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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ  Ι 
 

 

Αριθμός 4431 Παρασκεσή, 28 Φεβροσαρίοσ 2014 123 

      

Ο περί Γημόζιας Υπηρεζίας (Τροποποιηηικός) (Αρ. 2) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην 
Δπίζημη Δθημερίδα ηης Κσπριακής Γημοκραηίας ζύμθφνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκφο 21(Ι) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΓΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1990 ΔΧ 2014 

 
 Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

1 ηνπ 1990 
71 ηνπ 1991 

211 ηνπ 1991 
27(Ι) ηνπ 1994 

  83(Ι) ηνπ 1995 
  60(Ι) ηνπ 1996 
109(Ι) ηνπ 1996 
  69(Ι) ηνπ 2000 
156(Ι) ηνπ 2000 
    4(Ι) ηνπ 2001 
  94(Ι) ηνπ 2003 
128(Ι) ηνπ 2003 
183(Ι) ηνπ 2003 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 2) 

Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπο ηνπ 1990 έσο 
2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ 
Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνη ηνπ 1990 έσο   (Αξ. 2) ηνπ 
2014. 
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  31(Ι) ηνπ 2004 
218(Ι) ηνπ 2004 
  68(Ι) ηνπ 2005 
  79(Ι) ηνπ 2005 
105(Ι) ηνπ 2005 
  96(Ι) ηνπ 2006 
107(Ι) ηνπ 2008   
137(Ι) ηνπ 2009 
194(I) ηνπ 2011 

78(I) ηνπ 2013 
7(Ι) ηνπ 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ 48  
ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 

    2. Σν εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηεο ηειείαο κε άλσ θαη θάησ ηειεία, κεηά ηε ιέμε «Πξνζσπηθνχ» ζην ηέινο ηεο επηθχιαμεο 
απηνχ, θαη ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηεο αθφινπζεο λέαο επηθχιαμεο: 

  
     «Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα κεηαθηλεί κέιε ηνπ 

ελαιιάμηκνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε Τπνπξγείν, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Σκεκάησλ ηνπ,  ζε άιιν Τπνπξγείν ή Σκήκα πνπ ππάγεηαη ζε απηφ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 
Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ, δεφλησο αηηηνινγεκέλε, ζηελ 
νπνία πεξηιακβάλνληαη νη απφςεηο ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ησλ επεξεαδφκελσλ 
Τπνπξγείσλ.». 
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Δ.Δ. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 22(Ι)/2014 
Αρ. 4431, 28.2.2014                               

Ο περί ηης Γιαδικαζίας Πρόζληυης Έκηακηφν Υπαλλήλφν ζηη Γημόζια και Δκπαιδεσηική Υπηρεζία 
(Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Δπίζημη Δθημερίδα ηης Κσπριακής 
Γημοκραηίας ζύμθφνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκφο 22(Ι) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ 

ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1995 ΔΧ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2011 
 

 Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο ηίηινο. 

 
108(Ι) ηνπ 1995 

21(Ι) ηνπ 1996 
52(Ι) ηνπ 1997 
78(Ι) ηνπ 1997 
82(Ι) ηνπ 1997 

105(Ι) ηνπ 1997 
106(Ι) ηνπ 1997 

52(Ι) ηνπ 1998 
64(Ι) ηνπ 1998 
74(Ι) ηνπ 1998 
95(Ι) ηνπ 1998 
52(Ι) ηνπ 1999 
67(Ι) ηνπ 1999 
98(Ι) ηνπ 1999 

114(Ι) ηνπ 1999 
136(Ι) ηνπ 1999 
138(Ι) ηνπ 1999 

54(Ι) ηνπ 2000 
71(Ι) ηνπ 2000 

123(Ι) ηνπ 2000 
172(Ι) ηνπ 2000 
174(Ι) ηνπ 2000 

35(Ι) ηνπ 2001 
152(Ι) ηνπ 2001 
181(Ι) ηνπ 2003 
246(Ι) ηνπ 2004 
250(Ι) ηνπ 2004 
251(Ι) ηνπ 2004 

26(Ι) ηνπ 2011 
196 (Ι) ηνπ 2011. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Γηαδηθαζίαο Πξφζιεςεο Έθηαθησλ 
Τπαιιήισλ ζηε Γεκφζηα θαη Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη 
ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί ηεο Γηαδηθαζίαο Πξφζιεςεο Έθηαθησλ Τπαιιήισλ ζηε 
Γεκφζηα θαη Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία Νφκνπο ηνπ 1995 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2011 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη 
καδί σο νη πεξί ηεο Γηαδηθαζίαο Πξφζιεςεο Έθηαθησλ Τπαιιήισλ ζηε Γεκφζηα θαη 
Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία Νφκνη ηνπ 1995 έσο 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
βαζηθνχ λφκνπ 
κε ηε δηαγξαθή 
ησλ άξζξσλ 4, 4Α 
θαη 4Β απηνχ θαη 
ηελ  αληηθαηάζηαζή 
ηνπο κε ηα λέα 
άξζξα 4 θαη 4Α. 

2. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ησλ άξζξσλ 4, 4Α θαη 4Β απηνχ θαη 
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηα αθφινπζα λέα άξζξα 4 θαη 4Α: 

 

 «Έληαμε θαη 
απαζρφιεζε 
εξγνδνηνπ- 
Μέλσλ 
ανξίζηνπ 
ρξφλνπ ζε 
ελαιιάμηκεο 
θαηεγνξίεο. 

4(1)(α) 
 
 
 

      (β) 

 Οη ππεξεζίεο φισλ ησλ εξγνδνηνχκελσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ δελ 
ηεξκαηίδνληαη ιφγσ πιενλαζκνχ. 

Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νη 
εξγνδνηνχκελνη ανξίζηνπ ρξφλνπ εληάζζνληαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ 
Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ ζε επξχηεξεο ελαιιάμηκεο θαηεγνξίεο κε βάζε ην 
κηζζνδνηηθφ ηνπο επίπεδν σο αθνινχζσο: 
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   (i) Δξγνδνηνχκελνη ανξίζηνπ ρξφλνπ,   Κι. Α1, Α2 θαη Α5 

(ii).
  

     
   (ii) Δξγνδνηνχκελνη ανξίζηνπ ρξφλνπ,  Κι. Α2, Α5 θαη Α7

(ii).
 

     
   (iii) Δξγνδνηνχκελνη ανξίζηνπ ρξφλνπ,  Κι. Α4 θαη Α7 

(ii).
 

     
   (iv) Δξγνδνηνχκελνη ανξίζηνπ ρξφλνπ,  Κι. Α5

(ii)
Α7 θαη Α8 

(i.)
 

     
   (v) Δξγνδνηνχκελνη ανξίζηνπ ρξφλνπ,   Κι. Α6 θαη Α9 

(ii).
 

     
   (vi) Δξγνδνηνχκελνη ανξίζηνπ ρξφλνπ, Κι. Α8, Α10 θαη Α11

.
 

     
   (vii) Δξγνδνηνχκελνη ανξίζηνπ ρξφλνπ,  Κι. Α9, Α11 θαη Α12: 

 
 

        Ννείηαη φηη απφ ηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ απηήο, εμαηξνχληαη 
νη εξγνδνηνχκελνη πνπ ππεξεηνχλ ζε κε ελαιιάμηκεο ζέζεηο ζην 
Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηα Σκήκαηά ηνπ.   

    (2)  Καηά ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ θάζε 
έηνπο θαη κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 15

ε
 Γεθεκβξίνπ, ην νηθείν 

Τπνπξγείν δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο 
νλνκαζηηθφ θαηάινγν φισλ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ 
θαηά δέζκε θαζεθφλησλ, κε αξηζκεηηθή ζεηξά θαηάηαμεο, πνπ 
θαζνξίδεηαη κε θξηηήξην ηελ πξνγελέζηεξε εκεξνκελία πνπ ν 
θαζέλαο αξρίδεη λα απαζρνιείηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ 
ρξφλνπ, ζε πεξίπησζε δε ίδηαο εκεξνκελίαο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
αξηζκεηηθήο ζεηξάο θαηάηαμεο ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία 
γελλήζεσο.   

   
 Μεηαθίλεζε 

εξγνδνηνπκέλσλ 
ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

4Α.(1) Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο Τπνπξγείνπ, κε δεφλησο αηηηνινγεκέλε 
απφθαζή ηνπ, δχλαηαη λα κεηαθηλεί εξγνδνηνχκελνπο ανξίζηνπ 
ρξφλνπ πνπ απαζρνινχληαη ζην Τπνπξγείν ηνπ ή ζε Σκήκα ή 
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
εξγνδνηνχκελσλ πνπ απαζρνινχληαη γηα εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ θαη 
γξαθεηαθψλ θαζεθφλησλ, γηα θάιπςε άιιεο αλάγθεο, ηνπ ηδίνπ 
κηζζνδνηηθνχ επηπέδνπ, κε βάζε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνζφλησλ ηνπο, ζε άιιν Σκήκα ή 
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ ή ζην Τπνπξγείν ηνπ, εληφο ηεο ίδηαο 
επαξρίαο.  

