίες, επωφελείς ή πρόσφερες για ή σε σχέση με την εκτέλεση των 

καθηκόντων της βάσει τoυ εδαφίoυ (1).» 

5.3 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 μέχρι 2018 

(Ν.122(I)/2003) 

Το άρθρο 3(1) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 

(Ν.122(I)/2003), ως έχει τροποποιηθεί ορίζει ότι: «Ο παρών Νόμος θεσπίζει κοινούς 

κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή και την προμήθεια 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη 

βελτίωση και την ολοκλήρωση ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Κοινότητα.[...]». 

Σύμφωνα με το άρθρο 3(2): «Ο παρών Νόμος προνοεί τη ρύθμιση της αγοράς 

ηλεκτρισμού στη Δημοκρατία και, μεταξύ άλλων- 

(α) Εγκαθιδρύει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου· 

(β) προνοεί τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος χορήγησης αδειών αναφορικά 

με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρισμού· 

(γ) προνοεί για τη δημιουργία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου· 

(δ) εγκαθιδρύει το πλαίσιο για τις διευθετήσεις μεταξύ του Ιδιοκτήτη Συστήματος 

Μεταφοράς και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου· 



38 
 

(ε) ρυθμίζει την πρόσβαση στο σύστημα μεταφοράς και στο σύστημα διανομής· 

(στ) επιτρέπει την εισαγωγή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας· και 

(ζ) ρυθμίζει θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή. 

(η) ρυθμίζει θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος∙ 

(θ) διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν σύμφωνα 

με τις αρχές του παρόντος Νόμου με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικής, 

ασφαλούς και περιβαλλοντικώς βιώσιμης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δεν 

κάνουν διακρίσεις μεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων όσον αφορά τα 

δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους.» 

Το άρθρο 2 ορίζει ότι: «Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής» σημαίνει την ΑΗΚ με την 

ιδιότητά της ως ιδιοκτήτριας του συστήματος διανομής και «Ιδιοκτήτης Συστήματος 

Μεταφοράς» σημαίνει την ΑΗΚ με την ιδιότητα της ως ιδιοκτήτριας του συστήματος 

μεταφοράς. Ακολούθως, η ΑΗΚ ορίζει τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, ο 

οποίος «είναι  υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη συντήρηση και, αν είναι αναγκαίο, την 

ανάπτυξη του συστήματος διανομής σε μία δεδομένη περιοχή και, κατά περίπτωση, 

των διασυνδέσεών του με άλλα συστήματα, και για τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του 

συστήματος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση διανομής ηλεκτρικής ενεργείας», 

ενώ ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου είναι η «Μονάδα Διαχείρισης 

του Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου». 

Το δε άρθρο 4 προνοεί τη σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, η οποία 

είναι νομικά διακριτή και λειτουργικά ανεξάρτητη από κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική 

οντότητα και αποτελείται από τρία μέλη. Επίσης, το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι το 

Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει, μετά από διαβουλεύσεις με την Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, πρόσωπα ως μέλη της ΡΑΕΚ. Το Υπουργικό 

Συμβούλιο διορίζει ένα από αυτά ως Πρόεδρο της ΡΑΕΚ και άλλο ένα ως 

Αντιπρόεδρο της ΡΑΕΚ. 

Περαιτέρω, το άρθρο 7 προβλέπει την ίδρυση Γραφείου της ΡΑΕΚ, το οποίο έχει δική 

του χωριστή νομική προσωπικότητα από αυτή της ΡΑΕΚ, όμως η ΡΑΕΚ προΐσταται, 

εποπτεύει και ασκεί έλεγχο στο Γραφείο της ΡΑΕΚ. Το Γραφείο της ΡΑΕΚ παρέχει 

στη ΡΑΕΚ τέτοιες διευκολύνσεις και υπηρεσίες όπως η ΡΑΕΚ κατά την απόλυτη 

διακριτική της ευχέρεια, ήθελε κρίνει αναγκαίο, προς την άσκηση των εξουσιών και 

αρμοδιοτήτων της. 

Το Γραφείο της ΡΑΕΚ έχει χωριστό Ταμείο, ως ορίζει το άρθρο 11, στο οποίο 

υποχρεωτικά κατατίθενται τα πληρωτέα και εισπραττόμενα από το εν λόγω Ταμείο 
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ως προβλέπει ο εν λόγω Νόμος, χορηγίες, έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά 

στοιχεία του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ποσά τα οποία καταβάλλονται από την Κυβέρνηση 

της Δημοκρατίας για πληρωμή του προσωπικού του Γραφείου και ποσά που 

προκύπτουν από την επιβολή διοικητικών προστίμων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 24(1), η ΡΑΕΚ ενεργεί κατά τρόπο ώστε στον τομέα της 

αγοράς ηλεκτρισμού, μεταξύ άλλων, «να εξασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια, 

ποιότητα και αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρισμού» και «να διασφαλίζει, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τον ουσιαστικό ανταγωνισμό στην αγορά 

ηλεκτρισμού και να αποφεύγει τη δυσμενή διάκριση τόσο μεταξύ των κατόχων άδειας 

όσο και μεταξύ των αιτητών για χορήγηση αδειών». 

Επίσης, η ΡΑΕΚ, ως ορίζεται στη διάταξη 25(1), έχει εξουσία, καθήκον και 

αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, να ρυθμίζει τις διατιμήσεις, χρεώσεις και άλλους όρους 

και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται από τους αδειούχους για οποιεσδήποτε 

υπηρεσίες που παρέχονται, να εκδίδει Κανονισμούς και να εξασφαλίζει ότι δεν 

υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων μεταφοράς, 

διανομής και προμήθειας. 

Ταυτόχρονα, η ΡΑΕΚ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, σύμφωνα με τη διάταξη 26(1) δύναται: 

«(α) Να λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις, με τις οποίες να καθορίζει τον τρόπο 

με τον οποίο θα ρυθμίζει την αγορά ηλεκτρισμού και ποιοι από τους κατόχους 

αδειών θα δεσμεύονται από μια τέτοια ρυθμιστική απόφαση, και 

(β) να λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και 

των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.» 

Επιπρόσθετα, το άρθρο  29(1) προβλέπει ότι «Η ΡΑΕΚ δύναται να λαμβάνει τα 

δέοντα μέτρα - 

(α) Προς αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης από 

οποιοδήποτε κάτοχο αδείας δυνάμει του άρθρου 34∙ ή 

(β) για να απαγορεύει ή κηρύττει άκυρη, ανάλογα με την περίπτωση, την 

εσκεμμένη σύναψη ή απόπειρα σύναψης σύμβασης από οποιοδήποτε κάτοχο 

άδειας, η οποία έχει ως σκοπό ή ως αποτέλεσμα ή θα έχει ως αποτέλεσμα τον 

περιορισμό, την παρακώλυση ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας.» 

Όλες οι διατιμήσεις και χρεώσεις για υπηρεσίες που προνοούνται από τον παρόντα 

Νόμο, ως ορίζει η διάταξη 31(1) αντικατοπτρίζουν τα έξοδα παροχής των υπηρεσιών 
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αυτών και δεν οδηγούν σε δυσμενή διάκριση μεταξύ των αγοραστών των υπηρεσιών 

αυτών.  

Ειδικότερα, η διάταξη 32(1) προνοεί ότι: «Πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ή 

παραχωρηθεί εξαίρεση δυνάμει του παρόντος Νόμου και στην έκταση που το 

απαιτούν οι εν λόγω άδειες ή εξαιρέσεις, θα διασφαλίζουν ότι οι διατιμήσεις ή 

χρεώσεις που εισπράττουν για τις υπηρεσίες που παρέχουν σύμφωνα με τους όρους 

των πιο πάνω - 

(α) Έχουν καθοριστεί σύμφωνα με Κανονισμούς και τη σχετική με αυτούς 

προβλεπόμενη μεθοδολογία που καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ, η οποία 

αντικατοπτρίζει τα έξοδα, που συμπεριλαμβάνουν εύλογο κέρδος· 

(β) έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ· και 

(γ) έχουν κοινοποιηθεί δημόσια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΡΑΕΚ.» 

Το άρθρο 34(1) απαγορεύει τη διεξαγωγή από οποιοδήποτε πρόσωπο των 

ακόλουθων δραστηριοτήτων, εκτός αν στο πρόσωπο αυτό έχει χορηγηθεί 

προηγουμένως άδεια από την ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου: 

«(α) Να κατασκευάζει σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού ή να παράγει 

ηλεκτρισμό· 

(β) να προμηθεύει ηλεκτρισμό σε επιλέγοντες πελάτες· 

(γ) να προμηθεύει ηλεκτρισμό σε μη επιλέγοντες πελάτες· 

(δ) να εκτελεί οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 60· 

(ε) να εκτελεί οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή Συστήματος 

Διανομής σύμφωνα με το άρθρο 53· 

(στ) να εκτελεί οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες του Ιδιοκτήτη Συστήματος 

Μεταφοράς Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 46· ή 

(ζ) να εκτελεί οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες του Ιδιοκτήτη Συστήματος 

Διανομής σύμφωνα με το άρθρο 51.» 

Η ΡΑΕΚ δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 35, να παρέχει εξαίρεση από την 

υποχρέωση κατοχής άδειας για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις 

παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 34(1) και εξαίρεση δύναται να παρασχεθεί, 

μεταξύ άλλων, για παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύος 
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μέχρι 5MW, ή προμήθεια ηλεκτρισμού από συγκεκριμένο πρόσωπο, η ολική ισχύς 

της οποίας δεν υπερβαίνει το 0,5MW για κάθε σταθμό παραγωγής. 

Επιπρόσθετα, το άρθρο 42(1) προνοεί ότι όταν η ΡΑΕΚ διαπιστώσει ότι η 

υπάρχουσα εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρισμού δεν θα είναι επαρκής για 

τη διασφάλιση ικανοποιητικής παροχής ηλεκτρισμού στη Δημοκρατία, ενημερώνει 

τον Υπουργό, ο οποίος, μετά από διαβούλευση με την ΡΑΕΚ και τον ΔΣΜΚ, εκδίδει 

Διάταγμα στο οποίο καθορίζει τη διαδικασία υποβολής προσφορών, την αναγκαία 

παραγωγή, τον τρόπο και τους όρους διάθεσης της παραγωγής αυτής και εντέλλει 

την ΡΑΕΚ να επιληφθεί της διαδικασίας. Ακολούθως, η ΡΑΕΚ καθορίζει με απόφασή 

της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούν οι αιτητές για τη διαδικασία 

υποβολής προσφορών. 

Ξεκάθαρα, στο άρθρο 89(1) ορίζεται ότι: «Ο Υπουργός, με απόφασή του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται μετά από 

διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ να δίδει οδηγίες στη ΡΑΕΚ, να επιβάλλει, με την έκδοση 

ρυθμιστικής απόφασής της ή εφόσον κρίνεται αναγκαίο με την έκδοση Κανονισμών, 

σε οποιοδήποτε κάτοχο άδειας, Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας, οι οποίες δυνατό 

να περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αναφορικά με - 

(α) Τη διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας· 

(β) την κανονικότητα, ποιότητα και τιμή της παροχής ηλεκτρισμού· 

(γ) την προστασία του περιβάλλοντος· 

(δ) την ενεργειακή  αποδοτικότητα· 

(ε) την προστασία του κλίματος· και 

(στ) την ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές.» 

5.4  Ο Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων  

Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2013 (Ν.112(I)/2013) 

Tο άρθρο 4(α) του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου του 2013 (Ν. 112(I)/2013), ως έχει 

τροποποιηθεί, θέτει υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για το συνολικό μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 

της Δημοκρατίας και το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές. 

Οι δεσμευτικοί εθνικοί συνολικοί στόχοι για τη Δημοκρατία καθορίζουν, σύμφωνα με 

το άρθρο 5(1)(α), ότι το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020 αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 13%. 
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Εγκαθιδρύεται Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ, ως ορίζει το άρθρο 9(1), το οποίο τελεί υπό τη 

διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (εφεξής η «Επιτροπή Διαχείρισης του 

Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ») και λειτουργεί Σχέδια Χορηγιών για την επιχορήγηση ή 

επιδότηση διαφόρων επενδύσεων ή δραστηριοτήτων προώθησης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας. 

Το άρθρο 10 προνοεί ότι το Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ αποτελεί χωριστή οντότητα με δικούς 

του πόρους και δικό του προϋπολογισμό και οι πόροι του Ταμείου για τη 

χρηματοδότηση των Σχεδίων Χορηγιών και κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων 

προέρχονται από την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης επί της 

καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, την επιβολή και είσπραξη τέλους 

κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα εκτός του ηλεκτρισμού όπως για παράδειγμα 

τα συμβατικά καύσιμα, την επιβολή τέλους διαχείρισης των αιτήσεων που 

υποβάλλονται για να τύχουν επιδότησης ή χρηματοδότησης από το Ταμείο κ.α. 

Περαιτέρω, ο προϋπολογισμός του Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ καταρτίζεται κάθε χρόνο 

από την Επιτροπή του Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ και υπόκειται στην έγκριση του 

Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ το Ταμείο ΑΠΕ & 

ΕΞΕ τελεί κάτω από τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή, ο οποίος τηρεί τους αναγκαίους 

λογαριασμούς. 

Επιπρόσθετα, εγκαθιδρύεται Επιτροπή του Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ, σύμφωνα με το 

άρθρο 12(1), η οποία απαρτίζεται από: 

«(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής∙ 

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του∙ 

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή εκπρόσωπό του∙ 

(δ) το Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, υπεύθυνο για θέματα ενέργειας ή 

εκπρόσωπό του∙ 

(ε) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του∙ και 

(στ) Εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

(ΕΤΕΚ)». 

Περαιτέρω, το άρθρο 12(4) προνοεί ότι κάτω από τη γενική εποπτεία του Υπουργού 

και τηρουμένων των εκάστοτε οδηγιών αυτού, η Επιτροπή του Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ 
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έχει την εξουσία και το καθήκον της διαχείρισης των χρηματικών ποσών που 

κατατίθενται ή εισρέουν στο Ταμείο για την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών του. 

Σύμφωνα με το άρθρο 14(1) «Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του 

Υπουργού, θεσπίζει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 

οποίο ορίζονται: 

(α) οι εθνικοί συνολικοί στόχοι της Δημοκρατίας για τα μερίδια της ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκονται στους τομείς των μεταφορών, της 

ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και ψύξης έως και το 2020, 

λαμβανομένου υπόψη του αντίκτυπου άλλων μέτρων πολιτικής που αφορούν 

την ενεργειακή απόδοση στην τελική κατανάλωση ενέργειας· 

(β) τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 

εθνικών συνολικών στόχων […]» 

Στη συνέχεια το Υπουργείο Ενέργειας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 14, 

κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σχέδιο Δράσης, βάσει του σχεδιότυπου 

που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, το Υπουργείο Ενέργειας 

παρακολουθεί την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ώστε να διασφαλίζεται 

ότι το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ισούται ή υπερβαίνει το μερίδιο 

που καθορίζεται, κατά οικονομικώς συμφέροντα τρόπο και μετά από πρόταση του 

Υπουργού και σχετική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται να υποβάλλει 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού πρώτα ενημερώσει σχετικά την Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. 

Το άρθρο 26 προβλέπει ότι: «η ΡΑΕΚ, με απόφασή της η οποία δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τον εξουσιοδοτημένο εκδότη για 

σκοπούς έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και περαιτέρω, «η ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δύναται να πιστοποιείται μέσω 

εγγύησης προέλευσης, βάση αντικειμενικών, διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων». 

Επιπλέον, το άρθρο 27 προνοεί ότι: «η εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής 

ενέργειας εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο εκδότη, μετά από σχετικό αίτημα 

παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αφορά μόνο 

την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ήδη παραχθεί, κάθε δε εκδιδόμενη 

εγγύηση προέλευσης κοινοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο εκδότη στη ΡΑΕΚ». 
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Σύμφωνα με το άρθρο 34, η ΡAEK εκδίδει και δημοσιεύει Ρυθμιστικές Αποφάσεις 

ή/και Αποφάσεις, ως η ίδια θεωρεί σκόπιμο, δυνάμει των διατάξεων του περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου. 

Ο ΔΣΜΚ και ο ΔΣΔ, ως ορίζει το άρθρο 35(2), «λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για 

την ανάπτυξη της υποδομής των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, αντίστοιχα, 

ευφυών δικτύων, εγκαταστάσεων αποθήκευσης και του συστήματος ηλεκτροδότησης 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος 

ηλεκτροδότησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 

διασυνδέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών, καθώς και μεταξύ 

της Δημοκρατίας και τρίτων χωρών». 

5.5 Λειτουργικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ - Κ.Δ.Π. 

372/2014 (Ρυθμιστική Απόφαση 04/2014) 

Η ΡΑΕΚ, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των προνοιών των άρθρων του 

Ν.122(Ι)/2003, καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ να προχωρήσει στην 

κατάλληλη σύσταση τεσσάρων βασικών και λειτουργικά χωριστών Δραστηριοτήτων/ 

Επιχειρηματικών Μονάδων (εφεξής οι «ΕΜ») ως ακολούθως:  

(α) ΕΜ Παραγωγής  

(β) ΕΜ Προμήθειας  

(γ) ΕΜ Μεταφοράς (Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς)  

(δ) ΕΜ Διαμονής (Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής & Διαχειριστής 

Συστήματος Διανομής)  

και ακόμα μία λειτουργικά χωριστή επιχειρησιακή μονάδα για τις «Άλλες 

Δραστηριότητες». 

Συγκεκριμένα, η επιχειρησιακή μονάδα για τις «Άλλες Δραστηριότητες» περιλαμβάνει 

όλες τις μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της ΑΗΚ, δηλαδή μελέτη, προμήθεια και 

εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων για τρίτους, επιθεωρήσεις ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων, μονάδα αφαλάτωσης, συντήρηση οδικού φωτισμού. Περαιτέρω, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ καλείται να εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει 

μία ή περισσότερες χωριστές νομικές οντότητες ή ΕΜ, οι οποίες θα εκτελούν ή/και 

αναλάβουν ξεχωριστά αυτές τις υπηρεσίες και όλες μαζί είτε ως χωριστές νομικές 

οντότητες είτε ως ΕΜ θα υπάγονται στη Επιχειρησιασκή Μονάδα «΄Αλλων 

Δραστηριοτήτων». 
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Σημειώνεται ότι: «πόροι και υπηρεσίες που παρέχονται στις ΕΜ από τμήματα κοινών 

υπηρεσιών (π.χ. οικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες 

ανθρώπινου δυναμικού κλπ.) ή και πόροι και υπηρεσίες που παρέχονται από μια ΕΜ 

σε μια άλλη (π.χ. εργασίες συντήρησης από την ΕΜ Παραγωγής στην ΕΜ 

Μεταφοράς) θα πρέπει να περιοριστούν και να υπόκεινται σε όρους και κανόνες, 

ούτως ώστε να αποκλείονται διεπιδοτήσεις ή/και νόθευση του ανταγωνισμού». 

Επιπρόσθετα, ο Λειτουργικός Διαχωρισμός της ΑΗΚ αντικατοπτρίζεται στο 

κοστολογικό της σύστημα και τυχόν κοινές (διοικητικές κλπ) δαπάνες κατανέμονται 

χρησιμοποιώντας μια λογική, δίκαιη και διαφανή βάση. Ο βαθμός αξιοπιστίας της 

μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί στο κοστολογικό σύστημα θα είναι αντικείμενο 

του ετήσιου ελέγχου του κοστολογικού συστήματος και των χωριστών λογαριασμών 

της ΑΗΚ από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές. 

5.6  Περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της 

Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς 

Ηλεκτρισμού - Κ.Δ.Π. 223/2017 (Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017) 

Η ΡΑΕΚ αποφάσισε την εφαρμογή μεταβατικής ρύθμισης στην αγορά ηλεκτρισμού, 

της οποίας τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα: 

 Οι Παραγωγοί και οι Προμηθευτές, εκτός από ΑΗΚ-Παραγωγή και ΑΗΚ-

Προμήθεια, θα συμμετέχουν στην αγορά με τη σύναψη διμερών συμβολαίων 

μεταξύ τους. 

 Οι Παραγωγοί και οι Προμηθευτές συνάπτουν διμερή συμβόλαια για προμήθεια 

ορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) σε μηνιαία βάση (για κάθε 

ημερολογιακό μήνα) και υποχρεούνται να δηλώνουν την ποσότητα των 

συμβολαίων τους στον ΔΜΣΚ τρεις εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του 

ημερολογιακού μήνα παράδοσης. 

