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11. Παραλαβή Αιτήσεων: 

 Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από την 1η έως την 19η Ιουνίου 2020.  Διευκρινίζεται ότι το Γραφείο Διαχείρισης 
Δημόσιου Χρέους δύναται  να αποφασίσει τον τερματισμό της παραλαβής αιτήσεων πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας, εάν το συνολικό ποσό της εν λόγω σειράς έκδοσης έχει συμπληρωθεί πριν την εν λόγω ημερομηνία. 
Αιτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες 
πριν την επίσημη ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020. 

Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

Λευκωσία, 

22 Μαΐου 2020. 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το έγγραφο αυτό, ή απόσπασμά του, δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή έκδοση ή πρόταση για αγορά των εν 
λόγω Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εκδότης) ή κίνητρο επένδυσης σε οποιαδήποτε επικράτεια.  Ούτε το 
έγγραφο αυτό ή απόσπασμά του, ούτε και το γεγονός της δημοσιοποίησής του, αποτελούν βάση για οποιαδήποτε 
απόφαση επένδυσης. Οποιαδήποτε απόφαση για αγορά Εξαετών Κυβερνητικών Ομολόγων πρέπει να λαμβάνεται με 
βάση τους τελικούς όρους των εν λόγω Ομολόγων καθώς και τις πληροφορίες για τον Εκδότη που ετοιμάζονται από 
ανεξάρτητους Οίκους. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές προτρέπονται όπως διενεργούν οι ίδιοι ανεξάρτητη έρευνα για τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη και τα βασικά χαρακτηριστικά/κινδύνους των Εξαετών Κυβερνητικών 
Ομολόγων. Για το σκοπό αυτό μπορούν να ζητούν τη συμβουλή ενός αδειούχου/ εγκεκριμένου ειδικού (π.χ. Επιχείρησης 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) σχετικά με το κατά πόσο η επένδυση αυτή είναι κατάλληλη για αυτούς πριν πάρουν 
οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τα ομόλογα του Εκδότη. 

 

Αριθμός 2465 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί 
οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για                
€1.708,60 (χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ και εξήντα σεντ) ονομαστική αξία στην έκδοση 5,25% Κρατικά Ονομαστικά 
Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1η Σειρά 2005 Λήξης 2008 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 194 που δηλώθηκε ως 
απολεσθέν. 
 
 
Αριθμός 2466 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
______________ 

Ανάκληση της υπ’ αριθμόν Π4/2004 Άδειας λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αιολικό πάρκο, 
της εταιρείας Ketonis Development Ltd 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητές τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιόν τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι 
χωρίς την απαιτούμενη Άδεια Κατασκευής η υπ’ αριθμόν Π4/2004 Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου, στη βάση 
των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν Π4/2004 Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού αιολικού 
πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 12MW της εταιρείας Ketonis Development Ltd, στο Μαρί της επαρχίας 
Λάρνακας, εφόσον χωρίς την απαιτούμενη Άδεια Κατασκευής, η Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου. 

2. Η απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να 
επιδοθεί στην εταιρεία Ketonis Development Ltd. 

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

 

Αριθμός 2467 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2018, 

 Ν. 183(Ι)/2004, Ν. 103(Ι)/2006, Ν. 199(Ι)/2007, Ν. 219(Ι)/2012, Ν. 148(Ι)/2018 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣΤΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα άρθρα 6, 7, 7Α, 8, 16, 
22, 28 και 29 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2018, εκδίδει το παρόν προσχέδιο 
Ρυθμιστικής Απόφασης και καλεί τους Αιτητές Αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, να υποβάλουν σχόλια, 
ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος προσχέδιου 
της Ρυθμιστικής Απόφασης. 
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