   
   (2) Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα κεηαθηλεί 

εξγνδνηνχκελνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
εξγνδνηνχκελσλ πνπ απαζρνινχληαη γηα εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ θαη 
γξαθεηαθψλ θαζεθφλησλ, γηα θάιπςε άιιεο αλάγθεο, ηνπ ηδίνπ 
κηζζνδνηηθνχ επηπέδνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνζφλησλ 
ηνπο θαη λννπκέλνπ φηη νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο ην επηηξέπνπλ, ζε 
άιιν Τπνπξγείν φπνπ ππάξρεη θελή κφληκε ζέζε ή ππεξεζηαθή 
αλάγθε, εληφο ηεο ίδηαο επαξρίαο, κεηά απφ γξαπηή δεφλησο 
αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ, ζηελ νπνία λα πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
απφςεηο ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ησλ επεξεαδφκελσλ Τπνπξγείσλ.  

   
   (3) Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα κεηαζέηεη 

εξγνδνηνχκελνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
εξγνδνηνχκελσλ πνπ απαζρνινχληαη γηα εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ θαη 
γξαθεηαθψλ θαζεθφλησλ, απφ κηα επαξρία ζε άιιε, γηα θάιπςε  
άιιεο αλάγθεο, ζην ίδην ή ζε άιιν Τπνπξγείν, ηνπ ίδηνπ 
κηζζνδνηηθνχ επηπέδνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνζφλησλ 
ηνπο, δπλάκεη θξηηεξίσλ πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε θαλνληζκνχο γηα ην 
ζθνπφ απηφ, κεηά απφ γξαπηή δεφλησο αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ 
Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ, ζηελ νπνία λα 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη απφςεηο ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ησλ 
επεξεαδφκελσλ Τπνπξγείσλ. 
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1 ηνπ 1990 

71 ηνπ 1991 
211 ηνπ 1991 

27(Ι) ηνπ 1994 
83(Ι) ηνπ 1995 
60(Ι) ηνπ 1996 

109(Ι) ηνπ 1996 
69(Ι) ηνπ 2000 

156(Ι) ηνπ 2000 
4(Ι) ηνπ 2001 

94(Ι) ηνπ 2003 
128(Ι) ηνπ 2003 
183(Ι) ηνπ 2003 

31(Ι) ηνπ 2004 
218(Ι) ηνπ 2004 

68(Ι) ηνπ 2005 
79(Ι) ηνπ 2005 

105(Ι) ηνπ 2005 
96(Ι) ηνπ 2006 

107(Ι) ηνπ 2008 
137(Ι) ηνπ 2009 
194(Ι) ηνπ 2011 

78(Ι) ηνπ 2013 
7(Ι) ηνπ 2014 

21(Ι) ηνπ 2014. 

 (4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη φξνη «κεηαθίλεζε» 
θαη «κεηάζεζε» έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζ’ απηνχο ζην 
άξζξν 48 ηνπ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.». 
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Δ.Δ. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 23(Ι)/2014 
Αρ. 4431, 28.2.2014                               

Ο περί Σσνεργαηικών Δηαιρειών (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Δπίζημη 
Δθημερίδα ηης Κσπριακής Γημοκραηίας ζύμθφνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκφο 23(Ι) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ ΝΟΜΟ  

 
 

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

  22 ηνπ 1985 
  68  ηνπ 1987 
190 ηνπ 1989    
8(Ι) ηνπ 1992   

22(Ι) ηνπ 1992 
140(Ι) ηνπ 1999 
140(Ι) ηνπ 2000 

171 (Ι) ηνπ 2000 
    8 (Ι) ηνπ 2001 
123 (Ι) ηνπ 2003 
124 (Ι) ηνπ 2003 
144 (Ι) ηνπ 2003 
    5 (Ι) ηνπ 2004 
170 (Ι) ηνπ 2004 
230 (Ι) ηνπ 2004 
  23 (Ι) ηνπ 2005 
  49 (Ι) ηνπ 2005 
  76 (Ι) ηνπ 2005 
  29 (Ι) ηνπ 2007 
  37 (Ι) ηνπ 2007 
177 (Ι) ηνπ 2007 
104 (Ι) ηνπ 2009 
124 (Ι) ηνπ 2009 
  85 (Ι) ηνπ 2010 
118 (Ι) ηνπ 2011 
130 (Ι) ηνπ 2012 
204 (I) ηνπ 2012 
214 (I) ηνπ 2012 

15 (Ι) ηνπ 2013 
39(Ι) ηνπ 2013 
88(Ι) ηνπ 2013 

107(Ι) ηνπ 2013 
185 (I) ηνπ 2013. 