 Οι Παραγωγοί με μονάδες ΑΠΕ-Η υποβάλλουν πρόβλεψη παραγωγής στον 

ΔΣΜΚ με βάση τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και οι 

Προμηθευτές θα πρέπει να εκτελούν μία διαδικασία πρόβλεψης των 

καταναλώσεων των παροχών που εκπροσωπούν έτσι ώστε να εκτιμήσουν την 

ποσότητα των διμερών συμβολαίων. 

 Οι Παραγωγοί και Προμηθευτές εκτίθενται σε χρεοπιστώσεις αποκλίσεων και 

σε χρεώσεις μη συμμόρφωσης στη βάση περιόδου εκκαθάρισης ενός 

ημερολογιακού μήνα. 
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 Οι Παραγωγοί ΑΠΕ-Η οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη Μεταβατική 

Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού θα πρέπει να ενταχθούν κάτω από Σχέδιο 

καθεστώτος στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας. 

Επίσης, αποφάσισε ότι η παραλαβή αιτήσεων από την ΡΑΕΚ για έκδοση άδειας τόσο 

κατασκευής και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και 

προμήθειας θα αρχίσει από 1/9/2017. 

Τέλος, η Μεταβατική Ρύθμιση θα έχει εφαρμογή μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου 

μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού, όπου οι εργασίες όλων των Παραγωγών, 

Προμηθευτών, της ΑΗΚ-Παραγωγή και της ΑΗΚ-Προμήθεια μεταφερθούν στο νέο 

πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. 

6.  Διαγωνισμοί/Σχέδια στην αγορά των ΑΠΕ για φωτοβολταϊκά 

συστήματα 

Η Επιτροπή, στο παρόν στάδιο κρίνει σκόπιμο να παραθέσει τους 

Διαγωνισμούς/Σχέδια που προκηρύκτηκαν στην αγορά των ΑΠΕ για Φ/Β συστήματα: 

6.1 Μειοδοτικός Διαγωνισμός 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ προκήρυξε Μειοδοτικό 

Διαγωνισμό (εφεξής ο «Μειοδοτικός») που καλούσε κάθε ενδιαφερόμενο να 

υποβάλει μέχρι τις 16/7/2012 αίτηση για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από 

ιδιόκτητο Φ/Β πάρκο ή Φ/Β πάρκα που θα εγκατασταθούν σε υπό τον έλεγχο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές και θα ενωθούν στο Δίκτυο για εμπορική 

λειτουργία το αργότερο σε 8 μήνες για συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3MW και 12 

μήνες για συστήματα μεταξύ 3 και 10MW, από την ημερομηνία υπογραφής της κατ’ 

αρχήν Σύμβασης επιδότησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Μειοδοτικός 

περιλαμβάνει τους εξής όρους: 

 Οι αιτήσεις θα κατατάσσονται ανάλογα με το μέγεθος τους σε μία από τις 

ακόλουθες τέσσερεις κατηγορίες: 

-  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φ/Β πάρκα ισχύος μέχρι 1,5MW ή ονομαστικής παραγωγής 

μέχρι 2,4 GWh. 

-  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Φ/Β πάρκα ισχύος μέχρι 3MW ή ονομαστικής παραγωγής 

μέχρι 4,8 GWh. 

-  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Φ/Β πάρκα ισχύος μέχρι 5MW ή ονομαστικής παραγωγής 

μέχρι 8 GWh. 

-  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: Φ/Β πάρκα ισχύος μέχρι 10MW ή ονομαστικής παραγωγής 

μέχρι 16 GWh. 



47 
 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε επιχείρηση (νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

ή κοινοπραξία επιχειρήσεων που θα υποβάλει σχετική αίτηση στην Επιτροπή 

Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Σημειώνεται ότι κάθε 

επιχείρηση δύναται να υποβάλει μόνο μία αίτηση για κάθε κατηγορία έργων. Οι 

αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία που θα 

επιτρέπουν τη χρήση του χώρου εγκατάστασης για περίοδο ίση ή μεγαλύτερη 

από 20 χρόνια που θα είναι η συνολική διάρκεια της σύμβασης αγοράς και 

επιδότησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Όλες οι αιτήσεις για συμμετοχή θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση 

συμμετοχής από τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα ανάλογα με την κατηγορία του 

έργου, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 6 μήνες από την τελευταία 

προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που αιτητής αποσύρει το 

ενδιαφέρον και την αίτηση του για κατασκευή του προταθέντος συστήματος ή 

μέρος αυτού, μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, κατά την 

περίοδο ισχύος της αίτησης του, η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του 

Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. 

 Στη μειοδοτική διαδικασία θα γίνει η επιλογή Φ/Β Πάρκων συνολικής ισχύος 

50MW που ενδεικτικά αντιστοιχεί σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον 

πρώτο χρόνο λειτουργίας, 80GWh. Παρενθετικά σημειώνεται ότι η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας στον πρώτο χρόνο λειτουργίας ονομάζεται «ονομαστική 

παραγωγή», αφού μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας αναμένεται ότι η ετήσια 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα μειώνεται κατ’ έτος με τον βαθμό γήρανσης 

(degradation factor). 

 Οι αιτητές θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτηση τους την εγκατεστημένη ισχύ 

και την ονομαστική παραγωγή, ώστε η αίτηση να καταταχθεί στην ανάλογη 

κατηγορία. Επίσης, θα πρέπει να δηλώσουν τη συνολική μοναδιαία τιμή 

πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που ζητούν, η οποία θα είναι 

σταθερή για τα 20 χρόνια που θα διαρκέσει η σύμβαση αγοράς και επιδότησης 

της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου 

ΑΠΡ & ΕΞΕ. Μέσα στο φάκελο της αίτησης πρέπει να τοποθετούνται 2 

υποφάκελοι ως εξής: (α) Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 

Τεχνικής Πρότασης και (β) Υποφάκελος Οικονομικής Πρότασης. 

 Την αξιολόγηση των αιτήσεων θα διεξάγει Επιτροπή Αξιολόγησης που θα 

διορίσει η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ και 
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συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης θα είναι εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Ενέργειας. Αρχικά, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει 

κατάλογο με τους αιτητές που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις 

συμμετοχής στο σχέδιο και στη συνέχεια, θα κατατάξει τα έργα στις τέσσερεις 

κατηγορίες. Σημειώνεται ότι η μέγιστη αποδεκτή συνολική μοναδιαία τιμή 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, (Feed-in-Tariff, FiT) από Φ/Β πάρκα στα πλαίσια 

του εν λόγω Σχεδίου καθορίζεται στα 21 €cent/KWh. Τη μειοδοτική διαδικασία 

θα διεξάγει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας μέσω του Ηλεκτρονικού 

Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement). Η μειοδοτική διαδικασία θα 

διεξαχθεί για κάθε κατηγορία ξεχωριστά και η κάθε μειοδοτική διαδικασία θα 

διεξαχθεί σε τρεις γύρους μετά από τους οποίους θα επιλέγονται οι προτάσεις 

με τις χαμηλότερες τιμές. «Η πλέον χαμηλή τιμή ή η τιμή ασφαλείας θα 

γνωστοποιείται στον πρώτο γύρο της επόμενης κατηγορίας. Με τον τρόπο αυτό 

αναμένεται ότι τα μεγαλύτερα σε μέγεθος φωτοβολταϊκά πάρκα θα μπορούν να 

προσφέρουν χαμηλότερες τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας από τα μικρότερα. Σε αντίθετη περίπτωση η Επιτροπή Διαχείρισης 

του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ δύναται να μην εγκρίνει μία αίτηση όταν η 

τελικώς προσφερθείσα συνολική μοναδιαία τιμή πώλησης της αίτησης αυτής 

είναι μεγαλύτερη από την τιμή που γνωστοποιήθηκε για την συγκεκριμένη 

κατηγορία και η οποία είναι είτε η χαμηλότερη τιμή πώλησης που επετεύχθη στη 

προηγούμενη κατηγορία είτε η τιμή ασφαλείας (safety net).» Παρενθετικά, 

σημειώνεται ότι η τιμή ασφαλείας είναι η τιμή κάτω από την οποία κρίνεται από 

την Επιτροπή του Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ ότι το έργο δεν προσφέρεται πλέον για 

χρηματοδότηση και συνεπώς δεν είναι βιώσιμο. 

 Για τις δύο πρώτες Κατηγορίες Α και Β θα επιλεγούν μέσα από τη μειοδοτική 

διαδικασία και επιλαχούσες προτάσεις οι οποίες θα καταρτισθούν σε ένα ενιαίο 

κατάλογο με βάση τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν εάν και εφόσον χρειαστεί για να συμπληρωθεί η συνολική 

διαθέσιμη εγκατεστημένη ισχύς (50MW) ή να αντικαταστήσουν άλλες 

προτάσεις που αποσύρθηκαν ή δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του Σχεδίου. 

6.2  Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην 

Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, με ημερομηνία 1/3/2016  

Το «Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με 

τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» 
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(εφεξής το «Σχέδιο 2016») εγκρίθηκε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου 

ημερομηνίας 15/4/2015 (Αριθμός απόφασης 78.656) και σύμφωνα με τον όρο 1 

αυτού, αποσκοπεί στην προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων που παράγουν 

ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς με τελική κατάληξη την ένταξη 

των έργων αυτών στην ΑΑΗ. Το εν λόγω Σχέδιο περιλαμβάνει τους ακόλουθους 

όρους: 

 Διευκρινίζεται στον όρο 4 ότι η μορφή ολόκληρης της δημόσιας ενίσχυσης που 

τυχόν θα παραχωρείται από το εν λόγω Σχέδιο, είναι η Περιβαλλοντική. 

 Ο όρος 5 ορίζει ότι Δικαιούχος είναι κάθε επιχείρηση, η οποία έχει εξασφαλίσει 

όλες τις απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά και θα υποβάλει 

αίτηση στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου. 

 Επιπρόσθετα, για να μπορεί να υποβληθεί αίτηση, θα πρέπει το έργο να έχει 

εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. 

Επίσης, οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση  ότι για τα 

έργα τους δεν έχει υποβληθεί αίτηση κάτω από οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο 

Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, στον εν λόγω 

όρο συμπεριλαμβάνονται οι άδειες, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που 

πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση (α) Πολεοδομική άδεια για το έργο, (β) 

Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας, (γ) Άδεια οικοδομής  για το έργο και άδεια του 

υποσταθμού της ΑΗΚ (όπου εφαρμόζεται), (δ) Τοπογραφικά σχέδια, (ε) Άδεια 

κατασκευής από τη ΡΑΕΚ, (στ) Πρόσφατο αντίγραφο Πιστοποιητικού 

Σύστασης Εταιρείας, (ζ) Πρόσφατο αντίγραφο Πιστοποιητικού Μετόχων της 

Εταιρείας, (η) Πρόσφατο αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών της Εταιρείας 

(θ) Υπογεγραμμένη δήλωση από το ίδρυμα που θα χρηματοδοτήσει το έργο ή 

από εγκεκριμένο λογιστή σε περίπτωση χρήσης ιδίων κεφαλαίων ή από 

εταιρεία/οργανισμό σε περίπτωση χρηματοδότησης από ξένα κεφάλαια και (ι) 

Υπογεγραμμένη δήλωση ότι για το εν λόγω έργο δεν έχει υποβληθεί αίτηση 

κάτω από οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης 

των ΑΠΕ.   (Όρος 6) 

 Σύμφωνα με τον όρο 7, οι αιτήσεις που αφορούν εμπορικά Φ/Β συστήματα 

δυναμικότητας από 21 μέχρι 150kW θα υποβάλλονται στο ΔΣΔ. Σημειώνεται 

ότι η μέγιστη αθροιστική ισχύς των εν λόγω συστημάτων είναι 5MW. Το 

αργότερο εντός 3 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 

αιτήσεων, ο ΔΣΔ θα ενημερώνει τους αιτητές κατά πόσο η αίτησή τους έχει 

λάβει ή όχι καταρχήν έγκριση.   



50 
 

 Ο όρος 8 προβλέπει ότι οι αιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει: (ι) το αργότερο 

σε 15 ημέρες μετά την ημερομηνία λήψης της επιστολής καταρχήν επιλογής 

τους να αποταθούν στον ΔΣΔ ώστε να εξασφαλίσουν τους τελικούς όρους 

σύνδεσης του έργου με το δίκτυο και (ιι) το αργότερο σε 30 ημέρες μετά την 

ημερομηνία λήψης της επιστολής καταρχήν επιλογής τους να υποβάλουν στον 

ΔΣΔ (α) γραπτή βεβαίωση με την οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται την 

επιλογή τους και θα υλοποιήσουν το έργο και (β) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης. Ακολούθως, ο ΔΣΔ εντός 1 μηνός από την ημερομηνία 

παραλαβής των εν λόγω δικαιολογητικών θα αποστείλει στους αιτητές 

συστημένη επιστολή τελικής ή μη επιλογής. 

 Το έργο που αφορά Φ/Β συστήματα, ως ορίζει ο όρος 9, θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί, να συνδεθεί με το δίκτυο και να τεθεί σε πλήρη εμπορική 

λειτουργία το αργότερο εντός 8 μηνών από την ημερομηνία λήψης της 

επιστολής τελικής επιλογής. 

 Περαιτέρω και σύμφωνα με τον όρο 10, οι αιτητές θα πρέπει, εντός 30 ημερών 

από την ημερομηνία λήψης της επιστολής τελικής επιλογής τους, να 

προσκομίσουν εγγύηση πιστής εκτέλεσης από τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα 

ύψους 100 ευρώ ανά εγκατεστημένο KW με ανώτατο ποσό τις 300.000 ευρώ 

και η εν λόγω εγγύηση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι δύο μήνες μετά την 

τελευταία ημερομηνία της εμπορικής λειτουργίας του συστήματος. 

 Ο όρος 11 ορίζει ότι, αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου, το έργο θα 

δύναται να συνδεθεί με το δίκτυο διανομής και να υπογραφεί Σύμβαση Αγοράς 

της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΑΗΚ ή άλλου προμηθευτή 

στην εκάστοτε Τιμή Αγοράς ΑΠΕ, όπως αυτή καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ, μέχρι 

τη λειτουργία της ΑΑΗ. Η συνολική τιμή πώλησης (ευρώ/kWh) που θα λαμβάνει 

ο αιτητής, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εν λόγω Σύμβασης, θα ισούται με 

την εκάστοτε Τιμή Αγοράς ΑΠΕ, όπως αυτή καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Σύμβαση θα τερματιστεί αυτόματα μόλις τεθούν σε 

εφαρμογή οι νέοι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

 Επιπλέον, ο όρος 12 προβλέπει ότι η ΑΗΚ ή άλλος προμηθευτής, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Σύμβασης αναλαμβάνει να αγοράζει το σύνολο της παραγωγής 

του έργου που θα καταγράφεται από τον Μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας του 

έργου και θα διοχετεύεται στο δίκτυο μεταφοράς/διανομής, νοουμένου ότι θα 

ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στη Σύμβαση του 

παραγωγού με τον ΔΣΜΚ ή τον ΔΣΔ. Επισημαίνεται ότι η μέτρηση θα γίνεται 
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στο σημείο σύνδεσης με το δίκτυο. Επίσης, διευκρινίζεται ότι συστήματα ΑΠΕ 

με ονομαστική ισχύ μικρότερη από 1MW, μπορούν να συμμετέχουν στην ΑΑΗ 

μέσω των Φορέων Αθροιστικών Υπηρεσιών και οι δικαιούχοι θα πρέπει να 

μεριμνήσουν προτού λειτουργήσει η αγορά ηλεκτρισμού να διευθετήσουν τη 

συμμετοχή τους μέσω ενός τέτοιου φορέα. 

6.3 Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην 

Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, με ημερομηνία 9/3/2018  

Το «Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με 

τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» 

(εφεξής το «Σχέδιο 2018») εγκρίθηκε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου 

ημερομηνίας 29/8/2017 (Αριθμός απόφασης 83.235) και σύμφωνα με τον όρο 1 

αυτού, αποσκοπεί στην προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων που παράγουν 

ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς με τελική κατάληξη την ένταξη 

των έργων αυτών στην ΑΑΗ. Επιπλέον, το εν λόγω Σχέδιο περιλαμβάνει τους 

ακόλουθους όρους: 

 Διευκρινίζεται στον όρο 4 ότι στο εν λόγω Σχέδιο δεν παραχωρείται 

οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση. 

 Ο όρος 5 ορίζει ότι Δικαιούχος είναι κάθε επιχείρηση, η οποία έχει εξασφαλίσει 

όλες τις απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά και θα υποβάλει 

αίτηση στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου. 

 Σύμφωνα με τον όρο 6 η μέγιστη ισχύς των έργων που δύναται να 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου για Φ/Β συστήματα είναι 120MW και η 

μέγιστη δυναμικότητα ανά σύστημα είναι 8MW. 

 Ο όρος 7 προβλέπει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

ένταξης στο Σχέδιο στον αρμόδιο Διαχειριστή6 συνοδευόμενη από όλες τις 

απαραίτητες άδειες, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά και ταυτόχρονα να 

υποβάλουν αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή για σύνδεση στο δίκτυο. Επίσης, 

οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση  ότι για τα 

προτεινόμενα έργα τους δεν έχει υποβληθεί αίτηση κάτω από οποιοδήποτε 

άλλο Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ. Τέλος, οι 

αρμόδιοι Διαχειριστές θα ενημερώνουν την ΡΑΕΚ και το Υπουργείο Ενέργειας 

για όλες τις πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις που παραλαμβάνονται καθώς 

 
6 Για έργα με ονομαστική ισχύ έως και 8MW αρμόδιος Διαχειριστής είναι ο ΔΣΔ, ενώ για έργα με 
ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη από 8MW αρμόδιος Διαχειριστής είναι ο ΔΣΜΚ. 
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και για την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων σε δεκαπενθήμερη βάση. 

Επιπρόσθετα, στον εν λόγω όρο συμπεριλαμβάνονται οι άδειες, πιστοποιητικά 

και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για ένταξη στο εν λόγω Σχέδιο: 

(i) Έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση: (α) Αντίγραφο τίτλου 

ιδιοκτησίας του τεμαχίου που θα υλοποιηθεί το έργο, (β) Τοπογραφικά σχέδια, 

(γ) Άδεια ή Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής από την ΡΑΕΚ, (δ) Πρόσφατο 

αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών της Εταιρείας και (ε) Υπογεγραμμένη 

δήλωση ότι για το εν λόγω έργο δεν έχει υποβληθεί αίτηση κάτω από 

οποιοδήποτε άλλο Καθεστώς Στήριξης για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ. 

(ii) Έγγραφα που θα πρέπει να υποβληθούν στον αρμόδιο Διαχειριστή μαζί με 

την αίτηση για τον έλεγχο της εγκατάστασης του Σταθμού Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας: (α) Πολεοδομική άδεια για το έργο, (β) Άδεια οικοδομής 

για το έργο και (γ) Άδεια οικοδομής για τον υποσταθμό της ΑΗΚ (όπου 

εφαρμόζεται). (iii) Έγγραφα που θα πρέπει να εξασφαλισθούν πριν από τη 

σύνδεση και παράλληλη λειτουργία και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του 

έργου.    

 Ο όρος 8 περιγράφει τη διαδικασία επιλογής των έργων και χρονοδιαγράμματα 

υλοποίησης. Συγκεκριμένα, μετά την ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής 

αιτήσεων από το Υπουργείο Ενέργειας οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν την 

αίτησή τους και ταυτόχρονα την αίτηση για σύνδεση στο δίκτυο. Ακολούθως, οι 

αρμόδιοι Διαχειριστές θα πρέπει να εξετάζουν τις αιτήσεις και να τηρούν 

κριτήρια προτεραιότητας. Ο αρμόδιος Διαχειριστής ενημερώνει με συστημένη 

επιστολή τον αιτητή για την έκδοση προκαταρκτικών όρων σύνδεσης ή την 

απόρριψη της αίτησης σύνδεσης, την οποία ταυτόχρονα κοινοποιεί στην ΡΑΕΚ 

και το Υπουργείο Ενέργειας. Ο αιτητής θα έχει 30 ημέρες προθεσμία από την 

ημερομηνία ενημέρωσής του για την έκδοση των προκαταρκτικών όρων για να 

τους αποδεχθεί και να υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή για έκδοση 

των τελικών όρων σύνδεσης. Στη συνέχεια, ο αιτητής θα έχει στη διάθεσή του 

30 ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής των προκαταρκτικών όρων και της 

υποβολής αίτησης για έκδοση τελικών όρων να υποβάλει στον αρμόδιο 

Διαχειριστή εγγυητική πιστής εκτέλεσης. Ο αρμόδιος Διαχειριστής ενημερώνει 

με συστημένη επιστολή τον αιτητή για την έκδοση των τελικών όρων σύνδεσης, 

την οποία ταυτόχρονα κοινοποιεί στη ΡΑΕΚ και το Υπουργείο Ενέργειας. Ο 

αιτητής θα έχει στη διάθεσή του 30 ημέρες να αποδεχθεί τους τελικούς όρους 

σύνδεσης. Ο αιτητής και ο Προμηθευτής (ΑΗΚ) θα έχουν στη διάθεσή τους 30 

ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των τελικών όρων σύνδεσης για 
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υπογραφή της Σύμβασης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση 

του έργου πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕΚ αίτηση για χορήγηση Άδειας ή 

Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας του έργου. Ο ΔΣΔ και/ή ΔΣΜΚ ενημερώνουν 

την ΡΑΕΚ και το Υπουργείο Ενέργειας για την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

σύνδεσης του έργου με το δίκτυο. Επιπλέον, το έργο θα πρέπει ν ολοκληρωθεί, 

να συνδεθεί με το δίκτυο και να τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία, το 

αργότερο εντός 8 μηνών για τα Φ/Β συστήματα μέχρι 150kW και 12 μηνών για 

τα Φ/Β συστήματα μεγαλύτερα από 150kW.  

