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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ(ΕΥΚ) ΛΤΔ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

δυνάμει των περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες 

του Δημοσίου Τομέα Νόμων του 2017 και 2018  

 

1.  Το παρόν Σχέδιο Δημοσίευσης καταρτίστηκε από την Εταιρεία Υδρογονανθράκων 

Κύπρου δυνάμει του άρθρου 7 του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του 

Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2017 και 2018 (Ν.184(Ι)/2017, όπως τροποποιήθηκε από      

Ν.156(Ι)/2018). Σχετική είναι η Εγκύκλιος του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με Αρ.03/2018 ημερομηνίας 04.09.2018. 

 

2. Η Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 16 του περί 

Υδρογονανθράκων Νόμου Ν.4(Ι)/2007, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί (Ν.126(Ι)/2013, 

Ν.29(Ι)/2014, Ν.186(Ι)/2015), και μέσω της Υπουργικής Απόφασης 73.493 του 2012, ως 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με ένα και μοναδικό μέλος τον Υπουργό Εμπορίου, 

Ενέργειας και Βιομηχανίας, διά και εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

 

3.  Η Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ) αποτελεί την εθνική εταιρεία 

υδρογονανθράκων της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική 

διαχείριση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας που προέρχονται 

από τις Συμφωνίες Αναλογικού Καταμερισμού (ΣΑΚ) που έχουν υπογραφεί με διεθνείς 

εταιρείες υδρογονανθράκων για έρευνα και εκμετάλλευση γηγενών κοιτασμάτων εντός της 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΥΚ 

 

4. Από την ιστοσελίδα της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (www.chc.com.cy) μπορούν 

να αντληθούν οι εξής πληροφορίες: 

i. Αποστολή, Ρόλος και Στόχος της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου 

ii. Νομική Υπόσταση και Αρμοδιότητες της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου 

iii. Πληροφορίες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Ομάδα της Εταιρείας 

iv. Τομείς ενασχόλησης της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου  

v. Πολιτικές της Εταιρείας  

vi. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τομέα των υδρογονανθράκων στην Κυπριακή 

Δημοκρατία 

vii. Πληροφορίες για τα αδειοδοτημένα τεμάχια εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής 

Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

viii. Ανακοινώσεις σχετικά με σημαντικές εξελίξεις στον τομέα υδρογονανθράκων, 

δελτία τύπου, διενέργεια εκδηλώσεων, συμμετοχή σε συνέδρια 

ix. Προκηρύξεις και πληροφορίες για Διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων  

x. Προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας 

xi. Στοιχεία επικοινωνίας 
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Πληροφορίες οι οποίες δεν θα διατίθενται  

 

5. Σε αντίθεση με τις γενικές πληροφορίες επί του τομέα υδρογονανθράκων και την γενική 

ενημέρωση επί των δράσεων της ΕΥΚ, η Εταιρεία δεν μπορεί να διαθέσει στο κοινό Ετήσια 

Επιχειρηματικά Σχέδια και Ετήσιες Εκθέσεις καθότι αυτά περικλείουν πληροφορίες που 

εμπίπτουν στις απόλυτες εξαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 (ε) και στις εξαιρέσεις 

σύμφωνα με τα άρθρα 25 (1), 26 (1) του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε 

Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμων του 2017.   

6. Σημειώνεται ότι: 

Α) ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΥΚ καλύπτεται από κρατική χορηγία και 

συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας, ο οποίος κοινοποιείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

Β) ο έλεγχος των λογαριασμών και ο διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από 

τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Καταθέσεως 

Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατία και στη Βουλή των 

Αντιπρόσωπων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Οι 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υποβάλλονται στον Έφορο Εταιρειών. 

 

Έγκριση και Αναθεώρηση του Σχεδίου Δημοσίευσης 

 

7. Το παρόν Σχέδιο Δημοσίευσης εγκρίθηκε από την Επίτροπο Πληροφοριώνi στις 

07.04.2020 κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 38 των περί του Δικαιώματος Πρόσβασης 

σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμων του 2017 και 2018 και θα αναθεωρείται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε προκύψει ανάγκη αναθεώρησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Σύμφωνα με το άρθρο 35 των περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα 

Νόμων του 2017 και 2018 (Ν.184(Ι)/2017 όπως τροποποιήθηκε), η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα ενεργεί και ως Επίτροπος Πληροφοριών.   