 

         Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) 

Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκνπο ηνπ 
1985 έσο (Αξ. 5) ηνπ 2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν 
βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ 
Νφκνη ηνπ 1985 έσο 2014. 

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ 49Γ ηνπ 
βαζηθνχ λφκνπ. 
 

2. Σν άξζξν 49Γ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηεο δεχηεξεο 

επηθχιαμεο ηεο παξαγξάθνπ (β)  ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ. 
 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ 49Γ  ηνπ 
βαζηθνχ λφκνπ. 

3. Σν άξζξν 49Γ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εδαθίσλ (1), 

(2), (3) θαη (4) απηνχ, κε ηα αθφινπζα λέα εδάθηα (1), (2), (3) θαη (4), αληίζηνηρα: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«(1) Δγγεγξακκέλε εηαηξεία κε βάζε ηελ απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη 
ζε εηδηθή γεληθή ζπλέιεπζή ηεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 
49Γ, ε νπνία ζπγθαιείηαη απφ ηελ επηηξνπεία ή ην ζπκβνχιηφ 
ηεο, πξνβαίλεη κε έγγξαθε ζπκθσλία ζηε κεηαθνξά ζε άιιε 
εγγεγξακκέλε εηαηξεία, ηεο νπνίαο εηδηθή γεληθή ζπλέιεπζε, ε 
νπνία ζπγθαιείηαη απφ ηελ επηηξνπεία ή ην ζπκβνχιηφ ηεο, 
έιαβε απφθαζε φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 49Γ γηα λα 
απνδερζεί ηε κεηαθνξά, φισλ αλεμαηξέησο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο: 
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74(Ι) ηνπ 1999 
94(Ι) ηνπ 2000 

119(Ι) ηνπ 2003 
4(Ι) ηνπ 2004 

151(Ι) ηνπ 2004 
231(Ι) ηνπ 2004 
235(Ι) ηνπ 2004 

20(Ι) ηνπ 2005 
80(Ι) ηνπ 2008 

100(Ι) ηνπ 2009 
123(Ι) ηνπ 2009 

27(Ι) ηνπ 2011 
104(Ι) ηνπ 2011 
107(Ι) ηνπ 2012 

14(Ι) ηνπ 2013 
87(Ι) ηνπ 2013 

102(Ι) ηνπ 2013 
141(Ι) ηνπ 2013. 

 

 
                       Ννείηαη φηη ε κεηαθέξνπζα εηαηξεία γλσζηνπνηεί ζηνπο 

θαηαζέηεο θαη ζηνπο πηζησηέο ηεο ηελ απφθαζε απηή ηεο 
εηδηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο: 

 
     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη νη απνθάζεηο ησλ εηδηθψλ γεληθψλ 
ζπλειεχζεσλ ηεο απνδερφκελεο θαη ηεο κεηαθέξνπζαο 
εηαηξείαο γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ Έθνξν εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θάζε ζπλέιεπζεο.  
 

 (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3), ε έγγξαθε 
ζπκθσλία γηα ηε κεηαθνξά θαη ε έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο 
κεηαθνξάο εγγξάθνληαη απφ ηνλ Έθνξν, εθφζνλ έρνπλ 
ηεξεζεί νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ: 

 
     Ννείηαη φηη ν Έθνξνο δελ δχλαηαη λα εγγξάςεη δηαθνξεηηθή 
εκεξνκελία έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο κεηαθνξάο απφ ηελ 
νξηζζείζα απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3). 

 
(3)      Πξνθεηκέλνπ πεξί ΠΙ, ν Έθνξνο πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή 

ηεο έγγξαθεο ζπκθσλίαο γηα ηε κεηαθνξά, εθφζνλ παξα-
ρσξεζεί ε έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο κε βάζε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ 
Ιδξπκάησλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη θαη εθφζνλ έρνπλ ηεξεζεί νη δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Μέξνπο: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ννείηαη φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα κε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ 
έγθξηζή ηεο νξίδεη θαη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία αξρίδεη 
ε ηζρχο ηεο κεηαθνξάο, ε νπνία δχλαηαη λα είλαη 
πξνγελέζηεξε, ε ίδηα ή κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο 
εγγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο απφ ηνλ Έθνξν, ψζηε λα ζπλάδεη 
κε ηα εθάζηνηε δεδνκέλα πνπ δηέπνπλ ηε δπλαηφηεηα 
πινπνίεζεο ηεο κεηαθνξάο. 

