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Αριθμός 8378 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021 (Ν. 130(Ι)/2021) 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Ο ΠΕΡΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Η Ανώτερη Διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει  το 
άρθρο 9(1) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, εκδίδει το ακόλουθο προσχέδιο Ρυθμιστικής 
Απόφασης και καλεί τους κατόχους αδειών ή αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, 
ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος προσχεδίου της 
Ρυθμιστικής Απόφασης. 

Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη Διαμόρφωση του 
Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς». 

Η Ανώτερη Διοίκηση της ΡΑΕΚ αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη: 
• Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (ο «Νόμος») και των δυνάμει αυτών 

εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά: 
− του άρθρου 73 που αφορά στην ανάπτυξη Συστήματος Μεταφοράς και δη στην ετοιμασία Δεκαετούς 

Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς καθώς και εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις.  
• Τις πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 

σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ, 

• Τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 
2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 

• Την αναγκαιότητα για κατάργηση  της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2020 (ΚΔΠ 165/2020) «περί Θέσπισης 
Βασικών Αρχών για τη Διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς», λόγω 
σημαντικών και εκτεταμένων αλλαγών στις πρόνοιες του Νόμου σχετικά με τη διαδικασία ετοιμασίας, 
διαβούλευσης και έγκρισης όσο και του περιεχομένου του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος 
Μεταφοράς, 

• Την τεχνολογική ανάπτυξη, το μετασχηματισμό των αγορών ηλεκτρισμού και τα χαρακτηριστικά των ενεργειακών 
προϊόντων που τοποθετούν τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Ηλεκτρισμού (ΑΠΕ-Η) στο 
επίκεντρο των εξελίξεων για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του 2030, 

• Την αναμενόμενη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ-Η, ενόψει της λειτουργίας της νέας ανταγωνιστικής αγοράς 
ηλεκτρισμού και των δεσμευτικών στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας για παραγωγή ΑΠΕ-Η,  

και επίσης λαμβάνοντας υπόψη: 
• Την αναγκαιότητα για συνεχή ενημέρωση όλων των κατοχών αδειών, αιτητών αδειών και οποιωνδήποτε άλλων 

ενδιαφερόμενων προσώπων, στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας ενόψει και της επικείμενης λειτουργίας της 
ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο, 

• Την αναγκαιότητα για ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών που θα επιτρέψουν την αυξημένη διείσδυση των 
ΑΠΕ-Η στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου, η οποία θα πρέπει να αποτελεί βασική παράμετρο για τη διαμόρφωση 
του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς, 

• Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σύστηματος Μεταφοράς αποτελεί σημαντική πληροφόρηση των εν δυνάμει 
επενδυτών στον τομέα της αγοράς ηλεκτρισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
1. Την κατάργηση της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2020 (ΚΔΠ 165/2020) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη 

Διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς». 
2. Να καλέσει τον ΔΣΜΚ όπως έκαστο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς που ετοιμάζει, να 

περιλαμβάνει πέραν των όσων προβλέπονται από το Νόμο, οποιωνδήποτε άλλων χρήσιμων στοιχείων που θεωρεί ο 
ΔΣΜΚ, επιπλέον και τα ακόλουθα: 
• Τις σημαντικότερες υποδομές μεταφοράς που πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθμιστούν κατά τα επόμενα 

δέκα (10) έτη, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων υποδομών για τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας – Ηλεκτρισμού (ΑΠΕ-Η) και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρισμού. Οι εν λόγω υποδομές, 
κατηγοριοποιούνται ως εξής: 
− Έργα ενίσχυσης του Συστήματος Μεταφοράς τα οποία ορίζονται ως το σύνολο των ενισχύσεων/ ανα- 

βαθμίσεων που πραγματοποιούνται στο Σύστημα Μεταφοράς λόγω της σύνδεσης νέων χρηστών ή την 
τροποποίηση υφιστάμενων συνδέσεων και τα οποία αυξάνουν τη τροφοδοτική δυνατότητα του Συστήματος 
Μεταφοράς, εξυπηρετώντας κατά κανόνα και άλλους χρήστες. 

