
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 
ΤΜΗΜΑ B  

   Αριθμός 5205 Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020   633 
      



   

- Αναλυτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων μεταφοράς, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη «εύλογο» 
χρονικό διάστημα για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων / 
εγκρίσεων. 

- Αντίστοιχες εκτιμώμενες χρηματικές ροές των έργων μεταφοράς.
2. Να καλέσει το ΔΣΜΚ όπως καταθέτει στη ΡΑΕΚ για έγκριση, εντός έξι μηνών από το τέλος εκάστου ημερολογιακού 

έτους, το προτεινόμενο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για τη δεκαετία που ξεκινά τον 
μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους.

3. Να καλέσει το ΔΣΜΚ προτού καταθέσει στη ΡΑΕΚ για έγκριση το προτεινόμενο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Συστήματος Μεταφοράς, να θέτει το προσχέδιο Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς σε 
δημόσια διαβούλευση διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην ιστοσελίδα του 
ΔΣΜΚ, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις. Στη συνέχεια, ο ΔΣΜΚ, 
αφού επεξεργαστεί τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, να υποβάλλει το προτεινόμενο Δεκαετές 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς στη ΡΑΕΚ για έγκριση. 

4. Ο ΔΣΜΚ, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και προτού καταθέσει το τελικό προτεινόμενο Δεκαετές 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς στη ΡΑΕΚ για έγκριση (Σημείο 3 πιο πάνω), δύναται να εξειδικεύει 
το προτεινόμενο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς με πρόσθετα παραρτήματα που δυνατόν 
να περιλαμβάνουν λεπτομερέστερα τεχνικά στοιχεία (π.χ. μονογραμμικά διαγράμματα, ροές φορτίου κ.ά).    

5. Μετά την έγκρισή του από τη ΡΑΕΚ του προτεινόμενου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος 
Μεταφοράς, ο ΔΣΜΚ δημοσιεύει το εν λόγω Πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και 
ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Αριθμός 1028
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

____________
Αίτηση της εταιρείας Cyfield CH94 Ltd για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου και αίτηση για 
παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμόν Κ59-2018 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, φωτοβολταϊκό πάρκο, της εταιρείας Cyfield CH94 Ltd
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιόν τους στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
1. Να απορρίψουν το αίτημα της εταιρείας Cyfield CH94 Ltd για παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμόν 

Κ59-2018 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 
6,5MWp στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας, καθότι υποβλήθηκε μετά τη λήξη ισχύος της Άδειας.

2. Συνέπεια της απόρριψης του αιτήματος της εταιρείας Cyfield CH94 Ltd για παράταση της χρονικής διάρκειας της 
υπ’ αριθμόν Κ59-2018 Άδειας Κατασκευής, το αίτημα για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου 
της εταιρείας Cyfield CH94 Ltd καθίσταται άνευ αντικειμένου και δεν μπορεί να εξεταστεί καθότι η εταιρεία δεν 
κατέχει οποιεσδήποτε άδειες.

3. Η Απόφαση να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να 
γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Cyfield CH94 Ltd. 

Αριθμός 1029 
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. 
Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών.  

Αρ. Αίτ.  115/2020. 
Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών, (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, 

και
Αναφορικά με το Γεώργιο Παναγιώτου άλλως Γεώργιο Παναγιώτη άλλως Γεώργιο Παναγιώτη Χατζηχριστοδούλου τέως 
από την Αυστραλία, αποβιώσαντα.  

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ. είναι ορισμένη αίτηση για ακρόαση ενώπιον του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για την επανασφράγιση του Διατάγματος Διαχείρισης της περιουσίας του Γεώργιου 
Παναγιώτου άλλως Γεώργιου Παναγιώτη άλλως Γεώργιου Παναγιώτη Χατζηχριστοδούλου, τέως από την Αυστραλία, 
ημερομηνίας 14 Αυγούστου 2019 που εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Victoria.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σ. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 
Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του 

Εκτελεστή της διαθήκης του αποβιώσαντα 
Γεώργιου Παναγιώτου άλλως Γεώργιου Παναγιώτη
άλλως Γεώργιου Παναγιώτη Χατζηχριστοδούλου, 

Αλέξανδρος Γ. Ιωαννίδης & Συνεργάτες,  
Δικηγόροι αιτήτριας. 
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