 
(4) Αθνχ εγγξαθεί ε ζπκθσλία γηα ηε κεηαθνξά θαη ε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο θαη αλαθιεζεί ε άδεηα 
ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα πξνθεηκέλνπ πεξί 
ΠΙ, ν Έθνξνο εθδίδεη δηαηαγή πνπ αθπξψλεη ηελ εγγξαθή 
ηεο κεηαθέξνπζαο εηαηξείαο, ε νπνία δηαιχεηαη απφ ηελ 
εκέξα ηεο έθδνζεο ηεο δηαηαγήο απηήο.». 

 
Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
άξζξνπ 49Δ ηνπ 
βαζηθνχ λφκνπ. 

    4. Σν άξζξν 49E ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν 49Δ: 

 

«Έγγξαθε 
ζπκθσλία 
κεηαθνξάο. 

 
49Δ.  (1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 49Γ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 

ακέζσο κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε 
γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο εηδηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο 
ηεο κεηαθέξνπζαο εηαηξείαο ζηνπο θαηαζέηεο θαη ζηνπο 
πηζησηέο ηεο, ε έγγξαθε ζπκθσλία κεηαθνξάο ππνγξάθεηαη 
ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο επηηξνπείαο 
ηφζν ηεο απνδερφκελεο φζν θαη ηεο κεηαθέξνπζαο εηαηξείαο 
θαη θαηαηίζεηαη ζηνλ Έθνξν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο. 
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(2) Αλεμαξηήησο νπνηαζδήπνηε άιιεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο 
Μέξνπο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνβιεζεί ζηνλ Έθνξν ε 
έγγξαθε ζπκθσλία κεηαθνξάο ππνγεγξακκέλε φπσο πξν-
βιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν ή/θαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ 
φπσο  νξίδεηαη  ζην  εδάθην  (1),  ν  Έθνξνο  δχλαηαη λα πξνβεί  
ζηελ εγγξαθή ηεο κεηαθνξάο κε βάζε ηηο απνθάζεηο ησλ 
εηδηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ηεο απνδερφκελεο θαη ηεο 
κεηαθέξνπζαο εηαηξείαο, νη νπνίεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 
παξφληνο Μέξνπο ζα ζεσξνχληαη καδί σο λα είλαη ε “έγγξαθε 
ζπκθσλία κεηαθνξάο”: 
 
     Ννείηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ 
ππνβάιιεηαη ζηνλ Έθνξν ελππνγξάθσο απφ ηνλ πξφεδξν ηεο 
θάζε ζπλέιεπζεο ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεσλ ησλ εηδηθψλ 
γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ηεο απνδερφκελεο θαη ηεο κεηα-
θέξνπζαο εηαηξείαο, ζε έληππν θαη εληφο πξνζεζκίαο πνπ 
νξίδνληαη απφ ηνλ Έθνξν.». 
 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ 49Σ ηνπ 
βαζηθνχ λφκνπ. 

    5. Σν άξζξν 49Σ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) απηνχ, κε ηα αθφινπζα 
λέα εδάθηα (1) θαη (2), αληίζηνηρα: 

 «(1) Η εγγξαθή ηεο ζπκθσλίαο κεηαθνξάο καδί κε ηελ έλαξμε ηεο 
ηζρχνο ηεο κεηαθνξάο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ 
(2) θαη (3) ηνπ άξζξνπ 49Γ, απνηεινχλ επαξθή απφδεημε ηεο 
κεηαθνξάο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο 
κεηαθέξνπζαο εηαηξείαο ζηελ απνδερφκελε εηαηξεία, θαζψο θαη φηη ε 
απνδερφκελε εηαηξεία  δηαδέρεηαη ηε κεηαθέξνπζα εμ νινθιήξνπ ζε 
φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη φηη φιεο νη πξάμεηο, ηα 
ζπκβφιαηα θαη ηα άιια έγγξαθά ηεο παξακέλνπλ ζε ηζρχ: 

 Ννείηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή 
θαλνληζκνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθθξεκεί νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή ή 
δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ή δηαδηθαζία ελψπηνλ επαξρηαθνχ θηεκα-
ηνινγηθνχ γξαθείνπ, ε αληηθαηάζηαζε ηεο επσλπκίαο ηεο κεηα-
θέξνπζαο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ηεο απνδερφκελεο εηαηξείαο, γηα 
ηνπο ζθνπνχο ηεο εθθξεκνχζαο δηαδηθαζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 
θαηαρψξηζε απφ ηελ απνδερφκελε εηαηξεία ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο 
πξνο ην νηθείν πξσηνθνιιεηείν ή ηνλ Έθνξν ή ην επαξρηαθφ 
θηεκαηνινγηθφ γξαθείν, αληίζηνηρα. 