− Έργα επέκτασης του Συστήματος Μεταφοράς για τη σύνδεση χρηστών συστήματος τα οποία ορίζονται ως το 
σύνολο των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που απαιτούνται για τη σύνδεση από το όριο των 
εγκαταστάσεων του χρήστη μέχρι το Σύστημα Μεταφοράς (ανάλογα με το επίπεδο τάσης της σύνδεσης) 
εξυπηρετώντας κατά κανόνα, τουλάχιστον κατά το χρόνο της σύνδεσης, μόνο τους συνδεόμενους χρήστες. 
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Η διάκριση σε έργα ενίσχυσης και επέκτασης αποσκοπεί στο διαχωρισμό των έργων που κρίνονται αναγκαία για 
τη βελτίωση της λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς (έργα ενίσχυσης) και των έργων που απαιτούνται για τη 
σύνδεση χρηστών συστήματος (Παραγωγών, Πελατών Υψηλής Τάσης). Νοείται ότι, όταν τα έργα αυτά ήτοι έργα 
ενίσχυσης και έργα επέκτασης τεθούν σε λειτουργία, το Σύστημα Μεταφοράς θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο που 
καλείται να εξυπηρετεί όλους τους χρήστες συστήματος και ως εκ τούτου αποτελεί κρίσιμη υποδομή που εκ της 
φύσεως της έχει μία μοναδικότητα στη λειτουργία της και ως τέτοια θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τα 
επόμενα στάδια προγραμματισμού της ανάπτυξής της. 

• Τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας  για κάθε νέο έργο μεταφοράς που πρόκειται να συμπεριληφθεί στο 
Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς, η οποία να λαμβάνει υπόψη τα εξής μη εξαντλητικά 
σημεία:   
− Εντοπισμός αναγκών του συστήματος μέσω εκπόνησης σειράς μελλοντικών σεναρίων και σύγκρισης με το 

βασικό σενάριο. Το βασικό σενάριο αντιπροσωπεύει την κανονική ανάπτυξη του συστήματος στο οποίο 
εμπερικλείονται έργα για τα οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα υλοποίησής τους. Τα μελλοντικά σενάρια θα 
βασίζονται σε διαφορετικές προβλέψεις παραγωγής και ζήτησης οι οποίες μπορούν να λαμβάνουν μεταξύ 
άλλων υπόψη:  
o τις καιρικές συνθήκες (περίοδοι μεγάλης παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ-H, περίοδοι αιχμής, κ.ά.),  
o την αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ-H, λαμβάνοντας υπόψη και τους εκάστοτε εθνικούς στόχους, 
o τη διαθεσιμότητα νέων και υφιστάμενων συμβατικών μονάδων στο σύστημα,  
o τη διείσδυση καινοτόμων/προχωρημένων τεχνολογιών/μεθόδων στο σύστημα (απόκριση ζήτησης, 

αποθήκευση ενέργειας, ενεργειακή απόδοση κ.ά.), 
o τον εξηλεκτρισμό των τομέων των μεταφορών και θέρμανσης. 

− Για κάθε προκύπτουσα ανάγκη, εντοπίζονται προτεινόμενα έργα υπό εξέταση τα οποία αποσκοπούν στην 
αντιμετώπισή της.  

− Αξιολόγηση και σύγκριση των κατασκευαστικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των υπό μελέτη έργων, 
λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικοποιημένα κριτήρια για τη συμπερίληψή τους στο προτεινόμενο Δεκαετές 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς. Τα ποσοτικοποιημένα κριτήρια περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, τα εξής μη εξαντλητικά πιο κάτω στοιχεία: 
o Κόστος υλοποίησης έργου 
o Χρόνος υλοποίησης του έργου (ωρίμανση) 
o Οφέλη από την υλοποίηση του έργου: 

 Ασφάλεια και αξιοπιστία συστήματος (Επάρκεια, Ευελιξία, Ευστάθεια) 
 Κοινωνικά οφέλη 
 Περιβαλλοντικά οφέλη 
 Μείωση εκπομπών των θερμοκηπιακών αερίων 
 Αύξηση δυνατότητας ενσωμάτωσης περισσότερων ΑΠΕ-Η 
 Μείωση απωλειών συστήματος. 

– Η επιλογή του προς υλοποίηση έργου προκύπτει με βάση τα ποσοτικοποιημένα κριτήρια ώστε να 
διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή λύση στα πλαίσια της μέγιστης αποτελεσματικότητας χρήσης των πόρων. 