 Περαιτέρω και σύμφωνα με τον όρο 9, οι αιτητές που θα επιλεγούν, θα πρέπει 

εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των προκαταρκτικών όρων 

και την υποβολή αίτησης έκδοσης τελικών όρων σύνδεσης να προσκομίσουν 

στον αρμόδιο Διαχειριστή εγγύηση πιστής εκτέλεσης από τράπεζα ή πιστωτικό 

ίδρυμα ύψους 34 ευρώ ανά εγκατεστημένο KW από ΑΠΕ με ανώτατο ποσό τις 

100.000 ευρώ και η εν λόγω εγγύηση θα πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης 

μέχρι τις 6/3/2020. 

 Σύμφωνα με τον όρο 10, η Σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του αιτητή 

και της ΑΗΚ Προμήθεια για αγορά της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας, θα 

τερματιστεί αυτόματα 12 μήνες μετά την ημερομηνία που θα τεθούν σε 

εφαρμογή οι νέοι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και από την ημερομηνία 

τερματισμού της Σύμβασης δεν θα παρέχεται στον αιτητή η τιμή αγοράς ΑΠΕ 

και το έργο/σύστημα θα πρέπει να λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΑΑΗ. 

 Η ΑΗΚ, σύμφωνα με τον όρο 11, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 

αναλαμβάνει να αγοράζει το σύνολο της παραγωγής του έργου που θα 

καταγράφεται από τον Μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας του έργου και θα 

διοχετεύεται στο δίκτυο μεταφοράς/διανομής, νοουμένου ότι θα ικανοποιούνται 

οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στη Σύμβαση του παραγωγού με 

τον ΔΣΜΚ ή τον ΔΣΔ. Διευκρινίζεται ότι η μέτρηση θα γίνεται στο σημείο 

σύνδεσης με το δίκτυο. Μετά τη λήξη της Σύμβασης, τα συστήματα ΑΠΕ με 

ονομαστική ισχύ μικρότερη από 1MW, μπορούν να συμμετέχουν στην ΑΑΗ 

μέσω των Φορέων Αθροιστικών Υπηρεσιών ενώ τα συστήματα με ισχύ 

μεγαλύτερη του 1MW, θα πρέπει να διευθετήσουν τη συμμετοχή τους στην 

ΑΑΗ. 

 Ο όρος 12 προβλέπει ότι: (α) Ο αιτητής, προτού συμβληθεί με την ΑΗΚ 

Προμήθεια, πρέπει να αποδεχτεί τους προκαταρκτικούς όρους σύνδεσης, να 

υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή για έκδοση τελικών όρων σύνδεσης 
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και να προσκομίσει την εγγυητική πιστής εκτέλεσης του έργου. (β) Το κόστος 

για την επέκταση, ενίσχυση και σύνδεση των εγκαταστάσεων του έργου με το 

δίκτυο, περιλαμβανομένου και του μετρητή, θα υπολογίζονται και επιμερίζονται 

στον παραγωγό. (γ) Οι εγκαταστάσεις του έργου θα πρέπει να πληρούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και να 

τυγχάνουν εγκεκριμένης επιθεώρησης από την αρμόδια αρχή. (δ) Ο αιτητής θα 

είναι υπεύθυνος, η δε αρμόδια αρχή θα ελέγχει ώστε να τηρούνται οι Τεχνικοί 

Όροι που θα περιλαμβάνονται στη Σύμβαση. 

Δ.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

1.  Σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας   

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τον τρόπο 

οριοθέτησης της σχετικής αγοράς για σκοπούς του ενωσιακού δικαίου του 

ανταγωνισμού (97/C 372/03): 

«η αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες 

που είναι δυνατό να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον 

καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία 

προορίζονται».7 

Η εναλλαξιμότητα ή η υποκατάσταση δεν εκτιμάται μόνον από την άποψη των 

αντικειμενικών χαρακτηριστικών των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά 

λαμβάνονται κυρίως υπόψη οι συνθήκες ανταγωνισμού και η διάρθρωση της ζήτησης 

και προσφοράς στην αγορά.8 

Με τον ορισμό της σχετικής αγοράς προσδιορίζονται τα όρια εντός των οποίων 

ασκείται ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων και καθορίζεται το πλαίσιο εντός του 

οποίου εφαρμόζεται η εθνική και η ενωσιακή πολιτική ανταγωνισμού. Επίσης, κύριος 

σκοπός του προσδιορισμού της σχετικής αγοράς είναι να διαπιστώσει η Επιτροπή 

τους ανταγωνιστικούς περιορισμούς τους οποίους αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις. Προκειμένου δε, περί εφαρμογής του άρθρου 6(1) του Νόμου, ο 

ορισμός της αγοράς αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να εξεταστεί αν υπάρχει 

δεσπόζουσα θέση σε αυτήν την αγορά. 

Όπως έχει προαναφερθεί, η παρούσα αυτεπάγγελτη έρευνα εξετάζει 

πιθανολογούμενη παρακώληση του ανταγωνισμού που προκύπτει εκ μέρους της 

ΑΗΚ και των εταιρειών Bioland Energy, GDL και Karantonis ή/και των μητρικών ή 
 

7 Βλ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της 
3.12.1997. 
8 Υπόθεση C-322/81, NV Nederlandshe Banden Industrie Michelin κατά Επιτροπής, Συλλογή της 
Νομολογίας του Δικαστηρίου 1983 σελ.3461,παρ.37. 
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θυγατρικών τους εταιρειών σε σχέση με το «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην 

Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα 

και αφορά γεγονότα που επισυνέβησαν εντός του χρονικού πλαισίου του 2013, που 

πραγματοποιήθηκε ο Μειοδοτικός Διαγωνισμός μέχρι την εξέταση της ανώνυμης 

καταγγελίας από την Επιτροπή σε συνεδρία της στις 3/8/2018 αναφορικά με 

παραβάσεις των άρθρων 3 και 6(1) του Νόμου και 101 και 102 της ΣΛΕΕ. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορες αποφάσεις της9 διακρίνει τις ακόλουθες σχετικές 

αγορές προϊόντος εντός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: (i) Παραγωγής και 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής (generation and wholesale 

supply of electricity), (ii) Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (transmission of electricity), 

(iii) Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (distribution of electricity) και (iv) Προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής (retail supply of electricity).  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμούς παραγωγής 

ενέργειας, καθώς και όλη την ηλεκτρική ενέργεια που εισάγεται φυσικά μέσω 

διασυνδέσεων.10 Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή11 επεξηγεί ότι καθεμιά από τις 

πιο πάνω δραστηριότητες μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ξεχωριστή αγορά, καθώς 

απαιτεί διαφορετικά κεφάλαια και πόρους και οι δομές της αγοράς και οι συνθήκες 

ανταγωνισμού είναι διαφορετικές για καθεμία. 

Επιπλέον, σε ορισμένες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ακόμα 

μία διακριτή αγορά, αυτή της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (electricity trading 

market),12 η οποία αφορά την αγορά και μεταπώληση ηλεκτρικής ενέργειας που δεν 

προορίζεται όμως απαραίτητα για τους τελικούς καταναλωτές, ενώ σε κάποιες άλλες 

αποφάσεις της οριοθετείται και η διακριτή αγορά των επικουρικών υπηρεσιών 

(ancillary services).13 Μπορεί να γίνει περαιτέρω διαχωρισμός της αγοράς λιανικής 

 
9 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.3007 - E.ON/TXU-Europe Group plc, ημερομηνίας 
18/12/2002. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.4517 ñ IBERDROLA / 
SCOTTISHPOWER, ημερομηνίας 26/3/2007. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.5512 - 
ELECTRABEL/ E.ON, ημερομηνίας 16/10/2009. 
10 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.2890 ñ EDF/Seeboard, ημερομηνίας 25/7/2002. 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.3268 ñ SYDKRAFT / GRANINGE, ημερομηνίας 
30/10/2003. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez, ημερομηνίας 
14/11/2006.  
11 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής IV/M. 1606 – EDF / SOUTH WESTERN ELECTRICITY, 
ημερομηνίας 19/07/1999. 
12 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.5911 - TENNET/ ELIA/ GASUNIE/ APX-ENDEX, 
ημερομηνίας 15/9/2010. Υπόθεση COMP/M.5549 – EDF/ Segebel, ημερομηνίας 12/11/2009. 
13 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.3868-DONG/Elsam/Energi E2, ημερομηνίας 
14/3/2006. Ibid COMP/M.5911. 
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προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας14 σε μεγάλους/βιομηχανικούς πελάτες που 

συνδέονται με το δίκτυο υψηλής τάσης και μικρούς εμπορικούς και οικιακούς πελάτες 

που συνδέονται με το δίκτυο χαμηλής τάσης. 

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε υποθέσεις της15 σημείωσε ότι βάσει του 

νόμου που εφαρμόζεται στην Ιταλία, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε μονάδες 

με ανανεώσιμη ενέργεια αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή αγορά προϊόντων. 

Αντίστοιχα, η Αρχή Ανταγωνισμού της Μεγάλης Βρετανίας στην υπόθεση Anticipated 

acquisition by Infinis Energy Ltd of Noveral Energy plc,16 αν και δεν χρειάστηκε να 

καταλήξει, θεώρησε εύλογο ότι μπορεί να υπάρχει αγορά για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Περαιτέρω, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου17 θεωρεί ότι ανάλογα με την εφαρμογή 

που χρησιμοποιούνται, τα Φ/Β συστήματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: (α) 

Αυτόνομα (μη συνδεδεμένα με το δίκτυο ηλεκτρισμού) όπου είναι απαραίτητη η 

αποθήκευση της ενέργειας σε μπαταρίες και η εγκατάσταση μετατροπέα του 

συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο. Είναι ιδανικά για απομονωμένα κτίρια 

απομακρυσμένα από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. (β) Συνδεδεμένα με το 

δίκτυο ηλεκτρισμού: Η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο. Δεν χρειάζεται η 

αποθήκευση της ενέργειας σε μπαταρίες, απαιτείται όμως η εγκατάσταση 

μετατροπέα. (γ) Τα Διασυνδεδεμένα συστήματα συμψηφισμού μετρήσεων (net 

metering), τα οποία εξυπηρετούν ηλεκτρικά φορτία του κτιρίου από τον ηλεκτρισμό 

που παράγεται από φωτοβολταϊκά, ενώ συμπληρωματικά μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρισμό από το δίκτυο (εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

το δίκτυο). Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που υπάρχει περίσσεια παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα σε σχέση με την ενέργεια που 

καταναλώνει το κτίριο, αυτή διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή σημειώνει ότι στη διαδικτυακή ανακοίνωση του Σχεδίου το 

από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου που είχε ανοίξει από τις 16 Οκτωβρίου 2017 

μέχρι και τις 16 Απριλίου 2018 αναφέρονται τα εξής: «Το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας 

του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές 

 
14 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.5512 - ELECTRABEL/ E.ON, ημερομηνίας 
16/10/2009. 
15 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.2532 ñ FIAT/ITALENERGIA/MONTEDISON, 
ημερομηνίας 28/08/2001. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.2792 - ñ EDISON / 
EDIPOWER / EUROGEN, ημερομηνίας 3/5/2002. 
16 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Anticipated acquisition by Infinis Energy Ltd of Noveral Energy 
plc, ημερομηνίας 19/11/2009.  
17 https://www.cea.org.cy  
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Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά 

Ηλεκτρισμού». Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων 

που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για 

εμπορικούς σκοπούς με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων αυτών στην 

ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, με σκοπό να επιτευχθούν οι υποχρεωτικοί εθνικοί 

στόχοι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που προνοούνται από την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2009/28/ΕΚ.»18 (η υπογράμμιση είναι της Επιτροπής) 

Ουσιαστικά, λόγω των εθνικών στόχων που είχαν τεθεί από την Ε.Ε. για την 

Κυπριακή Δημοκρατία για εξοικονόμηση ενέργειας, πάρθηκαν διάφορα μέτρα για την 

επίτευξη αυτών και συγκεκριμένα τα Σχέδια χορηγιών για τη χρήση Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις. Τα 

μέτρα προώθησης των ΑΠΕ ήταν διάφορα όπως π.χ Σχέδιο Χορηγιών για αγορά και 

εγκατάσταση Ηλιακών Θερμοσιφώνων σε οικίες και υποχρεωτικά 25% των 

ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ στα νέα κτίρια, όμως αφορούσαν:19 

1) Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια κατανάλωση (net-

metering, net-billing, αυτοπαραγωγή) και, 

2) Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με τελική κατάληξη την ένταξη στην 

Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού. 

Το πρώτο σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών 

συστημάτων και άλλων συστημάτων ΑΠΕ, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για 

ίδιαν χρήση. Παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να καλύπτει τις ανάγκες του 

σε ηλεκτρική ενέργεια με φωτοβολταϊκά συστήματα ή άλλα συστήματα ΑΠΕ. Και 

αφορά τις εξής κατηγορίες επενδύσεων: 

 Κατηγορία Α - Συμψηφισμός Μετρήσεων (net metering)20 

 ΦΒ συστήματα μέχρι 10 kW 

 Αφορά κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις 

 Κατηγορία Β– Συμψηφισμός Λογαριασμών (net billing)21 

 
18 https://www.cea.org.cy/schedio-paragogis-ilektrismou-apo-ananeosimes-piges-energias/  
19https://energy.gov.cy/assets/entipo-
iliko/%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%9F%CE%99%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%
CE%A4%CE%97%20%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%A0%CE%9
5%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%91%20
%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A9%CE%98%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A4
%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%A0%CE%95.pdf  
20 Αφορά την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος κυρίως σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις. 
21 Το net-billing αποτελεί εργαλείο ώστε ο καταναλωτής να μειώσει το κόστος του για ηλεκτρική ενέργεια 
και όχι να δραστηριοποιηθεί στην αγορά Ηλεκτρισμού. Το σύστημα ηλεκτροδοτεί πρώτα το υποστατικό 
και διοχετεύει την περίσσεια ενέργεια στο δίκτυο. Η περίσσεια ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο, 
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 Συστήματα ΑΠΕ 10kW μέχρι 10 MW 

 Αφορά μεγαλύτερους καταναλωτές. 

 Κατηγορία Γ – Αυτόνομα συστήματα 

 Μη ενωμένα με το ηλεκτρικό δίχτυο 

 Αφορά όλους τους καταναλωτές 

 Χωρίς περιορισμό στην μέγιστη ισχύ κάθε συστήματος 

Το δεύτερο σχέδιο για παραγωγή ενέργειας, το οποίο διερευνάται στην προκειμένη 

αυτεπάγγελτη έρευνα, αφορά τα συστήματα ΑΠΕ, τα οποία θα πωλούν την 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στην ΑΗΚ στην εκάστοτε τιμή αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ (κόστος αποφυγής), μέχρι και ένα έτος μετά την λειτουργία της 

ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, η οποία σημειώνεται ότι έχει ανοίξει στην Κύπρο 

από την 1η Ιανουαρίου 2021.22  

Υπό το φως των όσων αναφέρονται, η Επιτροπή λαμβάνει καταρχάς υπόψη ότι 

αντικείμενο έρευνας στην παρούσα υπόθεση αποτελούν οι επιχειρήσεις που έλαβαν 

μέρος στο μειοδοτικό διαγωνισμό του 2013 και στο Σχέδιο με σκοπό την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων όχι για ιδία χρήση, αλλά 

προς μεταπώληση αυτών και συμμετοχή στην ΑΑΗ. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί 

ότι η αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους 

αγορές, αναλόγως του τρόπου παραγωγής. Συνεπώς, βάσει των στοιχείων της 

παρούσας υπόθεσης και της παρατεθείσας νομολογίας, γίνεται φανερό ότι η αγορά 

της παραγόμενης ενέργειας δύναται να διακριθεί στη βάση της παραγωγής και 

προμήθειας αυτής μέσω ΑΠΕ και στην προκειμένη περίπτωση δύναται να διακριθεί 

περαιτέρω στην παραγωγή αυτής μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, η οποία 

δύναται να αποτελέσει μία ξεχωριστή αγορά λόγω ότι προϋποθέτει ένα διαφορετικό 

είδος επένδυσης, με διαφορετικό κόστος σε σχέση με τα άλλα ΑΠΕ,23 καθώς και λόγω 

της μη εναλλαξιμότητας αυτού του τρόπου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

μέρους της προσφοράς.  

 

πιστώνεται στον παραγωγό-καταναλωτή στο κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ όπως 
καθορίζεται από την ΡΑΕΚ. 
22 Σημειώνεται ότι για την συμμετοχή στην Αγορά του Ηλεκτρισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
κατοχή άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και 
τους σχετικούς με την έκδοση αδειών Κανονισμούς. Βλ. σχετικά https://tsoc.org.cy/the-electricity-market/  
https://www.cera.org.cy/el-gr/ilektrismos/details/electricity-market-participants  
23 Οι κύριες τεχνολογίες ΑΠΕ που προωθούνται με βάση τα σχέδια του Υπουργείου Ενέργειας, για 
ενσωμάτωση στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου είναι: (α) Ηλιακή ενέργεια. Η 
βιομηχανία εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας χωρίζεται περαιτέρω σε δύο κατηγορίες, την κατηγορία 
των φωτοβολταικών συστημάτων και την κατηγορία των συστημάτων συγκεντρωτικής ηλιοθερμικής 
ενέργειας (concentrated solar power –CSP). (β) Αιολική ενέργεια και (γ) Βιομάζα. 
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Δεδομένων των πιο πάνω, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι, στην υπό εξέταση 

αυτεπάγγελτη έρευνα, με βάση τα ενώπιόν της στοιχεία, τη νομολογία και τις 

εξεταζόμενες ενδεχόμενες παραβάσεις του Νόμου και της ΣΛΕΕ, δύναται να ορισθεί 

ως σχετική αγορά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Η 

εν λόγω αγορά δυνατό επίσης να διαχωριστεί περαιτέρω βάσει της κατάληξης αυτής 

στην ΑΑΗ δια το λόγο ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν στα Σχέδια προβαίνουν σε μία 

επένδυση η οποία αφορά την αδειοδότηση μεγάλων έργων φωτοβολταϊκών 

συστημάτων που σκοπό έχουν να πωλήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

στην ΑΑΗ και όχι για ιδία χρήση/κατανάλωση. Επομένως, η αγορά μπορεί να 

διαχωριστεί περαιτέρω σε αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκά συστήματα με σκοπό τη μεταπώληση. 

2.  Γεωγραφική Αγορά 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά τον 

προσδιορισμό της σχετικής αγοράς για σκοπούς του ενωσιακού δικαίου του 

ανταγωνισμού,  

«η γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια και στη ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών 

και οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να 

διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι του 

ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά.» 24 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή25 σε αποφάσεις της θεωρεί εθνική τη σχετική γεωγραφική 

αγορά παραγωγής και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα νομολογία και τη νομοθεσία 

που διέπει την εν λόγω σχετική αγορά, δύναται να ορίσει στην εν προκειμένω 

αυτεπάγγελτη έρευνα ως γεωγραφική αγορά των σχετικών αγορών της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και της αγοράς της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα με σκοπό τη 

μεταπώληση, όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθότι η εν λόγω 

παραγωγή πραγματοποιείται σε όλη την επικράτεια από τις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτήν και υπό ομοιογενείς όρους και δεν είναι 

εφικτή προς το παρόν η πώληση/διασύνδεση με συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας σε άλλες χώρες. 