(2) Σα κέιε θαη νη κέηνρνη ηεο κεηαθέξνπζαο εηαηξείαο θαζίζηαληαη 
κέιε θαη κέηνρνη ηεο απνδερφκελεο εηαηξείαο κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 
κεηαθνξάο.»· θαη  

(β)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (4) απηνχ, κε ην αθφινπζν λέν 
εδάθην (4): 

 
«(4) Μέζα ζε πεξίνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

εγγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο κεηαθνξάο, ε απνδερζείζα εηαηξεία 
ελεκεξψλεη κε επηζηνιή ηεο θάζε πηζησηή ηεο κεηαθέξνπζαο 
εηαηξείαο γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο 
κεηαθνξάο, φπσο θαη γηα ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηεο 
απνδερζείζαο εηαηξείαο.». 
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Δ.Δ. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 24(Ι)/2014 
Αρ. 4431, 28.2.2014                               

Ο περί ηης Μεηαβίβαζης ηφν Αρμοδιοηήηφν και ηφν Λειηοσργιών ηοσ Οργανιζμού Κσπριακής 
Γαλακηοκομικής Βιομητανίας ζηο Τμήμα Γεφργίας και ζηις Κηηνιαηρικές Υπηρεζίες Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι 
με δημοζίεσζη ζηην Δπίζημη Δθημερίδα ηης Κσπριακής Γημοκραηίας ζύμθφνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ 
Σσνηάγμαηος. 

 
Αξηζκφο 24(Ι) ηνπ 2014 

 

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ 

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014 
 
         Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο 

ηίηινο. 

 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Μεηαβίβαζεο ησλ Αξκνδηνηήησλ θαη ησλ 

Λεηηνπξγηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Κππξηαθήο Γαιαθηνθνκηθήο Βηνκεραλίαο ζην Σκήκα Γεσξγίαο 
θαη ζηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο Νφκνο ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 

 

 

 

 

 

108(Ι) ηνπ 1995 
  21(Ι) ηνπ 1996 
  52(Ι) ηνπ 1997 
  78(Ι) ηνπ 1997 
  82(Ι) ηνπ 1997 
105(Ι) ηνπ 1997 
106(Ι) ηνπ 1997 
  52(Ι) ηνπ 1998 
  64(Ι) ηνπ 1998 
  74(Ι) ηνπ 1998 
  95(Ι) ηνπ 1998 
  52(Ι) ηνπ 1999 
  67(Ι) ηνπ 1999 
  98(Ι) ηνπ 1999 
114(Ι) ηνπ 1999 
136(Ι) ηνπ 1999 
138(Ι) ηνπ 1999 
  54(Ι) ηνπ 2000 
  71(Ι) ηνπ 2000 
123(Ι) ηνπ 2000 
172(Ι) ηνπ 2000 
174(Ι) ηνπ 2000 
  35(Ι) ηνπ 2001 
152(Ι) ηνπ 2001 
181(Ι) ηνπ 2003 
246(Ι) ηνπ 2004 
250(Ι) ηνπ 2004 
251(Ι) ηνπ 2004 
  26(Ι) ηνπ 2011 

196(Ι) ηνπ 2011. 
 

 

 

4 ηνπ1969 
   17 ηνπ 1971  
 130 ηνπ 1987  
29(I) ηνπ 1994  

 

2. ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

«Γεληθφ Λνγηζηήξην» ζεκαίλεη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο· 

«έθηαθηνο» ζεκαίλεη πξφζσπν, ην νπνίν ακέζσο πξν ηεο εκεξνκελίαο ελάξμεσο 
ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, απαζρνιείην ζηνλ Οξγαληζκφ Κππξηαθήο 
Γαιαθηνθνκηθήο Βηνκεραλίαο κε ζχκβαζε έθηαθηεο απαζρφιεζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ, 
ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Γηαδηθαζίαο Πξφζιεςεο ΄Δθηαθησλ Τπαιιήισλ ζηε Γεκφζηα 
θαη Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη∙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο» ζεκαίλεη ηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο· 

«Οξγαληζκφο Κππξηαθήο Γαιαθηνθνκηθήο Βηνκεραλίαο» ή «Οξγαληζκφο» ζεκαίλεη 
ηνλ Οξγαληζκφ, ν νπνίνο ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ηνπ πεξί Κππξηαθήο 
Γαιαθηνθνκηθήο Βηνκεραλίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη∙ 
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98(I) ηνπ 1996  
13(I) ηνπ 1997  
55(I) ηνπ 1998  
14(I) ηνπ 2004  
29(I) ηνπ 2012 

26(Ι) ηνπ 2014. 
 

