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Aριθμός 5520 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

_________________ 
Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Martin Bencher (Scandinavia) A/S 

από την A.P. Moller-Maersk A/S, μέσω της Maersk Logistics & Services International A/S 
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 συγκέν-

τρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Martin Bencher (Scandinavia) A/S από την A.P Moller-
Maersk A/S, μέσω της Maersk Logistics & Services International A/S. 

Η A.P. Moller-Maersk A/S (στο εξής η «APMM») είναι εισηγμένη στο Nasdaq Κοπεγχάγης  και ελέγχεται από την A.P. 
Moller og Hustru Chastine Mc-Kinney Mollers Fond til almene Formaal. Η APMM είναι μια εταιρεία ολοκληρωμένων 
μεταφορών και εφοδιαστικής (logistics) που εδρεύει στην Κοπεγχάγη της Δανίας και δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Οι βασικές δραστηριότητες της APMM περιλαμβάνουν τη ναυτιλία τακτικών γραμμών μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων, τις υπηρεσίες τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, τις χερσαίες μεταφορές, τις χερσαίες 
υπηρεσίες, τις υπηρεσίες διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, τη μεταφορά εμπορευμάτων, τη λιμενική ρυμούλκηση 
και την κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων-ψυγείων.   

Η Maersk Logistics & Services International A/S (στο εξής η «Maersk Logistics») είναι εταιρεία δεόντως 
εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Δανίας και είναι κατά 100% θυγατρική της APMM. Οι δραστηριότητες της  
Maersk Logistics  περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες εφοδιαστικής και διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, τις χερσαίες 
υπηρεσίες εμπορευματοκιβωτίων, τις δραστηριότητες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, τις υπηρεσίες εκτελω-
νισμού, τη θαλάσσια και αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων και τις υπηρεσίες φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων. 

Η Martin Bencher (Scandinavia) A/S, έχει την έδρα της στη Δανία. Η Martin Bencher δραστηριοποιείται στη μεταφορά 
εμπορευμάτων μέσω πολλαπλών τρόπων (θαλάσσια, αεροπορική, οδική, σιδηροδρομική και με φορτηγίδες), στη 
διαχείριση έργων (project management), στη διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού έργων και στη παροχή μηχανολογικών 
λύσεων. 



 

Αριθμός 5521 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 έως 2021  

(Ν. 184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016 ΚΑΙ Ν. 127(Ι)/2021) 
___________________ 

Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία 
χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII 
των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 έως 2021 

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος γνωστοποιεί ότι:  
(α) Στις  4  Νοεμβρίου  2022  και  ώρα  12.00 μ.  θα  διεξαχθεί  Δημόσια  Ακρόαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  

(1ος όροφος) του Τμήματος Περιβάλλοντος (Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Λευκωσία) με θέμα τη 
χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών στο χοιροστάσιο της εταιρείας "Kousparou Farm Ltd" που 
δραστηριοποιείται στον Κουτραφά. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της Δημόσιας ακρόασης θα τηρηθούν όλα 
τα σχετικά πρωτόκολλα για καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού. 

(β) Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να συμμετάσχει στη Δημόσια Ακρόαση στα πλαίσια της δυνατότητας 
συμμετοχής του στη διαδικασία χορήγησης ή τροποποίησης των Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες των άρθρων 36, 37, 38, 39, 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών 
(Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 έως 2021. 

(γ) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή, βρίσκονται στο Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, 1ος όροφος, 
Λευκωσία και είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.    

(δ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί, μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2022, να υποβάλει στον Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τυχόν έγγραφες θέσεις αναφορικά με την αιτούμενη αίτηση. 

(ε) Έγγραφες θέσεις μπορούν να υποβληθούν είτε γραπτώς στο Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία, είτε 
ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: 

  aathanasiades@environment.moa.gov.cy 
  kstavrinakis@environment.moa.gov.cy 

 
Αριθμός 5522 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 312/2022 

______________ 
Αίτηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για χορήγηση Άδειας Λειτουργού 

 της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Υπ’ Αριθμόν Α1086) 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ,  ασκώντας τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους δυνάμει των άρθρων 

26(1)(η) και 71 του Ν. 130(Ι)/2021, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιόν τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των 
διαμειφθέντων:  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
1. Να χορηγήσουν στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Άδεια Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρισμού με 

διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια, στην οποία να περιλαμβάνονται οι πρότυποι όροι Άδειας Λειτουργού της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμόν 279/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ.  

2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου όπως προβλέπεται από 
τον Κανονισμό 9(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών και να δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

3. Με τη γνωστοποίηση της παρούσας Απόφασης στο ΔΣΜΚ, να του επιστηθεί και η προσοχή στην υποχρέωσή του να 
διασφαλίζει ότι οι πρόνοιες περί ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του προσωπικού του ΔΣΜΚ, δυνάμει του εδαφίου (9) 
του άρθρου 78 του Ν. 130(Ι)/2021, εφαρμόζονται αυστηρά και για το προσωπικό του ΔΣΜΚ που ασχολείται με τις 
δραστηριότητες που καλύπτονται από την άδεια Λειτουργού της Αγοράς, ιδιαίτερα ως προς την ανεξαρτησία του από 
την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

4. Η Άδεια να εκδοθεί στο δικαιούχο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης. 
5. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 
Αριθμός 5523 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
_______________ 

Δημοσίευση της Έκθεσης της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Οδηγίας για την 
Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων (91/271/ΕΟΚ), Κατάσταση 2019-2020   

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό 
ότι, στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων, στις 3.10.2022 
υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος η Έκθεση 
της Κύπρου σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Οδηγίας, για την κατάσταση της διάθεσης των αστικών λυμάτων και της 
λυματόλασπης, για τα έτη 2019-2020.  

Η σχετική Έκθεση είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την ενημέρωση του κοινού.  
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