 
24  Supra υποσ. 7, Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς.        
25 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.5711 – RWE/ Ensys, ημερομηνίας 15/12/2009. 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.5979 – KGHM/ TAURON WYTWARZANIE/ JV, 
ημερομηνίας 23/07/2012. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.7137 - EDF / DALKIA EN 
FRANCE, ημερομηνίας 25/06/2014. 
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Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι για σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, η 

γεωγραφική αγορά για την σχετική αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκά συστήματα και για τη σχετική αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα με σκοπό τη μεταπώληση είναι η επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

3. Μορφή/Δομή Αγοράς 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η ΑΗΚ, στη βάση του Ν. 122(I)/2003, είναι ο ιδιοκτήτης του 

δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 

οποίο διαχειρίζεται μέσω του Διαχειριστή Συστήματος. Επίσης, η ΑΗΚ Προμήθεια 

είναι αναγκασμένη να αγοράζει όλη την ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ από τους 

ανεξάρτητους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί από την ΡΑΕΚ. 

Παράλληλα, η ΑΗΚ δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β 

συστήματα και με βάση τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ για τον Λειτουργικό 

Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, η Αρχή έχει προχωρήσει στη σύσταση 

της Διεύθυνσης Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει την 

ευθύνη για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Φ/Β Πάρκου Τσερίου, τον 

προγραμματισμό της συντήρησης και την επιδιόρθωση βλαβών, καθώς και για τη 

διαχείριση όλων των εξωτερικών συμβάσεων, που αφορούν το εν λόγω Φ/Β Πάρκο. 

Αναφορικά με τη σχετική αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκά συστήματα με σκοπό τη μεταπώληση, η Επιτροπή επισημαίνει ότι, 

σύμφωνα με τους όρους τόσο του Μειοδοτικού διαγωνισμού όσο και των δύο 

Σχεδίων, δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτά, έχει κάθε επιχείρηση, δηλαδή φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, που θα υποβάλει σχετική αίτηση και θα ικανοποιεί όλους τους 

όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής. Έτσι, βάσει δεδομένων του Υπουργείου 

Ενέργειας σε απάντηση του ερωτηματολογίου της Υπηρεσίας ημερομηνίας 

27/5/2020, η μειοδοτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 121 αιτητών, οι οποίοι 

πληρούσαν τα κριτήρια (π.χ. τεμάχιο γης, δήλωση για χρηματοδότηση, κτλ.), 

επιλέγηκαν 22 έργα και 2 ως επιλαχόντα και τελικά ολοκληρώθηκαν 22, το Σχέδιο 

2016 είχε πολύ μειωμένο ενδιαφέρον, ενώ για το Σχέδιο 2018 υποβλήθηκαν 204 

αιτήσεις, συνολικής δυναμικότητας περίπου 400MW και επιλέγηκαν 86 έργα.  

Ε.  ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

1.  Αυτεπάγγελτη έρευνα 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι βάσει του άρθρου 23(1) του Νόμου:  



61 
 

«η Επιτροπή συνιστά την Αρχή Ανταγωνισμού της Δημοκρατίας για την εφαρμογή 

των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και 102 ΣΛΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η Επιτροπή 

έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

(α) να διερευνά και να αποφασίζει αναφορικά με παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 

6, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας […].» 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής 

εναντίον της ΑΗΚ και των εταιρειών Bioland Energy, GDL και Karantonis ή/και των 

μητρικών ή θυγατρικών τους εταιρειών για πιθανολογούμενες παραβάσεις των 

άρθρων 3(1) ή/και 6(1) του Νόμου, καθώς και των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ. 

2. Επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών-μελών 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3(1) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1/2003 του Συμβουλίου26 

«οσάκις οι αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ή τα εθνικά δικαστήρια 

εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία ανταγωνισμού σε συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων 

επιχειρήσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές κατά την έννοια του άρθρου 81(1) της 

Συνθήκης, οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών 

μελών κατά την έννοια της διάταξης αυτής, εφαρμόζουν επίσης το άρθρο 81 της 

Συνθήκης στις εν λόγω συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες πρακτικές. Όταν οι 

αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ή τα εθνικά δικαστήρια εφαρμόζουν την 

εθνική νομοθεσία ανταγωνισμού σε τυχόν καταχρηστική πρακτική που απαγορεύεται 

από το άρθρο 82 της συνθήκης εφαρμόζουν επίσης το άρθρο 82». 

Συνεπώς, το άρθρο 3(1) του Κανονισμού 1/2003 υποχρεώνει τις εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού και τα εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών, να εφαρμόζουν και τα 

άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ όταν εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία περί 

ανταγωνισμού σε συμφωνίες ή/και καταχρηστικές πρακτικές που δύνανται να 

επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.27 

Το κριτήριο επηρεασμού του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών συνιστά αυτόνομο 

κριτήριο της ενωσιακής νομοθεσίας, το οποίο εκτιμάται ad hoc και οριοθετεί το πεδίο 

εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού. 

 
26 Βλ. σχετ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης, Επίσημη 
Εφημερίδα L 001 της 4.1.2003. 
27 Βλ. σχετικά την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής —Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
έννοια του επηρεασμού του εμπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, ΕΕ C 101, 27/04/2004, σελ. 
81, παρ. 8 επ.. 
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Το κριτήριο αυτό πληρούται όταν οι υπό εξέταση κάθε φορά συμφωνίες και 

πρακτικές δύνανται να έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο διασυνοριακών επιπτώσεων στο 

εσωτερικό της Ένωσης.28  

Σύμφωνα και με τη σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,29 η έννοια του 

εμπορίου καλύπτει όλες τις διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες.  

Κατά πάγια νομολογία, για να μπορεί μια πρακτική να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ 

των κρατών μελών, πρέπει, βάσει ενός συνόλου νομικών και πραγματικών 

στοιχείων, να μπορεί να πιθανολογηθεί επαρκώς ότι μπορεί να ασκήσει άμεση ή 

έμμεση, πραγματική ή δυνητική επίδραση στα εμπορικά ρεύματα μεταξύ των κρατών 

μελών, τούτο δε κατά τρόπο που να προκαλείται φόβος ότι θα μπορούσε να 

εμποδίσει την πραγματοποίηση ενιαίας αγοράς μεταξύ κρατών μελών.30 Δεν 

απαιτείται να αποδειχθεί ότι η κάθε φορά εξεταζόμενη πρακτική είχε όντως το 

αποτέλεσμα αυτό.31 Επίσης είναι αδιάφορο αν η πρακτική μιας συγκεκριμένης 

επιχείρησης επηρεάζει, αυτοτελώς εξεταζόμενη, το διακοινοτικό εμπόριο.32  

Η έννοια της επίδρασης στα εμπορικά ρεύματα δεν προϋποθέτει μόνο τον 

περιορισμό ή τη μείωση του εμπορίου αλλά οποιαδήποτε διαφοροποίηση των 

εμπορικών ρευμάτων, αρκεί αυτή να είναι αισθητή.33  

Κατά συνέπεια και στην περίπτωση συμφωνιών ή πρακτικών που καλύπτουν το 

έδαφος ενός μόνο κράτους μέλους θεμελιώνεται επίδραση στο εμπόριο μεταξύ 

κρατών μελών αρκεί να υπάρχει δυνατότητα αισθητής μεταβολής των εμπορικών 

ρευμάτων μεταξύ αυτών. 

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,34 οι περιοριστικές 

του ανταγωνισμού πρακτικές που καλύπτουν ολόκληρο το έδαφος ενός εκ των 

κρατών μελών, ζωτικό δηλαδή τμήμα της κοινής αγοράς, έχουν εξ ορισμού ως 

 
28 Ibid, παρά. 12-13. 
29 Ibid.  
30 Βλ. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 209 έως 215 και 218/78, Heintz van Landewyck SARL και λοιποί 
κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,[1980], Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1980 
σελ. 03125, σκέψη 170, Υπόθεση C-219/95 P, Ferriere Nord SpA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, [1997] Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1997 σελ. I-04411, σκέψη 20. 
31 Βλ. supra υποσ. 27, παρά. 16. 
32 Ibid, παρά. 15. 
33 Ibid, παρά. 34 και 77. 
34 Βλ. Υπόθεση 8/72, Vereeniging van Cementhandelaren κατά Επιτροπής, [1972] Συλλογή της 
Νομολογίας του Δικαστηρίου 1972 σελ. 00977, σκέψη 29. Υπόθεση 126/80, Maria Salonia κατά Giorgio 
Poidomani και Franca Giglio, χήρας Baglieri, [1981] Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1981 
σελ. 015631981.  Υπόθεση 42/84, Remia BV και λοιποί κατά Επιτροπής, [1985] Συλλ. Νομ. 1985, σελ. 
2545, σκέψη 22. Υπόθεση C-35/96, Επιτροπή κατά Ιταλίας, [1998]  Συλλ. Νομ. 1998, σελ. Ι-3851, σκέψη 
48. Υπόθεση C-309/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV 
κατά Αlgemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten [2002] Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 
109 της 04/05/2002 σ. 0004. 
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αποτέλεσμα την παρακώλυση της οικονομικής αλληλοδιεισδύσεως που επιδιώκεται 

με τη Συνθήκη. 

Η φύση των προϊόντων που καλύπτονται από τις συμφωνίες ή πρακτικές παρέχει μία 

ένδειξη για το εάν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών δύναται να επηρεαστεί. 

Όταν η ίδια η φύση των προϊόντων διευκολύνει τις διασυνοριακές συναλλαγές ή τα 

καθιστά ιδιαίτερα σημαντικά για επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκατασταθούν ή να 

αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη, το εφαρμοστέο του 

ενωσιακού δικαίου προσδιορίζεται ευκολότερα απ’ ότι σε περιπτώσεις στις οποίες η 

ζήτηση για προϊόντα προμηθευτών από άλλα κράτη μέλη είναι, λόγω της φύσης 

τους, πιο περιορισμένη ή στις οποίες τα προϊόντα παρουσιάζουν μικρότερο 

ενδιαφέρον από την άποψη της διασυνοριακής εγκατάστασης ή της επέκτασης της 

οικονομικής δραστηριότητας που δραστηριοποιείται μέσω παρόμοιας 

εγκατάστασης.35 

Αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή σημειώνει ότι η 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει τα εξής: 

«77. Όταν συμφωνίες ή καταχρηστικές πρακτικές καλύπτουν το έδαφος ενός μόνο 

κράτους μέλους, ενδέχεται να είναι αναγκαία μια λεπτομερέστερη ανάλυση της 

ικανότητας των συμφωνιών ή καταχρηστικών πρακτικών να επηρεάσουν το εμπόριο 

μεταξύ κρατών μελών. Υπενθυμίζεται ότι για να υπάρξει επίδραση στο εμπόριο μεταξύ 

κρατών μελών δεν απαιτείται κατ' ανάγκη να περιορίζεται το εμπόριο. Αρκεί να 

υπάρχει δυνατότητα αισθητής μεταβολής των εμπορικών ρευμάτων μεταξύ κρατών 

μελών. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις που αφορούν ένα μόνο κράτος μέλος, η 

φύση της πιθανολογούμενης παράβασης, και ιδίως η ικανότητά της να εμποδίσει την 

είσοδο ανταγωνιστών στην εθνική αγορά, παρέχει επαρκείς ενδείξεις για το βαθμό 

στον οποίο η συμφωνία ή πρακτική δύναται να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών 

μελών. Οι περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω δεν είναι εξαντλητικές. Είναι 

απλώς παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες συμφωνίες που περιορίζονται στο 

έδαφος ενός μόνο κράτους μέλους δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ 

κρατών μελών.» 

Αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή σημειώνει πως 

η Επιτροπή, βασιζόμενη κυρίως στο λεκτικό της σχετικής Ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνει σχετικά τα ακόλουθα: 

 
35 Βλ. supra υποσ. 27, παρά. 30. 
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«3.2.5. Καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης που καλύπτουν ένα μόνο Κράτος 

μέλος36 

93. Όταν μια επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση που καλύπτει το σύνολο κράτους 

μέλους και η συμπεριφορά της έχει ως αποτέλεσμα τον καταχρηστικό αποκλεισμό 

ανταγωνιστών από την αγορά, το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών δύναται κανονικά να 

επηρεαστεί. Η καταχρηστική αυτή συμπεριφορά δυσχεραίνει γενικά την είσοδο 

ανταγωνιστών από άλλα κράτη μέλη στην αγορά και συνεπώς μπορεί να επηρεάσει 

τα εμπορικά ρεύματα (71). Στην υπόθεση Michelin (72), για παράδειγμα, το 

Δικαστήριο έκρινε ότι το σύστημα εκπτώσεων σε πιστούς πελάτες απέκλειε τους 

ανταγωνιστές από άλλα κράτη μέλη και συνεπώς επηρέαζε το εμπόριο κατά την 

έννοια του άρθρου 82…..  

94. Εάν καταχρηστικός αποκλεισμός από την αγορά επηρεάζει τη διάρθρωση του 

ανταγωνισμού στο εσωτερικό κράτους μέλους, για παράδειγμα με τον παραγκωνισμό 

ή την απειλή παραγκωνισμού ενός ανταγωνιστή, δύναται επίσης να επηρεάσει και το 

εμπόριο μεταξύ κρατών μελών. Εάν η επιχείρηση που απειλείται με παραγκωνισμό 

δραστηριοποιείται σε ένα μόνο κράτος μέλος, η κατάχρηση δεν επηρεάζει κανονικά το 

εμπόριο μεταξύ κρατών μελών. Ωστόσο, το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών μπορεί να 

επηρεαστεί εάν η απειλούμενη επιχείρηση πραγματοποιεί εξαγωγές σε ή εισαγωγές 

από άλλα κράτη μέλη (74) και ασκεί ταυτόχρονα δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη 

(75)…. 

96. Όταν μια επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση που καλύπτει το σύνολο κράτους 

μέλους, είναι καταρχήν αδιάφορο εάν η κατάχρηση που διαπράττει η δεσπόζουσα 

επιχείρηση επηρεάζει τμήμα μόνο του εδάφους του κράτους μέλους ή ορισμένους 

μόνο αγοραστές στο έδαφός του. Μια δεσπόζουσα επιχείρηση μπορεί να εμποδίσει το 

εμπόριο με ουσιαστικό τρόπο εάν υιοθετεί καταχρηστική συμπεριφορά σε τομείς ή 

έναντι πελατών που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ανταγωνιστών από άλλα κράτη 

μέλη.» 

Επιπρόσθετα, η εν λόγω Ανακοίνωση προβλέπει και για Κατάχρηση δεσπόζουσας 

θέσης που καλύπτει μέρος μόνο κράτους μέλους τα εξής: 

97. Όταν η δεσπόζουσα θέση καλύπτει μέρος μόνο κράτους μέλους, ορισμένες 

κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να αναζητηθούν, όπως και στην περίπτωση των 

συμφωνιών, στην απαίτηση του άρθρου 82 να καλύπτει η δεσπόζουσα θέση 

σημαντικό τμήμα της κοινής αγοράς. Εάν η δεσπόζουσα θέση καλύπτει μέρος 

κράτους μέλους που αποτελεί σημαντικό τμήμα της κοινής αγοράς και η κατάχρηση 

 
36 Ibid, παρά. 93 seq. 
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δυσχεραίνει την πρόσβαση ανταγωνιστών από άλλα κράτη μέλη στην αγορά στην 

οποία η επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση, πρέπει κανονικά να θεωρείται ότι το 

εμπόριο μεταξύ κρατών μελών δύναται να επηρεαστεί αισθητά. 

98. Κατά την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού, πρέπει να ληφθεί ιδίως υπόψη το 

μέγεθος της σχετικής αγοράς από πλευράς όγκου. Οι περιοχές ενός κράτους μέλους, 

ή ακόμα και ένας λιμένας ή αερολιμένας σε αυτό, μπορούν, ανάλογα με τη σημασία 

τους, να αποτελούν σημαντικό τμήμα της κοινής αγοράς. […] 

99. Όπως και στην περίπτωση της δεσπόζουσας θέσης που καλύπτει το σύνολο 

κράτους μέλους (βλέπε παράγραφο 95 ανωτέρω), το εμπόριο ενδέχεται να μην 

μπορεί να επηρεαστεί αισθητά εάν η κατάχρηση έχει καθαρά τοπικό χαρακτήρα και 

αφορά αμελητέο μόνο τμήμα των πωλήσεων της δεσπόζουσας επιχείρησης.» 

Η Επιτροπή σημειώνει περαιτέρω ότι στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

αναφέρεται ότι η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου εκτείνεται σε κατηγορίες 

συμφωνιών και καταχρηστικών πρακτικών που μπορούν να έχουν διασυνοριακές 

επιπτώσεις, ανεξάρτητα από το εάν μία συγκεκριμένη συμφωνία ή πρακτική είχε ή 

όχι το αποτέλεσμα αυτό.37 

Επιπρόσθετα, όπως υποστηρίζεται στην εν λόγω Ανακοίνωση, το ενωσιακό εμπόριο 

μπορεί να επηρεαστεί στην παρούσα υπόθεση έστω και εάν η γεωγραφική αγορά 

είναι εθνική, εφόσον η ΑΗΚ ή/και η εταιρεία Bioland, από τα ενώπιον της Επιτροπής 

στοιχεία, κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο του κράτους μέλους, δηλαδή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Ενισχυτικό της πιο πάνω θέσης είναι η υπόθεση Ministere Public κατά Jean-Louis 

Tournier38 στην οποία θεωρήθηκε δεδομένη η εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ σε 

υπόθεση καταχρηστικής υπερτιμολόγησης σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού 

στο μουσικό τομέα (SACEM) από τις Γαλλικές δισκοθήκες, αν και η εν λόγω πρακτική 

περιοριζόταν στο Γαλλικό έδαφος.  

Λαμβάνοντας υπόψη, τα παραπάνω, τα θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της 

παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας και το ότι οι εξεταζόμενες ενέργειες ή/και 

συμπεριφορές της ΑΗΚ και των εταιρειών Bioland Energy, GDL και Karantonis ή/και 

των μητρικών ή θυγατρικών τους εταιρειών σε σχέση με το «Σχέδιο για την 

Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την 

ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα, τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα, καλύπτουν όλη την περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

 
37 Ibid, παρά 26-27. 
38 Υπόθεση 395/87, Ministere Public κατά Jean-Louis Tournier, [1989] ECR -02521. 
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αλλά και το γεγονός ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ενδεχόμενα να ενδιαφέρει 

επιχειρήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή θεωρεί ότι 

υφίσταται επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και, κατ’ επέκταση, 

εφαρμογής του άρθρου 101(1) και 102 της ΣΛΕΕ, τα οποία θα εξετασθούν στη 

συνέχεια, παράλληλα με το εθνικό δίκαιο και τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 

3(1) και 6(1) του Νόμου. 

3.  Έννοια «επιχείρηση»  

Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «επιχείρηση» κάθε φορέα που ασκεί οικονομική 

δραστηριότητα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που το διέπει και τον τρόπο 

χρηματοδότησης του. 

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η έννοια επιχείρηση στο πλαίσιο του 

ανταγωνισμού συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής 

φύσεως δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο με 

τον οποίο χρηματοδοτείται.39 Επιπρόσθετα, ο όρος «οικονομικής φύσεως 

δραστηριότητα» εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε 

δεδομένη αγορά, ενώ είναι αδιάφορο αν οι δραστηριότητες έχουν σκοπό το κέρδος.40 

Ο φορέας που ασκεί οικονομικές δραστηριότητες δεν ταυτίζεται με συγκεκριμένο 

υποκείμενο δικαίου, αλλά έχει την έννοια οποιουδήποτε φορέα ασκεί οικονομικής 

φύσης δραστηριότητες. Συνεπώς, η έννοια της επιχείρησης, κατά τον Νόμο, καλύπτει 

κάθε φορέα, ο οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα - ήτοι δραστηριότητα που 

συνίσταται στην προσφορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά - 

ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής 

του.41 

Προκύπτει επομένως από τη νομολογία ότι δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις που 

πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη 

επιχείρησης υπό το πρίσμα του δικαίου του ανταγωνισμού: α) αυτονομία οικονομικής 

δράσης και β) πλήρης ανάληψη των οικονομικών κινδύνων που συνεπάγεται η 

εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα.42 Ο δημόσιος ή ιδιωτικός χαρακτήρας μίας 

 
39 Υπόθεση C-41/90, Hofner & Elsner v. Macrotron, [1991] ECR I-1979. Υπόθεση C-67/96, Albany 
International BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, [1999] ECR I-05751. Υπόθεση 
170/83, Hydrotherm v. Compact, [1984] ECR 2999. 
40 Ibid. 
41 Υπόθεση C-118/85, Commission v. Italy, [1987] Συλλ. Νομολ. 2599, παρά. 7. Υπόθεση C-35/96, 
Commission v. Italy (CNSD), [1998] Συλλ. Νομολ. I-03851, παρά. 36. Υπόθεση C-41/90, Höfner and 
Elser v. Macrotron, [1991] Συλλ. Νομολ. I -1979, παρά. 21. Υπόθεση C-244/94, Federation Francaise 
des Societes d’Assurance, [1995], Συλλ. Νομολ. I-4013, παρ. 14. 
42 Βλ. σχετικά Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού  ΑΡΙΘΜ. 610/2015, σελ. 79, η οποία 
παραπέμπει  ενδεικτικά στην ακόλουθη νομολογία: «Βλ. ενδεικτικά υπόθ. Τ-23/09 Conseil national de 
l’Ordre des pharmaciens (CNOP), Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens 
(CCG) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ. 70-71, υπόθ. C-55/96, Job Centre coop.arl, Συλλογή 1997, 
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επιχείρησης, η επιδίωξη κέρδους από αυτήν ή ο τρόπος χρηματοδότησής της, δεν 

αποτελούν στοιχεία προσδιοριστικά της έννοιας της επιχείρησης.  