 

 

 

«Σκήκα Γεσξγίαο» ζεκαίλεη ην Σκήκα Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 
Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο· 

«Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ» ζεκαίλεη ην Σκήκα Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ· 

«ππάιιεινο» ζεκαίλεη ππάιιειν ηνπ Οξγαληζκνχ Κππξηαθήο Γαιαθηνθνκηθήο 
Βηνκεραλίαο, ν νπνίνο ακέζσο πξν ηεο εκεξνκελίαο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ θαηείρε ζέζε ζηνλ Οξγαληζκφ Κππξηαθήο Γαιαθηνθνκηθήο 
Βηνκεραλίαο είηε κφληκα, είηε πξνζσξηλά, είηε κε αλαπιήξσζε· 

«Τπνπξγείν» ζεκαίλεη ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο. 

Μεηαθνξά ησλ 
αξκνδηνηήησλ θαη    
ησλ ιεηηνπξγηψλ       
ηνπ Οξγαληζκνχ. 

3. Οη αξκνδηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ζήκεξα αζθνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ, 

δπλάκεη ηνπ πεξί Κππξηαθήο Γαιαθηνθνκηθήο Βηνκεραλίαο Νφκνπ, κεηαβηβάδνληαη ζην Σκήκα 
Γεσξγίαο εθηφο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γάιαθηνο ηνπ 
Οξγαληζκνχ, νη νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. 

 

Μεηαθνξά 
πξνζσπηθνχ θαη 
ζέζεσλ ηνπ 
Οξγαληζκνχ. 
Παξάξηεκα I 
Παξάξηεκα ΙΙ 
Παξάξηεκα ΙΙΙ 
Παξάξηεκα IV. 

4. (1) Απφ ηηο είθνζη ελληά (29) ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Οξγαληζκφ, νη είθνζη ηέζζεξεηο 

(24) ζέζεηο, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, κεηαθέξνληαη, ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ 
θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε, ζηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο, ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Πξνζσπηθνχ θαη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην, φπσο απηέο θαίλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα I, II, III 
θαη IV, αληίζηνηρα. 

(2) Οη ζέζεηο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ κεηαθέξνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο πθηζηάκελεο δνκέο νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ ή 
Σκεκάησλ ή Τπεξεζηψλ πνπ κεηαθέξνληαη, αιιά εληάζζνληαη ζε λέα εδάθηα ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, παξακέλνπλ σο «κεκνλσκέλεο» ή 
δηαηεξνχλ ηε δηθή ηνπο μερσξηζηή δνκή.  

(3) Οη ζέζεηο απηέο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζεκεηψλνληαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 
κε δηπιφ ζηαπξφ (++) ή ζα ζεκεησζνχλ κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε 
πιήξσζή ηνπο απφ θαηφρνπο ησλ θαηψηεξσλ ζέζεσλ ηεο ίδηαο δνκήο ζέζεσλ. 

(4) (α) Έλαο Έθηαθηνο Λνγηζηηθφο Λεηηνπξγφο (Κιίκαθα Α4)  πνπ ππεξεηεί ζηνλ Οξγαληζκφ, 
κεηαθέξεηαη θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιείηαη σο Έθηαθηνο Λνγηζηηθφο Λεηηνπξγφο (Κιίκαθα Α4) 
ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην. 
 
(β) Η απαζρφιεζε ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηελ παξάγξαθν (α) ιεηηνπξγνχ θαιχπηεηαη απφ 
πξφλνηα πνπ ζα πεξηιεθζεί ζην Κεθάιαην «1902 Γεληθφ Λνγηζηήξην, Άξζξν 02106.2 
Πξφζζεηεο Βνεζεηηθέο Τπεξεζίεο», ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζρεηηθή αλαθνξά 
πεξηιακβάλεηαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ηνπ Δπεμεγεκαηηθνχ Τπνκλήκαηνο ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ. 
 
(5) Έλαο έθηαθηνο Γξαθέαο (Κιίκαθα Α2) πνπ ππεξεηνχζε ζηνλ Οξγαληζκφ, ζα κεηαθεξζεί 
θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιείηαη σο Έθηαθηνο Γξαθέαο (Κιίκαθα Α2) ζην Σκήκα Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ θαη ε απαζρφιεζή ηνπ ζα θαιχπηεηαη απφ πξφλνηα πνπ ζα 
πεξηιεθζεί ζην Κεθάιαην «1807 Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ, Τπνδηαίξεζε 
Κεθαιαίνπ 12 – Γεληθφ Γξακκαηεηαθφ Πξνζσπηθφ, Άξζξν 02106.2 Πξφζζεηεο Βνεζεηηθέο 
Τπεξεζίεο», ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζρεηηθή αλαθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη ζην 
αληίζηνηρν θεθάιαην ηνπ Δπεμεγεκαηηθνχ Τπνκλήκαηνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 
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Γηθαίσκα ππαιιήινπ  
ή έθηαθηνπ λα αξλεζεί 
ηε κεηαθνξά θαη 
ζρεηηθέο δηεπζεηήζεηο. 

