
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 
ΤΜΗΜΑ B  
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Aριθμός 1957 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

ΕΚΔΟΣΗ 
€75.000.000 

Γραμμάτια του Δημοσίου 13 εβδομάδων, 4η Σειρά 2022 
Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων διαβάζονται μαζί με τους Γενικούς 

Όρους Έκδοσης Γραμματίων του Δημοσίου της 5ης Μαρτίου 2021 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ημερομηνίας 5.3.2021). 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 
1. Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους προσφέρει προς πώληση με δημοπρασία Γραμμάτια του Δημοσίου 

ύψους €75.000.000 με ημερομηνία έκδοσης την 29η Απριλίου 2022 και ημερομηνία λήξης την 29η Ιουλίου 2022. 
2. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20 Απριλίου 2022, από τις 08:30 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ. 
3. Προσφορές που θα υποβληθούν πριν ή μετά από την πιο πάνω χρονική περίοδο δημοπρασίας είναι άκυρες και 

θα απορρίπτονται. 
4. Τα Γραμμάτια του Δημοσίου δεν φέρουν επιτόκιο. 
5. Τα Γραμμάτια του Δημοσίου τα οποία θα διατεθούν μέσω της δημοπρασίας θα εισαχθούν στο ΧΑΚ για 

διαπραγμάτευση την 29η Απριλίου 2022. 
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
 Λευκωσία, 15 Απριλίου 2022. 



Αριθμός 1960 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
________________ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027 
ΔΡΑΣΗ 1.3.1: Προσωρινή απόσυρση αλιευτικών σκαφών  

«Σχέδιο Χορηγιών για Προσωρινή Παύση Αλιευτικών Σκαφών»  
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Αρ.1.3.1/01/04.2022 
Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη 

προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου. Σκοπός του Σχεδίου είναι η άμβλυνση των επιπτώσεων που 
προκύπτουν  λόγω της εξάπλωσης της επιδημίας του Covid 19 και επηρεάζει αρνητικά  την εργασία των αλιέων σε 
χρηματοοικονομικούς όρους, λόγω της διατάραξης της αγοράς και της μειωμένης ζήτησης εκ μέρους των καταναλωτών. 

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν 
πολυδύναμη άδεια αλιείας με σκάφη ≥ 12 μ. 

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών τα οποία είναι νηολογημένα ως ενεργά (ενεργή άδεια 
αλιείας 2022) και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τα έτη 2020 
και 2021. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €250.000. Από το ποσό αυτό το 70% καλύπτεται από το 
ΕΤΘΑΥ και το υπόλοιπο 30% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ποσοστό χρηματοδότησης στους Δικαιούχους  
ανέρχεται σε 100% (δημόσια δαπάνη).  

Η περίοδος εφαρμογής της προσωρινής παύσης είναι αναδρομικά από τις 15 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2022. Η ελάχιστη περίοδος εφαρμογής της προσωρινής παύσης είναι 30 μέρες και η μέγιστη περίοδος είναι 3 μήνες. Η 
καταβολή της χρηματοδότησης  θα γίνεται σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που ο 
αιτητής επιθυμεί  να ενταχθεί στο Σχέδιο. Τα έργα που αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022 και να αποσταλούν τα σχετικά με την 
πληρωμή μέχρι την Παρασκευή,  15 Ιουλίου 2022. 

Το μηνιαίο ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε €1.950.  
Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα 

προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους.  
Ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά/Επαρχιακά Γραφεία του 

ΤΑΘΕ και στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού 
Εφαρμογής από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 μέχρι την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022, κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά/Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:  
Νατάσα Παππουλή, τηλ. 22807861, φαξ 22423293, Email: npappouli@dfmr.moa.gov.cy 
 
Αριθμός 1961 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 87/2022 

Αίτημα Παράτασης της Υπ’ Αριθμόν Κ53-2017 Άδειας Κατασκευής 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 του περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιόν τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν 
ότι οι ενέργειες του αδειούχου υποστηρίζουν την πρόθεσή του για υλοποίηση του έργου, στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
1. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Easy Power Ltd (ΗΕ 275276) για παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος 

της υπ’ αριθμόν Κ53-2017 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς 
σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα  εγκατεστημένης ισχύος 5,581MWp και μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 3MWh, στην περιοχή Ποταμιά και Άγιο Σωζόμενο, της επαρχίας Λευκωσίας για ένα (1) χρόνο. 

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

3. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

Αριθμός 1962 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Η Σχολή Δικαστών Κύπρου ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει με τη δημιουργία λογότυπου. Ο 

Διαγωνισμός είναι ανοικτός στο κοινό σε νομικά και φυσικά πρόσωπα εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο 
(18ο) έτος της ηλικίας τους και σε ομάδες προσώπων. 

Το βραβείο του διαγωνισμού ανέρχεται στα €500. 
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