• Αντίστοιχες συνολικές εκτιμώμενες χρηματικές ροές όλων των έργων μεταφοράς. Επισημαίνεται ότι ο επιμερισμός 
ανάκτησης δαπανών έργων δεν εμπίπτει στον σκοπό ετοιμασίας του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 
Συστήματος Μεταφοράς.  

• 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.   

• Τυχόν περιβαλλοντικούς ή/και άλλους περιορισμούς κατά την προσομοίωση ροών φορτίου. 
3. O ΔΣΜΚ προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση του προτεινόμενου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος 

Μεταφοράς για υποβολή σχολίων από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο και τα αποτελέσματά της δημόσιας 
διαβούλευσης μαζί με τα σχόλια του ΔΣΜΚ, τα καταθέτει στη ΡΑΕΚ όπου στη συνέχεια η ΡΑΕΚ τα δημοσιεύει στην 
ιστοσελίδα της. Μαζί με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, ο ΔΣΜΚ υποβάλει επίσης στη ΡΑΕΚ για έγκριση 
το προτεινόμενο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς, αφού επεξεργαστεί τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης. 

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

 
 

10304


	ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
	ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
	AR. 8381.pdf
	Απόφαση  ΕΠΑ: 61/2021
	Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.050.
	Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014
	______________
	Ημερομηνία απόφασης: 13 Σεπτεμβρίου 2021.
	ΑΠΟΦΑΣΗ

	AR. 8388.pdf
	Αριθμός 8388
	MIRLAND DEVELOPMENT CORPORATION PLC (Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), HE 153919
	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
	Βάσει  του ψηφίσματος ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2021 (το Ψήφισμα) σε έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας και της έγκρισης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, μέσω Δικαστικού διατάγματος ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021 (ως τροποποιήθηκε με διάταγμα του ...
	Όπως παραιτηθούν (waive) από τα δικαιώματα προτίμησης (pre-emption rights) των μετόχων της Εταιρείας που απορρέουν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ως τροποποιήθηκε), για περίοδο 5 χρόνων από την ημερομηνία της έγκρισης του ...
	i) Την έκδοση και παραχώρηση των Μετατρέψιμων Αξιών - Convertible Securities (όπως ορίζεται στο Ψήφισμα) στους Δικαιούχους Κατόχους Χρεωστικών Ομολόγων - Entitled Bondholders (όπως ορίζεται στο Σχέδιο), και
	ii) την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (όπως ορίζεται στο Ψήφισμα) και ειδικότερα την έκδοση 200.565.703 επιπρόσθετων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας USD 0,05 έκαστη, στην τιμή που καθοριστεί από τις Φόρμουλες (όπως ορίζεται στο Ψήφισμα και ως εφαρμόζετ...
	Αριθμός 8389
	MIRLAND DEVELOPMENT CORPORATION PLC (THE «COMPANY») HE 153919
	RESTRICTION AND/OR WAIVER AND/OR EXCLUSION OF THE RIGHT OF PREFERENCE OF OLD SHAREHOLDERS DURING AN INCREASE OF SHARE CAPITAL IN CASH
	Based on the resolution dated 18 August 2021 (the Resolution) at an extraordinary general meeting of the Company and the approval of the District Court of Limassol via a court order dated 5 October 2021 (as amended on 14 December 2021, the Court Order...
	That the pre-emption rights of the shareholders of the Company arising under the provisions of the Companies Law, Cap. 113, be and are hereby waived until the date falling 5 years from the date of passing of this Resolution in connection with:
	i) Τhe issue and allotment to the Entitled Bondholders (as defined in the Arrangement Plan) of the Convertible Securities (as defined in the Resolution), and
	ii) τhe Share Capital Increase (as defined in the Resolution), in particular the issue by the Company of 200.565.703 additional ordinary shares of nominal value USD 0,05 each at the price to be determined by the Formulae (as defined in the Resolution ...

	AR. 8391.pdf
	Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113,
	ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
	Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113,
	ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
	Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον,  Κεφ. 113.
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών
	Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας MEDEMIO TRADING LIMITED
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
	Αριθμός 8398
	Αριθμός Εταιρείας 375359.
	Αριθμός 8399
	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Ειδοποίηση Τελικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ,


	AR. 8408.pdf
	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288


	AR. 8466.pdf
	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
	Αριθμός 8484

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288

	Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
	Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
	Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288