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, θεωρείται σκόπιμο κατά την εκτίμηση της 

έννοιας επιχείρησης, η διερεύνηση των διαχειριστικών όψεων της, σχετικά με το 

ποιες είναι οικονομικής φύσης και ποιες αμιγώς διοικητικής.43 Εξάλλου, όσον αφορά 

την οικονομική φύση των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης θα πρέπει να 

διαχωριστεί ποιες είναι στην πραγματικότητα αυτές, οι οποίες εφαρμόζονται κατ’ 

αυτονομία από την εξεταζόμενη επιχείρηση και ποιες όχι. Σύμφωνα με το ΔΕΕ στην 

υπόθεση ΜΟΤΟΕ,44 σε περίπτωση κατά την οποία ένα νομικό πρόσωπο δεν 

θεωρείται για μέρος των δραστηριοτήτων του επιχείρηση, λόγω άσκησης προνομίων 

δημόσιας εξουσίας, είναι δυνατόν να θεωρείται ως προς άλλες αν ασκεί οικονομικές 

δραστηριότητες ανεξάρτητες όμως από την άσκηση προνομίων δημόσιας εξουσίας. 

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή σημειώνει τα ακόλουθα: 

(α) Η ΑΗΚ δραστηριοποιείται στην παραγωγή, τη μεταφορά τη διανομή και την 

προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναντι 

καταβολής τέλους και θέτει αυτή στη διάθεση των καταναλωτών. Επίσης, η ΑΗΚ 

δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκά συστήματα με δικό της Φ/Β πάρκο.  

(β) Η Bioland ασχολείται με όλο το φάσμα των υπηρεσιών στον τομέα των Φ/Β στην 

Κύπρο, δηλαδή εγκαταστάσεις σε σπίτια (συμψηφισμός μετρήσεων) ή/και πισίνες, 

εγκαταστάσεις σε εμπορικούς ή/και βιομηχανικούς πελάτες (αυτοπαραγωγή) ή/και 

καθαρή τιμολόγηση (net billing), εργολαβίες μεγάλων πάρκων επ’ αμοιβή και 

κατασκευή ιδιόκτητων μεγάλων Φ/Β πάρκων. 

(γ) Η GDL δραστηριοποιείται στον τομέα της “πράσινης ενέργειας" και συνεπώς στον 

ευρύτερο τομέα της ενέργειας στην Κύπρο μέσω μιας σειράς λύσεων.  

(δ) Η Karantonis συμμετείχε στο Σχέδιο του 2010 του Υπουργείου Ενέργειας 

«Διείσδυση των ΑΠΕ», ενώ δεν συμμετείχε ούτε στον Μειοδοτικό ούτε στα Σχέδια 

του 2016 και 2018. Μέτοχοι της Karantonis είναι {…} και {…}, οι οποίοι {…}, 

 

σελ. Ι-7119, σκ.21, συνεκδ. υποθ. C-180-184/98, Pavel Pavlov κ.ά. κατά Stichting Pensioenfonds 
Medische Specialisten, Συλλ. 2000 σ. Ι-6451, σκ. 74, υπόθ. C-118/85 Επιτροπή κατά Ιταλίας Συλλ. 1987 
σ. 2599, σκ. 7, υπόθ. C-41/90 Klaus Höfner and Fritz Elser κατά Macrotron GmbH Συλλ. 1991 σ. I-1979, 
σκ. 21, υπόθ. C-35/96 Επιτροπή κατά Ιταλίας (CNSD) Συλλ. 1998 σ. I-3851, σκ. 36, υπόθ. C-244/94 
Fédération Française des Sociétés d’Assurance κ.ά. κατά Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Συλλ. 
1995 σ. I-4013, σκ. 14, απόφαση ΕΑ 292/IV/2005 υπό 2.1.» 
43 Υπόθεση T-128/98, Aéroports de Paris κατά Επιτροπής, [2000] Συλλ., σελ. II-03929, σκέψεις 110, 
112. 
44 Υπόθεση C-49/07, Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος ΝΠΙΔ (ΜΟΤΟΕ) κατά Ελληνικού 
Δημοσίου, [2008] Συλλογή της Νομολογίας 2008 I-04863, παρά. 25. 
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διευθυντή {…} της εταιρείας. {…} κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρείας MGFK 

Energy, η οποία είναι μέτοχος σε νεοσυσταθείσες εταιρείες που υπέβαλαν αίτηση 

στο Σχέδιο του 2018.  

Με βάση τα εν λόγω στοιχεία ως αναφέρθηκαν, η Επιτροπή καταλήγει ότι, τόσο η 

ΑΗΚ όσο και οι εταιρείες Bioland Energy, GDL και Karantonis διεξάγουν οικονομικές 

δραστηριότητες και ως εκ τούτου λογίζονται ως «επιχείρηση» κατά την έννοια των 

διατάξεων του δικαίου του ανταγωνισμού. 

4. Παραβάσεις του Νόμου και της ΣΛΕΕ  

4.1 Άρθρο 3(1) του Νόμου/Άρθρο 101(1) ΣΛΕΕ 

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη όσα έχουν ήδη σημειωθεί και ειδικότερα, τα θέματα που 

εξετάζονται στην παρούσα αυτεπάγγελτη έρευνα για ενδεχόμενη παράβαση του 

άρθρου 3(1) του Νόμου, επικέντρωσε την προσοχή της, στην εν λόγω πρόνοια και το 

αντίστοιχο άρθρο 101(1) της ΣΛΕΕ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του Νόμου: «Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 4 

και 5, απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις 

ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, που έχουν ως αντικείμενο 

ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού 

εντός της Δημοκρατίας, ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται –  

(α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων 

συναλλαγής.  

(β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης ή των επενδύσεων. 

(γ) στη γεωγραφική ή άλλη κατανομή των αγορών ή των πηγών προμήθειας.  

(δ) στην εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια 

ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση.  

(ε) στην εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή από μέρους των 

αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, κατά τη φύση τους ή 

σύμφωνα με τις κρατούσες εμπορικές συνήθειες, δε συνδέονται με το αντικείμενο των 

συμφωνιών αυτών».  

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 101(1) ΣΛΕΕ: «Είναι ασυμβίβαστες με την 

εσωτερική αγορά και απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι 

αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, που δύνανται 

να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και που έχουν ως αντικείμενο ή ως 
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αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός 

της εσωτερικής αγοράς, και ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται: 

α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων 

συναλλαγής,· 

β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διαθέσεως, της τεχνολογικής 

αναπτύξεως ή των επενδύσεων, 

γ) στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού, 

δ) στην εφαρμογή άνισων όρων επί ισοδυνάμων παροχών, έναντι των εμπορικώς 

συναλλασσομένων, με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί σε μειονεκτική θέση στον 

ανταγωνισμό, 

ε) στην εξάρτηση της συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των 

συναλλασσομένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύμφωνα με τις 

εμπορικές συνήθειες δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.». 

Επομένως, για να  εφαρμοστούν οι εν λόγω απαγορευτικές διατάξεις πρέπει να 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η ύπαρξη συμφωνιών, 

αποφάσεων ή εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων 

επιχειρήσεων και β) οι εν λόγω συμφωνίες να έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα 

την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της 

Δημοκρατίας.     

4.1.1 Σύμπραξη 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου: «Σύμπραξη» σημαίνει οποιαδήποτε τυπική ή 

άτυπη, γραπτή ή άγραφη, εκτελεστή κατά νόμο ή μη συμφωνία ή την εναρμονισμένη 

πρακτική δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή την απόφαση ενώσεως επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ότι «σύμπραξη» σημαίνει οποιαδήποτε 

τυπική ή άτυπη, γραπτή ή άγραφη, εκτελεστή κατά νόμο ή μη, συμφωνία δυο ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων ή την εναρμονισμένη πρακτική 

δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων ή την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων, αλλά δεν 

περιλαμβάνει συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική – (α) μητρικής θυγατρικής, [...] και 

(β) δύο ή περισσότερων θυγατρικών εταιρειών, εφόσον αυτές αποτελούν μια ενιαία 

οικονομική οντότητα με τη μητρική εταιρεία.» 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στη βάση του άρθρου 3 του Νόμου: «απαγορεύονται όλες 

οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις 

ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική…». 
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Ως «συµφωνίες» νοούνται οι συµβάσεις που δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη, 

ανεξάρτητα από τον τύπο τον οποίο έχουν περιβληθεί και το βαθµό 

δεσµευτικότητάς τους, όπως είναι π.χ. οι συµφωνίες κυρίων45 και  ανεξαρτήτως  του 

εάν είναι υπογεγραμμένες ή ανυπόγραφες.46 Για την έννοια της συµφωνίας είναι 

αδιάφορος ο γραπτός ή προφορικός χαρακτήρας της σύµβασης, καθώς και ο 

δεσµευτικός ή µη χαρακτήρας της, δηλαδή δεν απαιτούνται τυπικές διαδικασίες 

ούτε και κυρώσεις ή μέτρα εφαρμογής.47  Εξάλλου,  αδιάφορο είναι αν η  ένωση  

επιχειρήσεων ή  οι εκπρόσωποί της που συµµετέχουν στη συµφωνία ήταν 

εξουσιοδοτηµένοι ή είχαν την αρµοδιότητα βάσει των καταστατικών προβλέψεων 

της ένωσης να  συνάπτουν συµφωνίες µε αντίστοιχο περιεχόμενο.48 Η έννοια της 

συµφωνίας,  εποµένως, στηρίζεται στην ύπαρξη συµπτώσεως των βουλήσεων 

δύο τουλάχιστον µερών, της οποίας η µορφή εκδήλωσης δεν είναι σηµαντική, 

εφόσον συνιστά πιστή έκφραση των βουλήσεων αυτών.49 

4.1.2 Περιορισμός και παρακώλυση του ανταγωνισμού 

Παρεμπόδιση, περιορισμός ή νόθευση του ανταγωνισμού υπάρχει όταν η 

συμπεριφορά του επιχειρηματία στην αγορά δεν προσδιορίζεται από τους φυσικούς 

κανόνες της αγοράς, αλλά από τεχνητούς κανόνες που επιβάλλουν οι διάφορες 

συμφωνίες. Στην προκειμένη περίπτωση, τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία 

αναφέρονται σε διάφορες ενέργειες που αποβαίνουν προς όφελος συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα η πλειονότητα των επιχειρήσεων να μην έχει τη 

δυνατότητα πρόσβασης ή επαρκούς και συμφέρουσας διείσδυσης στην αγορά που 

τίθεται βάσει του Σχεδίου και ενδεχόμενα να πιθανολογείται η σύναψη 

απαγορευμένων περιοριστικών του ανταγωνισμού συμπράξεων που έχουν ως 

αντικείμενο ή αποτέλεσμα την κατανομή της αγοράς, ή/και τον περιορισμό 

πρόσβασης στην αγορά ή έλεγχο της διάθεσης, ή/και τη διάκριση μεταξύ 

 
45 Βλ. Υπόθεση C-41/69, Chemiefarma, Συλλ. 1970, 661. Βλ. ακόµη Ζιάµου Θ. σε Σκουρή   Β.,   
Ερµηνεία   Συνθηκών   για   την   Ευρωπαϊκή   Ένωση   και   την   Ευρωπαϊκή   Κοινότητα,   Εκδ. 
Αντ.Ν.Σάκκουλα, 2003, σελ. 692. 
46 Βλ. Faull and Nickpay, The EC Law of Competition (2007), σελ. 195, παρ. 3.49 και τη σχετική 
νοµολογία στην οποία παραπέµπει (Απόφαση της Ευρ. Επιτροπής (79/934/EEC) της  5ης

 

Σεπτεμβρίου 1979, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής IV/29.021 - BP Kemi - DDSF, OJ L 286 της 
14.11.1979, σελ. 0032-0052, σκ. 27 και 45. 
47 Βλ. Υπόθεση 209 to 215 and 218/78, Heintz van Landewyck SARL and others v Commission of the 
European Communities, [1980] Συλλογή της Νομολογίας 1980 -03125 σκ. 85-86 και Υπόθεση  T-9/99, 
HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG και λοιποί κατά Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2002] Συλλογή της Νομολογίας 2002 II-01487, σκ.  200-201  και  Τ-1/89,  
Rhône-Poulenc SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1991] Συλλογή της Νομολογίας 
1991 II-00867, σκ.  43  -  44.  Βλ.  επίσης  Απόφαση  της  Ευρ. Επιτροπής 2004/104/ΕΚ, ό.π., σκ.172. 
Βλ. και Κοτσίρη, ∆ίκαιο Ανταγωνισµού, 2003, 395-396. 
48 Βλ. Υπόθεση Τ-25/95 κλπ, Cimentieres CBR κ.άλ., Συλλ. 2000, ΙΙ-491, σκ. 928. 
49 Βλ. Υπόθεση C-41/69, Chemiefarma, Συλλ. 1970, 661, σκ. 112, Υπόθεση T- 41/96, Bayer, Συλλ. 
2000, ΙΙ 3383, σκ. 67-69, Υπόθεση T-208/01, Volkswagen, Συλλ. 2003, ΙΙ 5141, σκ. 30-32. 
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επιχειρήσεων του τομέα ή/και τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό τιμών ή όρων 

συναλλαγής ή/και την επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων/συνδεδεμένων πωλήσεων. 

Η ανώνυμη καταγγελία αρχικά αναφέρεται στον Μειοδοτικό διαγωνισμό για μεγάλα 

Φ/Β έργα, σημειώνοντας ότι: «Το όλο θέμα πηγαίνει πολύ παλαιότερα σε σχέση με το 

μειοδοτικό διαγωνισμό για μεγάλα έργα φωτοβολταϊκών, που ενώ οι τότε εξαγγελίες 

της Κυβέρνησης αφορούσαν ένα σχέδιο μετά την έκρηξη στο Μαρί, για εναλλακτική 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά αν είναι 

δυνατό σε πιο χαμηλή τιμή από της παραγωγής της ΑΗΚ, τελικά έγινε ένα όμορφο 

παρτάκι. 

Αντί αυτού, μέχρι και σήμερα δηλαδή 6 χρόνια μετά ακόμη κατασκευάζονται μεγάλα 

φωτοβολταϊκά έργα που κερδήθηκαν το 2012 με εντελώς διαφορετικά οικονομικά 

δεδομένα (με 1/3 χαμηλότερα της αρχικής τιμής στα κόστη) που αυτά συμφέρουν 

μόνο τους κατασκευαστές-επιχειρηματίες. Σημειώνεται ότι από τα 50MW του 

διαγωνισμού μόλις τα 35MW έγιναν και αυτά σε καμία περίπτωση μέσα στο χρονικό 

περιθώριο που είχε ο διαγωνισμός. Όλα αυτά έγιναν με διάφορες ευνοϊκές 

παρατάσεις. Χωρίς να ανακληθούν οι άδειες και χωρίς να κατασχεθούν οι εγγυητικές 

δημιουργώντας προνομιακές καταστάσεις για λίγους.»  

Επιπρόσθετα, αναφορά γίνεται στο Υπουργείο Ενέργειας, εκτιμώντας ότι δεν θα 

καλυφθούν οι εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι για τις ΑΠΕ μέχρι το 2020, «ήρθε πριν 

λίγους μήνες και άνοιξε σχέδιο με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην 

ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού». Επεξηγείται ότι είναι ένα σχέδιο που το έστησαν 

κάποιοι στα μέτρα τους, ενώ οι υπόλοιποι θα είχαν ένα μήνα προετοιμασίας, πράγμα 

αδύνατο σε σχέση με τις άδειες και όσα αυτό απαιτεί και καταλήγει ότι θα φύγουν 

από το μονοπώλιο της ΑΗΚ περίπου 200MW και «η Bioland του κ. {…} που είναι 

έτοιμη από καιρό θα πάρει 120-140MW, κάποιοι άλλοι όπως η Green Energy Group 

του κ. {…} και η Karantonis Group του κ. {…} θα πάρουν 20-30MW για να 

ικανοποιηθούν και τα υπόλοιπα θα τα δώσουν στην ΑΗΚ».  

Όπως έχει ήδη καταγραφεί, το Υπουργείο Ενέργειας με σκοπό τη διείσδυση των Φ/Β 

συστημάτων στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής προκήρυξε τον Μάιο του 2012 τον 

Μειοδοτικό διαγωνισμό. Μετά τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. αναφορικά 

με τις κρατικές ενισχύσεις για την ενέργεια και το κλίμα και τη σχετική απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 78.656 για κατάργηση των καθεστώτων στήριξης, το 

Υπουργείο Ενέργειας προκήρυξε τον Απρίλιο του 2016, το Σχέδιο 2016, στο πλαίσιο 

του οποίου υλοποιήθηκαν 5 αιτήσεις συνολικής δυναμικότητας μόνο 394kW. Στη 

συνέχεια προκηρύχθηκε το Σχέδιο 2018, το οποίο έδινε περισσότερο χρόνο για να 
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υποβληθούν οι αιτήσεις, καθώς και τη δυνατότητα υποβολής της άδειας οικοδομής 

σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017, «Οι 

Παραγωγοί ΑΠΕ-Η οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη Μεταβατική Ρύθμιση 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού θα πρέπει να ενταχθούν κάτω από Σχέδιο καθεστώτος 

στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας. Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού», δηλαδή 

κανένα έργο δεν μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο αν δεν έχει προηγηθεί κάποιο 

Σχέδιο από το Υπουργείο Ενέργειας. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, όσον αφορά τον Μειοδοτικό διαγωνισμό, αυτός 

προνοούσε για Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 50MW και υποβλήθηκαν 132 αιτήσεις. 

