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Aριθμός 4395 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

 
Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Scanjet Holding AB  

από την Alfa Laval Corporate AB 
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 

Επιχειρήσεων Νόμου του 2014. 
Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση 

συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Scanjet Holding AB από την Alfa Laval Corporate 
AB. 

Η Alfa Laval Corporate AB δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών ή κοινοπραξιών, στη 
Σουηδία και στο εξωτερικό, στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, κατά προτίμηση 
στους τομείς του διαχωρισμού, της ανταλλαγής θερμότητας και της τεχνολογίας ροής, καθώς και η διαχείριση ακίνητης 
και κινητής περιουσίας και άλλων εργασιών συμβατών με αυτές. H Alfa Laval Corporate AB ανήκει στον όμιλο Alfa Laval, 
του οποίου μητρική είναι η Alfa Laval AB (publ), εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας. 
Ο όμιλος Alfa Laval είναι ένας παγκόσμιος πάροχος προϊόντων και λύσεων που αφορούν τη μεταφορά θερμότητας και 
το διαχωρισμό και μεταφορά υγρών. 

Η Scanjet είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας. Ο Όμιλος Scanjet 
δραστηριοποιείται στην παροχή προϊόντων καθαρισμού θαλάσσιων δεξαμενών, εξοπλισμό μέτρησης στάθμης νερού, 
συναγερμούς υπερχείλισης υψηλής στάθμης και συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμών, όπως και παροχή υπηρεσιών 
βιομηχανικού, υπεράκτιου και θαλάσσιου σχεδιασμού. 

 



 

Αριθμός 4396 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 268/2022 
Αίτηση της εταιρείας EKO Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 432811) για χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού  

σε τελικούς πελάτες για την περίοδο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Υπ’ Αριθμόν Α1081) 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 26 του περί Ρύθμισης 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
1. Να χορηγήσουν στην εταιρεία EKO Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 432811) Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς 

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

Νόμου, να εκδώσουν στην εταιρεία EKO Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 432811), Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε 
τελικούς πελάτες σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο. 

3. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία EKO Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 432811) όπως 
προβλέπεται από τον Κανονισμό 9(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) 
Κανονισμών και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

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

5. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 
Αριθμός 4397 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004  
___________ 

(Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) 
Δηλοποίηση Κατάσχεσης 

Δηλοποιείται η κατάσχεση ενός σκάφους από fiber glass χωρίς όνομα, το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου με αριθμό 94(Ι)/2004. 

 Το πιο πάνω σκάφος είναι μήκους 6,40 μέτρων και πλάτους 2,2 μέτρων, φέρει εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή 
μάρκας YAMAHA 40 ίππων και χρησιμοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2022 για τη μεταφορά και άφιξη στην Κυπριακή 
Δημοκρατία παράτυπων μεταναστών ή και προσώπων που χρήζουν προστασίας, κατά παράβαση των διατάξεων του 
άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 10, του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου με αριθμό 94(Ι)/2004 καθώς και των 
διατάξεων των άρθρων 12(1), (2), (5) και 19Α(1), (3)(β) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ. 105), 
των άρθρων 6 και 8 του περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και 
Πρωτοκόλλων  Κυρωτικού  Νόμου  με αριθμό 11(ΙΙΙ)/2003 και  του άρθρου 240  του περί  Ποινικού  Κώδικα  Νόμου  
(Κεφ. 154).       

Κατά την κατάσχεση του πιο πάνω σκάφους δεν κατέστη δυνατή η επίδοση δηλοποίησης, καθότι δεν εντοπίσθηκε ο 
νόμιμος ιδιοκτήτης του. 

Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 643/2022. 

       ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
 Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων. 
 
Αριθμός 4398 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004  
___________ 

(Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) 
Δηλοποίηση Κατάσχεσης 

Δηλοποιείται η κατάσχεση ενός σκάφους από ξύλο χωρίς όνομα το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου με αριθμό 94(Ι)/2004. 

Το πιο πάνω σκάφος είναι μήκους 11,70 μέτρων και πλάτους 3,60 μέτρων, φέρει μηχανή μάρκας Volvo Penta και 
χρησιμοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2022 για τη μεταφορά και άφιξη στην Κυπριακή Δημοκρατία παράτυπων μεταναστών ή 
και προσώπων που χρήζουν προστασίας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 
10, του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου με αριθμό 94(Ι)/2004 καθώς και των διατάξεων των άρθρων 12(1), (2), (5) και 
19Α(1), (3)(β) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ. 105), των άρθρων 6 και 8 του περί της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και Πρωτοκόλλων Κυρωτικού Νόμου με αριθμό 
11(ΙΙΙ)/2003 και του άρθρου 240 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου (Κεφ. 154).       

Κατά την κατάσχεση του πιο πάνω σκάφους δεν κατέστη δυνατή η επίδοση δηλοποίησης, καθότι δεν εντοπίσθηκε ο 
νόμιμος ιδιοκτήτης του. 

Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Πάφου με Αύξοντα Αριθμό  141/2022. 

       ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
   Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων. 
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