Η μειοδοτική διαδικασία διεξήχθη μεταξύ των 121 αιτητών που πληρούσαν τα 

κριτήρια του Μειοδοτικού. Αναλυτικά, υποβλήθηκαν 76 αιτήσεις για την Α, 32 για τη 

Β, 8 για τη Γ και 5 για τη Δ Κατηγορία και επιλέγηκαν τα 22 έργα και ένα ως 

επιλαχόν, με τη χαμηλότερη τιμή. Η συνολική ισχύς ανά κατηγορία παρουσιάζεται 

στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 1: Συνολική Ισχύς του Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ 

(MW) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΕΠΙΛΕΓΕΙ (MW) 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 
ΙΣΧΥΣ          
(MW) 

Κατηγορία Α 18 17,958 0,042 
Κατηγορία Β 12 10,985 1,015 
Κατηγορία Γ  10 7,449 2,551 
Κατηγορία Δ 10 10 0 
ΣΥΝΟΛΟ 50 46,392 3,608 

Από τον εν λόγω πίνακα 1 διαφαίνεται ότι κατά τη μειοδοτική διαδικασία η ισχύς που 

παραμένει αδιάθετη από όλες τις κατηγορίες είναι μόνο 3,608MW. Ωστόσο, στο 

πλαίσιο του Μειοδοτικού υλοποιήθηκαν και λειτούργησαν Φ/Β συστήματα συνολικής 

ισχύος 36,526MW. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, 17 έργα χρειάστηκαν 

σχεδόν δύο χρόνια για να αδειοδοτηθούν, ενώ τρία απ’ αυτά δεν υλοποιήθηκαν, 

μεταξύ των οποίων και το έργο των 10MW, γιατί δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν 

άδεια οικοδομής. Επιπλέον, η ΡΑΕΚ, σε απάντηση του ερωτηματολογίου της 

Υπηρεσίας ημερομηνίας 28/5/2020, ανέφερε ότι υπάρχουν έργα, τα οποία έχουν 

μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ή έχουν αλλάξει τοποθεσία εγκατάστασης. Τελικά, 

στο πλαίσιο του Μειοδοτικού ολοκληρώθηκαν 22 έργα. Παρενθετικά σημειώνεται ότι, 

δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει μόνο μία αίτηση για κάθε 

κατηγορία έργων, για κάθε έργο ιδρύεται μία εταιρεία. Επομένως, τα έργα που 
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υλοποιήθηκαν και λειτούργησαν μέσα στο πλαίσιο του Μειοδοτικού, παρουσιάζονται 

στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 2: Συμμετοχή εταιρειών στο πλαίσιο του Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΧΥΣ  
(MW) 

1. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 3,0000 
   

 BIOLAND  12,0180 
2. BIOLAND PROJECT 4 LTD 1,4900 
3. BIOLAND PROJECT 12 LTD 0,6620 
4. BIOLAND PROJECT 6 LTD 0,7730 
5. BIOLAND PROJECT 2 LTD 0,7940 

6. BIOLAND PROJECT 1 LTD 1,0000 
7. BIOLAND PROJECT 11 LTD 1,0000 
8. BIOLAND PROJECT 13 LTD 1,2500 
9. BIOLAND PROJECT 15 LTD 1,0000 

10. BIOLAND PROJECT 3 LTD 1,0000 

11. BIOLAND PROJECT 5 LTD 3,0490 
   
 GDL  10,4000 

12. LGEG SOLAR POWER LTD 1,5000 
13. LGEG PHOTOVOLTAIC LTD 1,5000 

14. CYPV ENERGY LTD 4,4000 
15. TPM ABITENERGY LTD 3,0000 

   
 Karantonis ---- 
   

 ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
16. APV SUNLIGHT SYSTEMS LTD 1,5000 
17. S.S.H. SCANDINAVIAN SOLAR HOLDINGS 

LTD 
0,6080 

18. CONBETTER LTD 1,5000 

19. ATHINODOROU & POULLAS INVESTMENTS 
& PROPERTIES LTD 

1,5000 

20. WANERON ENTERPRISES LTD 3,0000 
21. MP AYIA MARINA SOLAR LTD 1,5000 
22. C.A & P PISSOURI ENERGY LTD 1,5000 

   

   
 ΣΥΝΟΛΟ 36,5260 

Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι, στο πλαίσιο του Μειοδοτικού η Bioland υλοποίησε 

δέκα (10) πάρκα συνολικής ισχύος 12,0180MW, ενώ η GDL υλοποίησε τέσσερα (4) 

πάρκα συνολικής ισχύος 10,400MW. Σημειώνεται ότι ένα έργο της TPM Abitenergy 

Ltd, που επιλέγηκε ως επιλαχόν, υλοποιήθηκε και ανήκει στην εταιρεία GDL. Η ΑΗΚ 

υλοποίησε ένα πάρκο ισχύος 3,00MW και η Karantonis δεν υλοποίησε πάρκο γιατί 

δεν συμμετείχε στον Μειοδοτικό διαγωνισμό. Επίσης, άλλη μία εταιρεία υλοποίησε 

ένα πάρκο ισχύος 3,00MW και έξι εταιρείες υλοποίησαν από 1 πάρκο μικρότερης 

ισχύος. 

Αναφορικά με την Karantonis, η οποία δεν συμμετείχε στον Μειοδοτικό, σημειώνεται 

ότι μέτοχοι της είναι {…}, ένας εκ των διευθυντών και {…}, οι οποίοι {…}, διευθυντή 
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{…} της εταιρείας. Παράλληλα, {…} κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρείας 

MGFK Energy, η οποία είναι μέτοχος στις νεοσυσταθείσες εταιρείες Santiam 

Investment I, II, III, IV, V, VI Ltd που υπέβαλαν αίτηση στο Σχέδιο 2018 και στην 

οποία διευθυντές εμφανίζονται εκτός από τον ίδιο και {…}. Σύμφωνα με ιστοσελίδα 

τους, αν και δεν πρόκειται για θυγατρική ή μητρική εταιρεία, αλλά για οικογενειακή με 

κοινούς διευθυντές, αναφέρεται η Μάριος Καραντώνης Λτδ, ως ιδρυτικό μέλος του 

Ομίλου ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ.50 

Από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι η ΑΗΚ 

υπέβαλε 3 αιτήσεις για την Α και 3 για τη Β Κατηγορία, εκ των οποίων μόνο μία 

αίτηση από την Β Κατηγορία επιλέγηκε και μόνο αυτό το έργο ολοκληρώθηκε στο 

πλαίσιο του Μειοδοτικού. Η Bioland υπέβαλε 9 αιτήσεις για την Α Κατηγορία, οι 

οποίες επιλέγηκαν όλες, 5 αιτήσεις για τη Β Κατηγορία που δεν επιλέγηκε καμία, 1 

αίτηση για τη Γ Κατηγορία, που επιλέγηκε και 1 αίτηση για τη Δ Κατηγορία, η οποία 

δεν επιλέγηκε. Σημειώνεται ότι τα έργα της Bioland που επιλέγηκαν, αυτά 

ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του Μειοδοτικού. Όσον αφορά την εταιρεία GDL, 

επιλέγηκαν 2 αιτήσεις από τις 8 που υποβλήθηκαν για την Α Κατηγορία, δεν 

επιλέγηκε καμία από τις 2 αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την Β Κατηγορία και για τις 

Κατηγορίες Γ και Δ υποβλήθηκε από 1 αίτηση, οι οποίες επιλέγηκαν. Σημειώνεται ότι 

το έργο της GDL της Δ Κατηγορίας, των 10MW δεν υλοποιήθηκε, διότι δεν κατάφερε 

να εξασφαλίσει άδεια οικοδομής. Επομένως, τα έργα που υλοποιήθηκαν από τις υπό 

διερεύνηση εταιρείες ανά κατηγορία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 3: Έργα ανά εταιρεία και κατηγορία 

 
50 Στην ιστοσελίδα της εταιρείας αναφέρονται τα εξής: «Η Μάριος Καραντώνης ΛΤΔ, με έτος έναρξης 
εργασιών το 1983, είναι ιδρυτικό μέλος του Ομίλου ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο 
χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με ειδίκευση στο βιομηχανικό αυτοματισμό και στη διαχείριση 
των βιομηχανικών ενεργειακών πόρων. Ασχολείται επίσης με το εμπόριο εξειδικευμένου ηλεκτρολογικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Καθοδηγούμενοι από το όραμα του Ομίλου να παραδώσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον στις επόμενες γενιές, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας σε συνδυασμό με την 
αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ιδρύσαμε το 2007 την K-ENERGY by Karantonis. Το 
νέο μέλος του Ομίλου δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει την ανάγκη της αγοράς για ανάπτυξη 
συστημάτων εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις 
ισορροπίες του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.» 
 https://www.k-energy.com.cy/%ce%b7-
%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1/  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 

ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΣ 

(MW) 

ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΣ 

(MW) 

ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΣ 

(MW) 

ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΣ 

(MW) 

ΑΡΧΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ 

  ΑΡΧΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ 

3,000     

BIOLAND  BIOLAND 
PROJECT 4 LTD 

1,4900   BIOLAND 
PROJECT 5 LTD 

3,0490   
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Συνοπτικά, η ισχύς του Μειοδοτικού και η ισχύς των έργων που έχουν επιλεγεί και 

υλοποιηθεί, καθώς και η αδιάθετη ισχύς παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα: 

Πίνακας 4: Ισχύς έργων στο πλαίσιο του Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ 

ΙΣΧΥΣ   
(MW) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 

(MW) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ 
(MW) 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 
ΙΣΧΥΣ          
(MW) 

Κατηγορία Α 18 17,958 20,077 -2,077 

Κατηγορία Β 12 10,985 9,000 3,000 

Κατηγορία Γ  10 7,449 7,449 2,551 

Κατηγορία Δ 10 10 --- 10,000 

ΣΥΝΟΛΟ 50 46,392 36,526 13,474 

Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι στο πλαίσιο του Μειοδοτικού τελικά υλοποιήθηκαν 

έργα συνολικής ισχύος 36,526MW από τα 50MW που προέβλεπε ο Μειοδοτικός, με 

αποτέλεσμα να μείνουν αδιάθετα περίπου 13MW. Αναλυτικά, ενώ η Κατηγορία Α 

προέβλεπε συνολική ισχύ 18MW, επιλέγηκαν έργα συνολικής ισχύος 17,958MW και 

υλοποιήθηκαν έργα συνολικής ισχύος 20,077MW. Όσον αφορά τις υπό διερεύνηση 

επιχειρήσεις, σημειώνεται ότι στην Κατηγορία Α δεν επιλέγηκε και δεν υλοποιήθηκε 

έργο από την ΑΗΚ, ενώ οι Bioland και GDL υλοποίησαν τα έργα τους που 

επιλέγηκαν κατά τη μειοδοτική διαδικασία. Επιπρόσθετα, η Κατηγορία Β προέβλεπε 

συνολική ισχύ 12MW, επιλέγηκαν έργα συνολικής ισχύος 10,985MW και 

BIOLAND 
PROJECT 12 LTD 

0,6620       

BIOLAND 
PROJECT 6 LTD 

0,7730       

BIOLAND 
PROJECT 2 LTD 

0,7940       

BIOLAND 
PROJECT 1 LTD 

1,0000       

BIOLAND 
PROJECT 11 LTD 

1,0000       

BIOLAND 
PROJECT 13 LTD 

1,2500       

BIOLAND 
PROJECT 15 LTD 

1,0000       

BIOLAND 
PROJECT 3 LTD 

1,0000       

GDL  LGEG SOLAR 
POWER LTD 

1,5000 TPM Abitenergy 
Ltd 

3,000 CYPV ENERGY 
LTD 

4,400   

LGEG 
PHOTOVOLTAIC 
LTD 

1,5000       

Karantonis ---  ---  ---  ---  

ΣΥΝΟΛΟ   11,969  6,000  7,449  --- 
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υλοποιήθηκαν έργα συνολικής ισχύος 9,000MW. Από τις υπό διερεύνηση 

επιχειρήσεις, μόνο ένα έργο της ΑΗΚ επιλέγηκε και αυτό υλοποιήθηκε, ισχύος 3MW. 

Επιπλέον, η Κατηγορία Γ προέβλεπε συνολική ισχύ 10MW, επιλέγηκαν έργα 

συνολικής ισχύος 7,449MW και υλοποιήθηκαν έργα συνολικής ισχύος 7,449MW. 

Δηλαδή επιλέγηκαν και υλοποιήθηκαν μόνο το έργο της Bioland και το έργο της GDL. 

Τέλος, αν και η Κατηγορία Δ προέβλεπε συνολική ισχύ 10MW, επιλέγηκε ένα έργο 

της GDL, το οποίο τελικά δεν υλοποιήθηκε. 

Το Σχέδιο 2018 πρόβλεπε για Φ/Β συστήματα συνολικής ισχύος 120MW. Σ’ αυτό 

υποβλήθηκαν 204 αιτήσεις εκ των οποίων επιλέγηκαν 86, συνολικής ισχύος 

117,6205MW. Σημειώνεται ότι στο εν λόγω Σχέδιο επιλέγηκαν δύο έργα της Gigawatt 

Global Ltd από 5MW το καθένα, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία GDL και δύο έργα 

της Santiam Investments 2 Ltd, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία MGFK Energy, η 

οποία όπως έχει αναφερθεί, σχετίζεται με την εταιρεία Karantonis. 

Πίνακας 5: Συμμετοχή εταιρειών στο Σχέδιο 2018 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΧΥΣ  
(MW) 

1. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 0 
   

 BIOLAND 22,074 
2. BIOLAND PROJECT 14 LTD 1,9 
3. BIOLAND PROJECT 1 LTD 1,772 
4. BIOLAND PROJECT 2 LTD 2,237 
5. BIOLAND PROJECT 9 LTD 2,5 

6. BIOLAND PROJECT 7 LTD 2,3 
7. BIOLAND PROJECT 14 LTD 2,5 
8. BIOLAND PROJECT 1 LTD 4,998 
9. BIOLAND PROJECT 2 LTD 2,237 
10. BIOLAND PROJECT 8 LTD 1,63 

   
 GDL  19,82 

11. CYPV ENERGY LTD 3 
12. LGEG SOLAR POWER LTD 1,5 
13. LGEG PHOTOVOLTAIC LTD 1,5 

14. CYPV ENERGY LTD 0,82 
15. LGEG PHOTOVOLTAIC LTD 3 
16. GIGAWATT GLOBAL LTD 5 
17. GIGAWATT GLOBAL LTD 5 

   

 MGFK Energy 3,48 
16. SANTIAM INVESTMENTS 2 LTD 1,92 
17. SANTIAM INVESTMENTS 2 LTD 1,56 

   

 ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 72,2465 
18. ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 8 
19. Α. ΚΕΡΑΣΙ 7,65 
20. GALASCOPE 7,5 
21. ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 49,0965 

   
 ΣΥΝΟΛΟ 117,6205 
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Από τον Πίνακα 5, φαίνεται ότι στο Σχέδιο 2018 δεν επιλέγηκε κανένα έργο της ΑΗΚ, 

ενώ επιλέγηκαν εννέα (9) έργα της Bioland συνολικής ισχύος 22,074MW, επτά (7) 

έργα της GDL συνολικής ισχύος 19,82MW και δύο (2) έργα της εταιρείας MGFK 

Energy συνολικής ισχύος 3,48MW. Επιπλέον, επιλέγηκαν έργα εταιρειών με μεγάλη 

συνολική ισχύ, αλλά και πολλά άλλα έργα με μικρότερη ισχύ π.χ. έργο της 

Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ ισχύος 8MW. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΗΚ που δόθηκαν κατά 

την επιτόπια έρευνα, δεν επιλέγηκε έργο της, είτε αποκλειστικό είτε από Κοινοπραξία, 

για το Σχέδιο 2018.  

Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην όλη διαδικασία, δηλαδή ετοιμασία όρων, 

προκήρυξη σχεδίου, επιλογή και υλοποίηση των έργων, εμπλέκονται διάφοροι 

φορείς. Συγκεκριμένα, τα έγγραφα του Μειοδοτικού ετοιμάστηκαν από την ΡΑΕΚ και 

στη συνέχεια έγινε διαβούλευση με το Υπουργείο Ενέργειας. Η Επιτροπή Διαχείρισης 

του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ προκήρυξε τον Μειοδοτικό και ακολούθως η 

Επιτροπή Αξιολόγησης κατάταξε τις αιτήσεις που πληρούσαν τους όρους του 

Μειοδοτικού, ανάλογα με τη δεδηλωμένη εγκατεστημένη ισχύ. Τη μειοδοτική 

διαδικασία διεξήγαγε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας μέσω του Ηλεκτρονικού 

Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement). Περαιτέρω, στους όρους 

προβλέπεται ότι: «Όλες οι αιτήσεις που θα επιλεγούν μέσα από τη μειοδοτική 

διαδικασία θα αξιο0λογηθούν και εξετασθούν στη συνέχεια από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς/αρχές αδειοδότησης οι οποίες θα μεριμνήσουν και θα 

καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών χωρίς 

καθυστέρηση….. Εκτιμάται ότι δεν θα χρειαστούν πολλές ημέρες από την ημερομηνία 

που ο αιτητής θα υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα στις αρμόδιες 

αρχές και υπηρεσίες, για να διασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενες άδειες, δεδομένου 

ότι δεν θα παρουσιαστούν απρόβλεπτα εμπόδια». 

Αναφορικά με τα δύο Σχέδια 2016 και 2018, η Επιτροπή σημειώνει ότι η διαδικασία 

είναι παρόμοια. Συγκεκριμένα, η ΡΑΕΚ έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τα Σχέδια, 

τα οποία προκηρύχτηκαν από το Υπουργείο Ενέργειας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 

στον αρμόδιο Διαχειριστή με όλες τις άδειες και έγγραφα που απαιτούνται, τα οποία 

εξασφαλίζονται από διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες. Στη συνέχεια, ο αρμόδιος 

Διαχειριστής θα παραχωρήσει την καταρχή και τελική επιλογή των έργων. Επίσης 

αναφέρεται στο Σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας με τίτλο: «Σχέδιο για την 

Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Τελική Κατάληξη την 

Ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού», ότι εγκρίθηκε από το 
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Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 83.235, ημερομηνίας 29/8/2017 και 

ακολούθως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις του με αρ. 84.559, ημερομηνίας 

14/3/2018 και με αρ. 86.341, ημερομηνίας 5/12/2018. 

Σύμφωνα με την ΡΑΕΚ,51 αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της υλοποίησης 

των έργων και συμμόρφωσης με τους όρους του Μειοδοτικού ήταν το Υπουργείο 

Ενέργειας. Η χρονική διάρκεια ισχύος των Αδειών Κατασκευής που χορήγησε η 

ΡΑΕΚ ήταν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα του Μειοδοτικού και στη συνέχεια η 

ΡΑΕΚ ενέκρινε διαδοχικές παρατάσεις των Αδειών Κατασκευής, όμως πριν την 

εξέταση του κάθε αιτήματος χωριστά ζητούσε τη θέση της αρμόδιας αρχής και αφού 

λάμβανε για την κάθε περίπτωση τη γραπτή θέση της Επιτροπής Διαχείρισης του 

Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, προχωρούσε με την εξέταση και αξιολόγηση και λήψη 

απόφασης για έγκριση ή μη του οποιουδήποτε αιτήματος. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 

με τον Ν. 112(I)/2013, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ απαρτίζεται 

από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο 

της Επιτροπής, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό 

του, τον Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή εκπρόσωπό του, τον 

Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας του Υπουργείου Ενέργειας, υπεύθυνο για 

θέματα ενέργειας ή εκπρόσωπό του, τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή 

εκπρόσωπό του και Εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Κύπρου (ΕΤΕΚ). 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Ν. 122(I)/2003, κατά την 

άσκηση των καθηκόντων της η ΡΑΕΚ στοχεύει, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει τον 

ουσιαστικό ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρισμού και να αποφεύγει τη δυσμενή 

διάκριση τόσο μεταξύ των κατόχων άδειας όσο και μεταξύ των αιτητών για χορήγηση 

αδειών. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι κατά την επιτόπια έρευνα όλες οι υπό διερεύνηση 

επιχειρήσεις ανέφεραν ότι δεν είχαν καμία μεταξύ τους συνεργασία. Επ’ αυτού 

επισημαίνεται ότι, στα γραφεία της εταιρείας GDL ανευρέθηκε επιστολή της Lanitis 

Green Energy Group Ltd προς την Bioland, με ημερομηνία 3/12/2013, η οποία 

αποτελούσε την προσφορά της για πώληση των οντοτήτων ειδικού σκοπού που 

κατέχουν τις άδειες των Φ/Β Έργων που της απονεμήθηκαν κατά τον Μειοδοτικό, 

όμως, όπως η GDL ανέφερε κατά την επιτόπια έρευνα, αυτή η προσπάθεια 

συνεργασίας δεν είχε καρποφορήσει.  

 
51 Απαντήσεις της ΡΑΕΚ στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, ημερομηνίας 28/5/2020.  
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Περαιτέρω, επισημαίνεται και το γεγονός ότι στις 20/4/2015 η Bioland απέστειλε στην 

ΑΗΚ επιστολή, με την οποία την καλεί σε σύσκεψη συνεργασίας, δεδομένου ότι η 

εταιρεία θα επιβαρυνθεί αρκετά με το συνολικό κόστος που απαιτείται για τη σύνδεση 

των Φ/Β συστημάτων της, δηλαδή αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και ιδίως με 

την εφάπαξ και εκ των προτέρων καταβολή του εν λόγω ποσού. Επίσης, η εν λόγω 

εταιρεία ζητεί επιμερισμό της καταβολής του συνολικού αυτού ποσού «μέσα στα 

πλαίσια της συνεργασίας μας που υπάρχει». Στις 24/4/2015, η ΑΗΚ απάντησε ότι: 

«δεν έχει τη διακριτική εξουσία να χειριστεί την περίπτωση σας διαφορετικά από αυτά 

που ορίζουν η εγκεκριμένη από τη ΡΑΕΚ Νέα Πολιτική Χρέωσης, οι πρόνοιες των 

Περί Ηλεκτρισμού Νόμων, οι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και οι Περί 

Ηλεκτρισμού Κανονισμοί και σχετικές οδηγίες της».  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας,52 η επιλογή μεγάλων τεμαχίων γης δεν είχε 

εξεταστεί πριν τον Μειοδοτικό, που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν ένας από 

τους παράγοντες που δεν υλοποιήθηκε το ένα από τα μεγάλα έργα δυναμικότητας 

10MW και πολλά άλλα έργα, λόγω του ότι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τις 

απαραίτητες πολεοδομικές άδειες (ή περιβαλλοντικές) για τα τεμάχια τους και 

αναγκάστηκαν στην πορεία να αλλάξουν τεμάχια Γης για να υλοποιήσουν τα έργα 

τους. Επίσης, κατέληξε ότι αυτός ήταν και ο βασικός λόγος καθυστέρησης της 

υλοποίησης των εν λόγω έργων.  

Δεδομένων όλων των αναλυθέντων στοιχείων και πληροφοριών, η Επιτροπή θεωρεί 

ότι οι υπό διερεύνηση εταιρείες φαίνεται ότι ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε μία νέα 

αγορά, η οποία απαιτεί μία σοβαρή και μεγάλου κόστους επένδυση και στην οποία 

υπάρχουν, από ότι παρουσιάζεται, κάποια ίσως τεχνικά ή/και διαδικαστικά θέματα, 

με κριτήριο το γεγονός ότι η Κύπρος αναμένεται βάσει των Ευρωπαϊκών Οδηγιών να 

επιτύχει τους Εθνικούς της Στόχους εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. 

Συνεπώς, οι όποιες προσπάθειες για επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των υπό 

διερεύνηση εταιρειών δεν έχει φανεί ότι έχουν ευδοκιμήσει. 

Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα όσα αναφέρονται στην ανώνυμη καταγγελία για 

ενέργειες που αποβαίνουν προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρήσεων, με 

αποτέλεσμα η πλειονότητα των επιχειρήσεων να μην έχει τη δυνατότητα πρόσβασης 

ή επαρκούς και συμφέρουσας διείσδυσης στην αγορά που τίθεται βάσει του Σχεδίου, 

δεν υποστηρίζονται από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης. 

Επιπρόσθετα, στη βάση όλων όσων αναφέρθηκαν δεν στοιχειοθετείται η 

οποιαδήποτε απαγορευμένη περιοριστική του ανταγωνισμού σύμπραξη μεταξύ των 

 
52 Απάντηση στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας ημερομηνίας 27/5/2020. 
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υπό διερεύνηση εταιρειών η οποία έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την κατανομή 

της αγοράς, ή/και τον περιορισμό πρόσβασης στην αγορά ή έλεγχο της διάθεσης, 

ή/και τη διάκριση μεταξύ επιχειρήσεων του τομέα ή/και τον άμεσο ή έμμεσο 

καθορισμό τιμών ή όρων συναλλαγής ή/και την επιβολή πρόσθετων 

υποχρεώσεων/συνδεδεμένων πωλήσεων. 

Πέραν των πιο πάνω, η Επιτροπή, στη βάση όλων των αναλυθέντων στοιχείων του 

διοικητικού φακέλου της υπόθεσης θεωρεί ότι δεν υφίστανται τυχόν απαγορευμένες 

συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και/ή αποφάσεις μεταξύ της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου και των εταιρειών κατασκευής φωτοβολταϊκών Bioland, Green 

Energy και Karantonis ή/και μεταξύ κάποιων εξ αυτών, οι οποίες έχουν ως 

αντικείμενο και/ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του 

ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει, στη βάση όλων όσων αναφέρθηκαν και 

αναλύθηκαν ανωτέρω ότι δεν έχει στοιχειοθετηθεί σύμπραξη από μέρους των υπό 

διερεύνηση επιχειρήσεων που να εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 3(1) του Νόμου 

και κατ’ επέκταση δεν έχει στοιχειοθετηθεί καμία από τις πιθανολογούμενες 

παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 3(1) του Νόμου και άρα δεν πρέπει να 

αναληφθεί περαιτέρω δράση σε σχέση με το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ. 

4.2 Άρθρο 6(1) του Νόμου/ Άρθρο 102 ΣΛΕΕ 

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και ειδικότερα, τα θέματα που εξετάζονται 

στην παρούσα αυτεπάγγελτη έρευνα για ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 6(1) του 

Νόμου, επικέντρωσε την προσοχή της, στην εν λόγω πρόνοια και το αντίστοιχο 

άρθρο 102 της ΣΛΕΕ. Το άρθρο 6(1) του Νόμου καθορίζει τα κάτωθι: 

«6.-(1) Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας ή 

περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο 

σύνολο ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα εάν η πράξη 

αυτή έχει ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα – 

α) τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων 

μη θεμιτών υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής 

(β) τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της τεχνολογικής 

ανάπτυξης, προς ζημιά των καταναλωτών 

(γ) την εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια 

ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση 
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(δ) την εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή εκ μέρους των 

αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, εκ της φύσεώς τους ή 

σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες, δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των 

συμφωνιών αυτών.» 

4.2.1 Δεσπόζουσα θέση 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου, ο οποίος πηγάζει από 

την Ενωσιακή νομολογία, δεσπόζουσα θέση «περιλαμβάνει τη θέση οικονομικής 

δύναμης που απολαμβάνει η επιχείρηση, που την καθιστά ικανή να παρακωλύει τη 

διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη σχετική αγορά και της επιτρέπει να 

ενεργεί σε αισθητό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της 

και σε τελική ανάλυση ανεξάρτητα από τους καταναλωτές».53 Βασικό στοιχείο της 

έννοιας της δεσπόζουσας θέσης είναι η ύπαρξη οικονομικής ισχύος, η οποία παρέχει 

στη δεσπόζουσα επιχείρηση ευχέρεια ανεξάρτητης συμπεριφοράς, την αποδεσμεύει 

δηλαδή από τους περιορισμούς που υπάρχουν σε μια ανταγωνιστική αγορά.  

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 3/8/2018, στη βάση της ανώνυμης 

καταγγελίας που αφορούσε τον Μειοδοτικό και το Σχέδιο για τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα και στην οποία καταγγέλλονταν οι εταιρείες ΑΗΚ αναφορικά με 

συμπεριφορές και πρακτικές της που έγκεινται στη δεσπόζουσα θέση που κατέχει 

στη σχετική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η Bioland στην κατασκευή 

φωτοβολταϊκών, ομόφωνα αποφάσισε ότι ενδεχομένως να προκύπτει καταχρηστική 

εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων κατά 

παράβαση των διατάξεων (α), (β), (γ) και/ή (δ) του άρθρου 6(1) του Νόμου και έδωσε 

οδηγίες στην Υπηρεσία για διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας.  

Ως εκ τούτων, εξετάζοντας το θέμα από τη σκοπιά του άρθρου 6(1), θα πρέπει να 

εξεταστεί σε πρώτο στάδιο κατά πόσο η ΑΗΚ και η εταιρεία Bioland κατέχουν 

δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκά συστήματα με σκοπό τη μεταπώληση, ως έχει ορισθεί, ώστε να 

προχωρήσει η Επιτροπή και στην εξέταση της στοιχειοθέτησης ή όχι της ύπαρξης 

οποιασδήποτε κατάχρησης από μέρους των.  

Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στη νομολογία, για τη στοιχειοθέτηση 

δεσπόζουσας θέσης προϋποτίθεται, καταρχήν, ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς και 

ταυτόχρονα η πραγματική δυνατότητα από μέρους της επιχείρησης μονομερούς 

επηρεασμού των όρων της αγοράς, αυτό δηλαδή που η νομολογία του ΔΕΕ έχει 

 
53 Supra υποσ. 8, Υπόθεση C-322/81. 
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διατυπώσει ως: «δυνατότητα παρεμπόδισης ενός αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού».54  

Στην υπόθεση Tetra Pak International SA,55 η ιδιαίτερη ευθύνη επεκτείνεται ώστε το 

άρθρο 102 της ΣΛΕΕ, το αντίστοιχο 6(1) του Νόμου, να εφαρμόζεται και να 

απαγορεύει κάθε συμπεριφορά επιχειρήσεως, η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση, 

ικανή να εμποδίσει τη διατήρηση ή την ανάπτυξη του ανταγωνισμού που υφίσταται 

ακόμη σε μια αγορά όπου, λόγω ακριβώς της παρουσίας αυτής της επιχειρήσεως, ο 

ανταγωνισμός είναι ήδη εξασθενημένος.   

Όπως προκύπτει από πάγια νομολογία, το μεγάλο ποσοστό συμμετοχής της 

επιχείρησης σε μια αγορά αποτελεί τη σημαντικότερη ένδειξη για την απόδειξη 

δεσπόζουσας θέσης. Μία επιχείρηση που διαθέτει πολύ υψηλό μερίδιο αγοράς για 

αρκετό χρονικό διάστημα βρίσκεται λόγω του μεριδίου αυτού σε κατάσταση ισχύος 

που την καθιστά υποχρεωτικό συνέταιρο και της εξασφαλίζει την ελευθερία 

συμπεριφοράς (freedom of action) έναντι των ανταγωνιστών, η οποία χαρακτηρίζει 

την επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση.56 Σχετικά κρίθηκε ότι η κατοχή ποσοστού στις 

σχετικές αγορές ύψους 80% έως 100% ήταν αρκετό για τη θεμελίωση ύπαρξης 

δεσπόζουσας θέσης.57   

Μερίδιο αγοράς άνω του 50% θεωρείται ότι αποτελεί ένδειξη ύπαρξης δεσπόζουσας 

θέσης και, επομένως, απαιτείται να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, 

προκειμένου να θεμελιωθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης.  

Σχετικά, στην υπόθεση AKZO, το ΔΕΕ καθιέρωσε ως μαχητό τεκμήριο ύπαρξης 

δεσπόζουσας θέσης, την κατοχή μεριδίου αγοράς πάνω από το 50%.58 Στην εν λόγω 

απόφαση καταγράφεται ότι: «60. Ως προς τα μερίδια αγοράς, το Δικαστήριο έχει 

αποφανθεί (απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 1979, 85/76, Hoffmann-La Roche 

(Jurispr. 1979, σ. 461, σκέψη 41) ότι ιδιαίτερα σημαντικά μερίδια αποτελούν 

καθεαυτά, χωρίς τη συνδρομή εξαιρετικών περιστάσεων, απόδειξη υπάρξεως 

δεσπόζουσας θέσης. Αυτό συμβαίνει όταν πρόκειται για μερίδιο 50%, όπως είχε 

διαπιστωθεί στην υπόθεση εκείνη. 61. Εξάλλου, ορθώς η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι 

και άλλοι παράγοντες επιβεβαιώνουν την υπεροχή της AKZO στην αγορά. Εκτός από 

το γεγονός ότι θεωρείται παγκοσμίως ως πρωτοπόρος στην αγορά των υπεροξειδίων, 

πρέπει να τονιστεί ότι η AKZO, όπως η ίδια ομολογεί, διαθέτει την καλύτερη 

 
54 Υπόθεση 85/76, Hoffmann- La Roche & Co. AG v. Commission, [1979] ECR 461, Υπόθεση 27/76, 
United Brands, Συλλ. Νομολ. 1978, 207. 
55 Υπόθεση Τ-83/91, Tetra Pak International SA v. Commission [1994] ECR II-755. 
56 Υπόθεση C-85/76 Hoffmann-La Roche v. Commission, παρ. 41. 
57 Ibid, σκ. 53-56, 59-60 και 67 και  supra υποσ. 56, σκ.109. 
58 Δημήτρης Τζουγανάτος, Το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 506. 
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οργάνωση έρευνας αγοράς, τόσο από εμπορικής όσο και από τεχνικής απόψεως, 

καθώς και πολύ περισσότερες γνώσεις από εκείνες των ανταγωνιστών της στον τομέα 

της ασφάλειας και της τοξικολογίας (παραρτήματα 2 και 4 της κοινοποιήσεως των 

αιτιάσεων).59 Συνεπώς, εκτός του μεριδίου αγοράς, η επιχείρηση AΚΖΟ διέθετε, 

επίσης, προβάδισμα σε σχέση με τους ανταγωνιστές από άποψη τεχνολογικής 

εξέλιξης και εμποροβιομηχανικών γνώσεων και εμπειριών στη συγκεκριμένη αγορά, 

γεγονός που ενίσχυε τη θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης της στη σχετική αγορά. 

Σχετικά είναι και τα όσα καταγράφονται στην απόφαση Tetra Pak II,60 στην οποία 

σημειώθηκε ότι: «109. Προκειμένου, πρώτον, για τον τομέα ασηπτικής συσκευασίας, 

από τα συγκλίνοντα στοιχεία που παρέσχαν οι διάδικοι προκύπτει ότι η Tetra Pak 

κατείχε το 90% περίπου των αγορών ασηπτικής συσκευασίας όσον αφορά τόσο τις 

μηχανές όσο και τα χάρτινα κουτιά στο σύνολο της Κοινότητας καθ' όλη τη διάρκεια 

της περιόδου αναφοράς. […]  110. Επιπλέον, όπως επισήμανε η Επιτροπή, η 

παρουσία, στις αγορές των μηχανών και των ασηπτικών χάρτινων κουτιών, ενός 

μόνον ανταγωνιστή της Tetra Pak, ήτοι της PKL, που κατείχε τα υπόλοιπα μερίδια της 

αγοράς, ήτοι περίπου το 10 % των αγορών αυτών, καθώς και η ύπαρξη τεχνολογικών 

εμποδίων και πολυαρίθμων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που παρακώλυαν την 

πρόσβαση νέων ανταγωνιστών στην αγορά των ασηπτικών μηχανών, συνέβαλαν στη 

διατήρηση και την ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσεως της Tetra Pak τόσο στην 

αγορά των μηχανών όσο και στην αγορά των ασηπτικών χάρτινων κουτιών. 

Πράγματι, ακόμη και εάν, όπως παραδέχονται οι δύο διάδικοι, η διείσδυση 

ανταγωνιστών στην αγορά των ασηπτικών χάρτινων κουτιών ήταν τεχνικώς δυνατή, η 

έλλειψη διαθεσίμων ασηπτικών μηχανών, λόγω ιδίως της πολιτικής των 

αλληλένδετων πωλήσεων που εφαρμόζει η Tetra Pak, συνιστούσε, στην 

πραγματικότητα, σοβαρό εμπόδιο για τη διείσδυση νέων ανταγωνιστών στην αγορά.». 

Περαιτέρω, όπως καταγράφεται στο σύγγραμμα «Το Δίκαιο του Ελεύθερου 

Ανταγωνισμού»,61 η ενδεχόμενη ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς, στην οποία η 

επιχείρηση κατέχει μερίδιο της τάξης του 40%- 50%, δεν αποτελεί από μόνη της 

επαρκή ένδειξη δεσπόζουσας θέσης και επομένως απαιτούνται συμπληρωματικές 

ενδείξεις για τη διαπίστωσή της. Μερίδια γύρω στο 35-38% θεωρούνται σημαντικά, 

αλλά όχι από μόνα τους ικανά για τη στοιχειοθέτηση δεσπόζουσας θέσης.62 

Σε αυτό το σημείο, σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

το ΔΕΕ αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο μια επιχείρηση να κατέχει δεσπόζουσα θέση 

 
59 Υπόθεση C-62/86, Akzo Chemie v. Commission, Συλλογή 1991, σελ. I-3359, σκέψεις 60-61. 
60 Βλ. supra υποσ. 55, σκ. 109-110.  
61 Βλ. supra υποσ. 58, σελ. 507. 
62 Ibid. 
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σε μία αγορά με μερίδιο πολύ μικρότερο του 50%,63 εντούτοις το μικρότερο μερίδιο 

αγοράς που κατείχε μια επιχείρηση την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι 

κατέχει δεσπόζουσα θέση για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 102 (αντίστοιχο του 

άρθρου 6(1) του Νόμου), ήταν 39.7%.64  

Κατά την αξιολόγηση που γίνεται προτού εξαχθεί το συμπέρασμα αν μια εταιρεία 

κατέχει δεσπόζουσα θέση ή όχι, είναι σημαντικό να ερευνάται και η θέση των άλλων 

ανταγωνιστών στην αγορά. Σε περίπτωση που η υπόλοιπη αγορά είναι 

κατακερματισμένη σε πληθώρα ανταγωνιστών, τότε, ακόμα και με σχετικά μικρό 

ποσοστό αγοράς, μια επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως κατέχουσα δεσπόζουσα 

θέση, αφού κανένας εκ των ανταγωνιστών της δεν κατέχει μερίδιο αγοράς αρκετό, 

ώστε να συνιστά απειλή για τη δεσπόζουσα επιχείρηση. Σχετική είναι η απόφαση 

United Brands,65 στην οποία θεωρήθηκε ότι η επιχείρηση United Brands κατείχε 

δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά, διότι, μεταξύ άλλων, είχε σχεδόν διπλάσιο 

ποσοστό από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της.  

Πιο συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη απόφαση καταγράφεται ότι: «108 Χωρίς πολλές 

συζητήσεις γύρω από τα ποσοστά, τα οποία κατ' ανάγκη προσδιορίζονται κατά 

προσέγγιση, μπορεί να θεωρηθεί ως βέβαιο ότι το μερίδιο της UBC στην οικεία αγορά 

ήταν πάντοτε άνω του 40% και προσήγγιζε το 45%. 

109 Εν τούτοις το ποσοστό αυτό δεν επιτρέπει να συναχθεί ότι η UBC ελέγχει 

αυτομάτως την αγορά. 

110 Το μερίδιο αυτό πρέπει να αξιολογηθεί ενόψει της ισχύος και του αριθμού των 

ανταγωνιστών. 

111 Καταρχάς, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, στο σύνολο της αγοράς αυτής, το εν λόγω 

ποσοστό αντιπροσωπεύει grosso modo μερίδιο πολλαπλώς ανώτερο αυτού που 

κατέχει η ισχυρότερη ανταγωνίστριά της, η επιχείρηση Castle και Cooke, ενώ οι 

λοιποί ανταγωνιστές υπολείπονται αισθητά. 

112 Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με άλλα που έχουν ήδη επισημανθεί, μπορεί να 

θεωρηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο της υπερέχουσας ισχύος της UBC. 

113 Δεν είναι όμως ανάγκη, για να κατέχει μια επιχείρηση δεσπόζουσα θέση, να έχει 

εξαφανίσει κάθε δυνατότητα ανταγωνισμού.». 

 
63 Υπόθεση C-250/92, Gottrup Klim v. KLG [1994], ECR I-5641, [1996] 4 CMLR 191. 
64 Υπόθεση T-219/99, British Airways v. Commission [2003], ECR II-5917, [2004] 4 CMLR 1008. 
65 Υπόθεση 27/76, United Brands Company and United Brands Continental BV v Commission [1978] 
ECR 207, σκ. 108-113. 
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Επίσης, στην υπόθεση Michelin66 θεωρήθηκε ότι το ποσοστό 57-65% που κατείχε η 

εταιρεία Michelin στη σχετική αγορά, ήταν αρκετό για τη θεμελίωση δεσπόζουσας 

θέσης, μεταξύ άλλων, διότι οι ανταγωνιστές διέθεταν καθένας ποσοστά 4-8% της 

σχετικής αγοράς: «52. […] Ορθώς, επομένως, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της, για να 

εκτιμήσει τη θέση της ΝΒΙΜ σε σχέση με την ισχύ και τον αριθμό των ανταγωνιστών 

της, τμήμα αγοράς 57 έως 65% επί της αγοράς των καινούργιων ελαστικών 

αντικαταστάσεως για φορτηγά. Σε σύγκριση με τα τμήματα αγοράς μεταξύ 4 και 8% 

των κυριότερων ανταγωνιστών της ΝΒΙΜ το τμήμα αυτό της αγοράς, συνιστά, έστω 

και αν ληφθεί υπόψη κάποιος ανταγωνισμός που ασκούν τα αναγομωμένα ελαστικά, 

ικανή ένδειξη για την ύπαρξη υπερέχουσας ισχύος της ΝΒΙΜ σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές της.». 

Περαιτέρω, στην υπόθεση Hoffmann-La Roche,67 τονίστηκε ότι αποτελεί ισχυρή 

ένδειξη κατοχής δεσπόζουσας θέσης η σχέση μεταξύ των μεριδίων αγοράς που 

κατέχει η οικεία επιχείρηση και αυτών που κατέχουν οι ανταγωνιστές της, ιδίως αυτοί 

που ακολουθούν άμεσα. Όσον αφορά την ομάδα των βιταμινών Β3 όπου το μερίδιο 

αγοράς της Roche ήταν 41,2% σε ποσότητα και 51% σε αξία κρίθηκε ότι δεν 

μπορούσε να θεμελιωθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης. Tο γεγονός ότι το μερίδιο 

αγοράς του πλησιέστερου ανταγωνιστή ήταν περίπου 30%, σε συνδυασμό με το ότι 

η Επιτροπή δεν κατέδειξε ποιες θα ήταν οι συμπληρωματικές ενδείξεις που θα 

μπορούσαν να υποδηλώσουν τη δεσπόζουσα θέση της Roche οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι δεν αποδείχθηκε επαρκώς η κατοχή δεσπόζουσας θέσης της Roche 

σε αυτή την αγορά. Αντίθετα όσον αφορά την ομάδα των βιταμινών Α, κρίθηκε ότι η 

Roche κατείχε μερίδιο αγοράς της τάξης του 47% τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία 

ενώ τα ποσοστά των άλλων παραγωγών ανήλθαν σε 27%, 18%, 7% και 1%. Το 

Δικαστήριο έκρινε ότι επειδή η εν λόγω αγορά παρουσιάζει χαρακτηριστικά στενής 

ολιγοπωλιακής αγοράς, στην οποία ο ανταγωνισμός είναι ήδη εξασθενημένος, το 

ποσοστό της Roche, ίσο με το άθροισμα των ποσοστών των δύο επόμενων 

ανταγωνιστών της, δείχνει ότι διαθέτει ιδιαίτερη ελευθερία δράσεως για να καθορίζει 

τη στάση της απέναντι στον ανταγωνισμό. Επομένως κρίθηκε ότι ορθά η Επιτροπή 

αναγνώρισε την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης. 

Σχετική είναι και η υπόθεση British Airways,68 όπου τα σταθερά μερίδια αγοράς 

μεταξύ 40-45% της εταιρίας British Airways θεωρήθηκε ότι αποτελούσαν άκρως 

σημαντική ένδειξη για τη θεμελίωση της δεσπόζουσας θέσης της, καθώς οι 

 
66 Βλ. Υπόθεση 322/81, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin κατά Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1983] Συλλογή της Νομολογίας 1983 -03461, σκ.52. 
67 Βλ. supra υποσ. 56, σ. 461. 
68 Βλ. supra υποσ. 64, σκ. 210-211. 
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ανταγωνιστές της διέθεταν καθένας ποσοστά μεταξύ 2-7% της σχετικής αγοράς. Στο 

κείμενο της απόφασης αυτής καταγράφεται ότι: «210 Συναφώς, πρέπει να ληφθεί 

υπόψη η άκρως σημαντική ένδειξη που αποτελεί η κατοχή ευρύτατων μεριδίων 

αγοράς εκ μέρους της επιχειρήσεως για την οποία πρόκειται καθώς και η σχέση 

μεταξύ των μεριδίων αγοράς που κατέχουν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση και οι άμεσοι 

ανταγωνιστές της (απόφαση Hoffmann-La Roche κατά Επιτροπής, παρατεθείσα στη 

σκέψη 182 ανωτέρω, σκέψεις 39 και 48), τούτο δε ισχύει ακόμη περισσότερο αφού οι 

άμεσοι ανταγωνιστές κατέχουν μικρά μόνο μερίδια αγοράς (βλ., υπό το πνεύμα αυτό, 

απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης Φεβρουαρίου 1978,27/76, United Brands κατά 

Επιτροπής, Συλλογή τόμος 1978, σ. 75, σκέψη 111).». 

Αρχικά, η Επιτροπή προχώρησε με τον υπολογισμό του μεριδίου αγοράς των 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά με βάση τα έργα που 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Μειοδοτικού και τα αποτελέσματα του Σχεδίου 2018.  

Πίνακας 6: Μερίδιο αγοράς στο πλαίσιο του Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΧΥΣ  
(MW) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΙΣΧΥΟΣ (%) 

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 3,0000 8,21 
BIOLAND  12,0180 32,90 
GDL  10,4000 28,47 
KARANTONIS 0 0 
   
APV SUNLIGHT SYSTEMS LTD 1,5000 4,11 
S.S.H. SCANDINAVIAN SOLAR 
HOLDINGS LTD 

0,6080 1,66 

CONBETTER LTD 1,5000 4,11 
ATHINODOROU & POULLAS 
INVESTMENTS & PROPERTIES LTD 

1,5000 4,11 

WANERON ENTERPRISES LTD 3,0000 8,21 
MP AYIA MARINA SOLAR LTD 1,5000 4,11 
C.A & P PISSOURI ENERGY LTD 1,5000 4,11 
   
ΣΥΝΟΛΟ 36,5260 100 

Από τον Πίνακα 6 φαίνεται ότι οι εταιρείες Bioland και GDL έχουν τα ψηλότερα 

μερίδια αγοράς, ήτοι 32,90% και 28,47%, αντίστοιχα, ενώ η Karantonis δεν έχει 

μερίδιο αγοράς, λόγω μη συμμετοχής. Η ΑΗΚ μαζί με άλλη μία εταιρεία έχουν η 

καθεμιά μερίδιο αγοράς 8,21%. Επιπλέον, άλλες πέντε εταιρείες έχουν η καθεμιά 

μερίδιο αγοράς 4,11% και μία έχει μερίδιο αγοράς 1,66%. 

Σημειώνεται ότι από τα αποτελέσματα του Σχεδίου 2018 προκύπτει ότι κάποια από 

τα 86 έργα που επιλέγηκαν ανήκουν σε εταιρείες με πολύ χαμηλή συνολική ισχύ π.χ. 

0,5 MW. 
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Πίνακας 7: Μερίδιο αγοράς από το Σχέδιο 2018 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΧΥΣ  
(MW) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΙΣΧΥΟΣ (%) 

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 0 0 

BIOLAND  22,074 18,77 

GDL  19,82 16,85 

MGFK Energy 3,48 2,96 

   

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

8 6,80 

Α. ΚΕΡΑΣΙ 7,65 6,50 

GALASCOPE 7,5 6,38 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 49,0965 41,74 

ΣΥΝΟΛΟ 117,6205 100 

Ο Πίνακας 7 δείχνει ότι η Bioland και η GDL κατέχουν τα πιο ψηλά μερίδια αγοράς 

ήτοι 18,77% και 16,85%, αντίστοιχα, ενώ η ΑΗΚ δεν έχει μερίδιο αγοράς. Περαιτέρω, 

η Karantonis δεν έχει ουσιαστικά συμμετοχή παρά μόνο μέσω της εταιρείας MGFK 

Energy με την οποία σχετίζεται με τα δύο έργα «Santiam Investments 2 Ltd» και 

κατέχει μερίδιο αγοράς 2,96%. Επιπλέον, υπάρχουν επιχειρήσεις με μερίδιο αγοράς 

6,38 - 6,80% και ακολουθούν αρκετές επιχειρήσεις με μικρότερο μερίδιο αγοράς. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ΑΗΚ κέρδισε και υλοποίησε ένα πάρκο ισχύος 3MW 

από τα 36,526MW του Μειοδοτικού. Επιπρόσθετα, από τα αποτελέσματα του 

Σχεδίου 2018 φαίνεται ότι δεν επιλέγηκε έργο της ΑΗΚ, γεγονός που επιβεβαίωσε η 

ίδια ΑΗΚ κατά την επιτόπια έρευνα.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε να υπολογίσει το μερίδιο αγοράς των υπό 

διερεύνηση επιχειρήσεων στην αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκά συστήματα με σκοπό τη μεταπώληση όπως προκύπτει μετά τον 

Μειοδοτικό και το Σχέδιο 2018. 

Πίνακας 8: Μερίδιο αγοράς  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΧΥΣ  
(MW) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΙΣΧΥΟΣ (%) 

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 3,000 1,95 
BIOLAND  34,092 22,12 
GDL  30,22 19,60 
MGFK Energy 3,48 2,26 
   
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 83,3545 54,07 
ΣΥΝΟΛΟ 154,1465 100 
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Από τον Πίνακα 8 φαίνεται ότι η Bioland κατέχει το ψηλότερο μερίδιο αγοράς, ήτοι 

22,12% και ακολουθεί η GDL με μερίδιο αγοράς 19,60%. Η MGFK Energy και η ΑΗΚ 

κατέχουν πολύ μικρά μερίδια, ήτοι 2,26% και 1,95% αντίστοιχα. 

Επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω μερίδια προκύπτουν από τον Μειοδοτικό και το 

Σχέδιο 2018. Εάν στην αγορά περιληφθούν και τα έργα που πραγματοποιήθηκαν 

πριν τον Μειοδοτικό, δηλαδή στο Σχέδιο του 2010 του Υπουργείου Ενέργειας 

«Διείσδυση των ΑΠΕ» με 20ετή συμβόλαια που η Karantonis υλοποίησε Φ/Β πάρκο 

συνολικής ισχύος 120kW, τότε το μερίδιο αγοράς της ΑΗΚ και Bioland θα μειωθεί.  

Επομένως, βάσει των πιο πάνω δεδομένων, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη 

σχετική παρατεθείσα νομολογία, επαναλαμβάνει ότι αν και η εταιρεία Bioland 

φαίνεται μέσα από τον Μειοδοτικό και το Σχέδιο 2018 να κατέχει ένα σημαντικό 

μερίδιο στην αγορά της παραγωγής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, 

μερίδιο της τάξης του 40%- 50%, δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή ένδειξη 

δεσπόζουσας θέσης και επομένως απαιτούνται συμπληρωματικές ενδείξεις για τη 

διαπίστωσή της. Περαιτέρω, παραμένει το γεγονός ότι η θέση των άλλων 

ανταγωνιστών στην αγορά είναι εξίσου αρκετά σημαντική, με την εταιρεία GDL να 

διαθέτει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς, πολύ κοντινό σε αυτό της Bioland, σε σχέση 

με τον Μειοδοτικό και το Σχέδιο 2018. Πέραν τούτου, η αγορά είναι 

κατακερματισμένη σε αριθμό ανταγωνιστών και αρκετοί εξ αυτών διαθέτουν επίσης 

σημαντικά μερίδια αγοράς, αν και μικρότερα, με αποτέλεσμα ακόμα και με ποσοστό 

μεταξύ 40-50% να μην θεωρείται ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση. Εξάλλου, όπως έχει 

αναφέρει και η νομολογία, το αποτέλεσμα σε μία αγορά κατακερματισμένη είναι μια 

επιχείρηση να μπορεί να θεωρηθεί ως κατέχουσα δεσπόζουσα θέση, άμα κανένας εκ 

των ανταγωνιστών της δεν κατέχει μερίδιο αγοράς αρκετό, ώστε να συνιστά απειλή 

για τη δεσπόζουσα επιχείρηση. Πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να ισχύει στην 

παρούσα περίπτωση. 

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι βάσει της νομολογίας του ΔΕΕ μία επιχείρηση µε 

μεγάλο μερίδιο αγοράς μπορεί να θεωρηθεί ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση, εάν το 

μερίδιο της έχει παραμείνει σταθερό διαχρονικά,69 στη συγκεκριμένη περίπτωση 

όμως λόγω και των διαδικασιών που αφορούν είτε τον Μειοδοτικό είτε τα Σχέδια και 

 
69 Βλ. σχετικά supra υποσ. 54, C-85/76, παρά. 41. Supra υποσ. 59, C-62/86, παρά. 56 και 59. Υπόθεση 
T-139/98, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, [2001] Συλλογή της Νομολογίας 2001 II-03413 παρά. 51: «Η κατοχή ιδιαίτερα σημαντικού 
μεριδίου αγοράς θέτει την επιχείρηση που κατέχει το µερίδιο αυτό για περίοδο κάποιας διάρκειας, διά του 
όγκου παραγωγής και προσφοράς που αντιπροσωπεύει -ενώ οι κάτοχοι αισθητά μικρότερων μεριδίων 
δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν γρήγορα τη ζήτηση που θα επιθυμούσε ενδεχομένως να 
εγκαταλείψει την κατέχουσα το σημαντικότερο μερίδιο επιχείρηση —, σε θέση ισχύος που την καθιστά 
αναγκαστικό συμβαλλόμενο και, ήδη για τον λόγο αυτό, της εξασφαλίζει, τουλάχιστον επί σχετικά μεγάλες 
περιόδους, την ανεξαρτησία συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει τη δεσπόζουσα θέση». 
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τις μελλοντικές διαδικασίες που σκοπό έχουν την επίτευξη των Εθνικών Στόχων, 

φαίνεται να υπάρχει στην αγορά διαχρονική  διακύμανση των μεριδίων της αγοράς∙ 

πράγμα το οποίο μπορεί να δηλώνει την έλλειψη ισχύος στη σχετική αγορά. 

Επίσης, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ΑΗΚ είναι επιφορτισμένη με την εκ του περί 

Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171 υποχρέωση  να παράγει, μεταφέρει, 

διανέμει και προμηθεύει ηλεκτρισμό, να συντηρεί και να λειτουργεί οποιαδήποτε 

εγκατάσταση ή επιχείρηση της, να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία που συνήθως 

σχετίζεται με επιχείρηση ηλεκτρισμού και γενικά να προάγει και να ενθαρρύνει τη 

χρήση ηλεκτρισμού και ειδικά τη χρήση αυτού για γεωργικούς, βιομηχανικούς και 

κατασκευαστικούς σκοπούς. Η ΑΗΚ δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής 

ενέργειας και είναι ουσιαστικά ο κυριότερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επιπλέον, είναι ιδιοκτήτης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο διαχειρίζεται μέσω του Διαχειριστή του 

Συστήματος. Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής ορίζεται από την ΑΗΚ και 

λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΡΑΕΚ στο πλαίσιο του περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμου 2003. 

Συν τοις άλλοις, η Επιτροπή επισημαίνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ότι σύμφωνα με 

τον Ν. 122(I)/2003, κατά την άσκηση των καθηκόντων της η ΡΑΕΚ στοχεύει, μεταξύ 

άλλων, να διασφαλίζει τον ουσιαστικό ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρισμού και να 

αποφεύγει τη δυσμενή διάκριση τόσο μεταξύ των κατόχων άδειας όσο και μεταξύ των 

αιτητών για χορήγηση αδειών. 

Δεδομένων αυτών, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αγορά στην οποία η ΑΗΚ φαίνεται να 

διαθέτει ισχύ λόγω του ότι μακροχρόνια διαθέτει τις βασικές υποδομές της 

παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά μέσα, δεν 

φαίνεται να έχει καμία επίδραση ή/και αποτελέσματα στη σχετική αγορά που έχει 

διεισδύσει της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα με 

σκοπό τη μεταπώληση, εφόσον η αγορά αυτή είναι ρυθμισμένη με σχετική 

Νομοθεσία και Κανονισμούς τους οποίους επιτηρεί η ΡΑΕΚ και επιπρόσθετα, όλη η 

παραγόμενη ενέργεια διατίθεται στην ΑΗΚ, η οποία αγοράζει την παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια στην Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, όπως αυτή 

τυγχάνει ρύθμισης από την ΡΑΕΚ. Η Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ 

(γνωστή και ως «κόστος αποφυγής») υπολογίζεται και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 

της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.  

Επίσης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, «το κόστος αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το Τρέχον Κόστος Καυσίμου της 
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ΑΗΚ για τον μήνα.  Για να υπολογιστεί η τιμή αγοράς της κιλοβατώρας, προστίθεται η 

αναπροσαρμογή τιμής καυσίμου (ο υπολογισμός της οποίας μπορεί να βρεθεί 

στις Συχνές Ερωτήσεις -  "Διατιμήσεις, Τιμολόγια - Αναπροσαρμογή Τιμής 

Καυσίμων") στη βασική τιμή αγοράς από ΑΠΕ.  Η βασική τιμή αγοράς ισούται με το 

κόστος καυσίμου της ΑΗΚ συν ένα μεταβλητό κόστος συντήρησης της ΑΗΚ. Για 

σκοπούς υπολογισμού του κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η ρήτρα 

καυσίμου διαφοροποιείται από τη ρήτρα η οποία εφαρμόζεται στους καταναλωτές, για 

να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του συστήματος στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο 

παραγωγός ΑΠΕ. Η βασική τιμή αγοράς, καθώς και η ρήτρα καυσίμου, καθορίζονται 

με μεθοδολογίες τις οποίες έχει εγκρίνει με αποφάσεις της 

η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).»70 

Επομένως, οι υποχρεώσεις της ΑΗΚ, όσον αφορά την τιμή αγοράς και την 

υποχρέωση του συμβάλλεσθαι με τις αδειοδοτημένες εταιρείες71 βασίζονται στη 

σχετική νομοθεσία και Κανονισμούς και όχι σε δικές της αποφάσεις. 72 

Επιπλέον, η Επιτροπή, βάσει των όλων όσων έχουν αναφερθεί, θεωρεί ότι οι 

ισχυρισμοί στην ανώνυμη καταγγελία που αναφέρονται στην ΑΗΚ και στο μονοπώλιο 

που κατέχει καταγράφοντας ότι: «Η ΑΗΚ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και κατέχει επίσης θέση ισχύος ως οργανισμός δημοσίου 

συμφέροντος. Αντί να τηρεί τα προσχήματα είναι τόσο προκλητική η στάση της που 

προχωρεί τώρα με πέραν των 30MW για την δήθεν ανταγωνιστική αγορά.», δεν 

ανταποκρίνονται στο μερίδιο αγοράς της ΑΗΚ, αναφορικά με τις άδειες που έλαβε 

μετέχοντας στον Μειοδοτικό Διαγωνισμό. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή παραθέτει και απόσπασμα από την ανώνυμη καταγγελία 

που και σε αυτό φαίνεται ότι οι ισχυρισμοί δεν υποστηρίζονται από τα στοιχεία του 

διοικητικού φακέλου και τα μερίδια αγοράς, όπως έχουν αναλυθεί και βασίζονται στις 

πληροφορίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Ενέργειας, την ΡΑΕΚ και από τα 

στοιχεία που λήφθηκαν από τις υπό διερεύνηση εταιρείες κατά την επιτόπια έρευνα: 

«Βασικά θα φύγουν από το σημερινό μονοπώλιο της ΑΗΚ περίπου 200MW και στην 

ουσία θα γίνουν κάποια ελεγχόμενα ολιγοπώλια, δηλαδή κάποιοι ας πούμε όπως η 

Bioland του κ. {…} που είναι έτοιμη από καιρό θα πάρει 120-140MW, κάποιοι άλλοι 

όπως η Green Energy Group του κ. {…} και η Karantonis Group του κ. {…} θα 

 
70 https://www.cera.org.cy/el-gr/ilektrismos/details/electricity-market-participants  
71https://www.eac.com.cy/EL/RegulatedActivities/Supply/renewableenergy/Documents/%ce%a3%ce%a
5%ce%9c%ce%92%ce%91%ce%a3%ce%97%20%ce%91%ce%93%ce%9f%ce%a1%ce%91%ce%a3
%20-
%20%ce%a3%ce%a7%ce%95%ce%94%ce%99%ce%9f%20%ce%a3%ce%91%ce%91%ce%97%20-
%20FINAL%20v.2%20-%201-11-19.pdf  
72 https://www.eac.com.cy/EL/EAC/Operations/Pages/Supply.aspx  
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πάρουν 20-30MW για να ικανοποιηθούν και τα υπόλοιπα θα τα δώσουν στην ΑΗΚ! 

[…] Άρα το πρώτο άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς περίπου έκλεισε! Δηλαδή κάτι 

παρόμοιο που έγινε με το μειοδοτικό διαγωνισμό! Οι υπόλοιποι αιτητές για παρόμοια 

έργα που έχουν ξοδέψει και αυτοί τεράστια ποσά εξόδων θα είναι τα θύματα και οι 

θεατές του πιο πάνω φιάσκου.» 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν ήδη αναφερθεί, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει 

ότι δεν έχει στοιχειοθετηθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης των εταιρειών ΑΗΚ και 

Bioland στη σχετική αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 

συστήματα με σκοπό την μεταπώληση στο χρονικό πλαίσιο που τέθηκε υπό εξέταση, 

ήτοι από το 2013 έως και τις 3/8/2018 και ως εκ τούτου δεν δύναται να εξετασθεί 

οποιαδήποτε πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου από μέρους 

των εν λόγω εταιρειών και άρα δεν απαιτείται περαιτέρω δράση σε σχέση με το 

άρθρο 102 ΣΛΕΕ.  

ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή, στη βάση της δέουσας προκαταρκτικής της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε και μέσα από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί, 

έχει διαπιστώσει ότι δεν προκύπτει παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου από 

μέρους των υπό διερεύνηση επιχειρήσεων, καθότι δεν έχει στοιχειοθετηθεί μεταξύ 

τους οποιαδήποτε απαγορευμένη περιοριστική του ανταγωνισμού σύμπραξη και άρα 

δεν απαιτείται να αναληφθεί περαιτέρω δράση σε σχέση με το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ. 

Επίσης, η Επιτροπή από τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας έχει καταλήξει πως 

δεν έχει στοιχειοθετηθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης των εταιρειών ΑΗΚ και 

Bioland στη σχετική αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 

συστήματα με σκοπό τη μεταπώληση στο χρονικό πλαίσιο που τέθηκε υπό εξέταση, 

ήτοι από το 2013 έως και τις 3/8/2018 και ως εκ τούτου, δεν δύναται να εξετασθεί 

οποιαδήποτε πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου και άρα δεν 

απαιτείται να αναληφθεί περαιτέρω δράση σε σχέση με το άρθρο 102 ΣΛΕΕ. 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή, επ’ αυτού του θέματος αποφασίζει να κοινοποιήσει την 

απόφασή της αυτή προς τις υπό έρευνα επιχειρήσεις και να την δημοσιεύσει στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 
 
ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού      
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