 

 

 

     24 ηνπ 1967 
     17 ηνπ 1968 
     67 ηνπ 1972 
       6 ηνπ 1973 
       1 ηνπ 1975 
     18 ηνπ 1977 
     30 ηνπ 1979 
     57 ηνπ 1979 
     82 ηνπ 1979 
     92 ηνπ 1979 
     54 ηνπ 1980 
     12 ηνπ 1983 
   167 ηνπ 1987 
     37 ηνπ 1988 
     18 ηνπ 1990 
   203 ηνπ 1990 
  52(Ι) ηνπ 1994 
  61(Ι) ηνπ 1994 
  26(Ι) ηνπ 2001 
111(Ι) ηνπ 2001  
  70(Ι) ηνπ 2002 
  79(Ι) ηνπ 2002 
159(Ι) ηνπ 2002 
212(Ι) ηνπ 2002 
110(Ι) ηνπ 2003 

111(Ι) ηνπ 2003. 
 

5. Κάζε ππάιιεινο ή έθηαθηνο, πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ 

Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο – Γηνίθεζε ή ζηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο  θαη  Πξνζσπηθνχ  ή  ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη εληφο 
ελφο (1) κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ησλ φξσλ ππεξεζίαο ηνπ, φπσο θαζνξίδνληαη 
ζηνλ παξφληα Νφκν, δχλαηαη λα δειψζεη, αλέθθιεηα θαη εγγξάθσο πξνο ην Γεληθφ Γηεπζπληή 
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο φηη δελ επηζπκεί ηε κεηαθνξά 
ηνπ ζην ελ ιφγσ Τπνπξγείν ή Σκήκα ή Τπεξεζία, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζχκθσλα κε 
ηνλ παξφληα Νφκν θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ζεσξείηαη φηη νη ππεξεζίεο ηνπ ηεξκαηίδνληαη κε 
βάζε ηνλ πεξί Σεξκαηηζκνχ ηεο Απαζρνιήζεσο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

 

Όξνη ππεξεζίαο θαη 
δηθαηψκαηα ησλ 
ππαιιήισλ θαη ησλ 
εθηάθησλ. 

       1 ηνπ 1990 
     71 ηνπ 1991 
   211 ηνπ 1991 
  27(Ι) ηνπ 1994 
  83(Ι) ηνπ 1995 
  60(Ι) ηνπ 1996 
109(Ι) ηνπ 1996 
  69(Ι) ηνπ 2000 
156(Ι) ηνπ 2000 
    4(Ι) ηνπ 2001 
  94(Ι) ηνπ 2003 
128(Ι) ηνπ 2003 
183(Ι) ηνπ 2003 
  31(Ι) ηνπ 2004 
218(Ι) ηνπ 2004 
  68(Ι) ηνπ 2005 
  79(Ι) ηνπ 2005 
105(Ι) ηνπ 2005 
  96(Ι) ηνπ 2006 
107(Ι) ηνπ 2008 
137(Ι) ηνπ 2009 
194(Ι) ηνπ 2011 
  78(Ι) ηνπ 2013 

7(3) ηνπ 2014. 
 

 

6.-(1) (α) Κάζε ππάιιεινο, ν νπνίνο κεηαθέξεηαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ 

Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζε απηφ, ηεξνπκέλσλ 
νπνησλδήπνηε ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, 
απνιακβάλεη φισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη σθειεκάησλ θαη ππφθεηηαη εηο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 
θαη θαζήθνληα ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ. 
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  97(Ι) ηνπ 1997 
    3(Ι) ηνπ 1998 
  77(Ι) ηνπ 1999 
141(Ι) ηνπ 2001 
  69(Ι) ηνπ 2005 
  37(Ι) ηνπ 2010 
  94(Ι) ηνπ 2010 
  31(Ι) ηνπ 2012 

131(Ι) ηνπ 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα Σξίην (Ι):  
22.6.1998 
17.2.2000 
20.3.2001 
3.12.2003 
11.8.2005 
6.11.2009. 

 

(β) Κάζε έθηαθηνο, ν νπνίνο κεηαθέξεηαη ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή 
ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζε απηφ, απνιακβάλεη φισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη 
σθειεκάησλ θαη ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα ησλ εξγνδνηνπκέλσλ 
ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηε δεκφζηα ππεξεζία, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνπο βαζηθνχο φξνπο 
απαζρφιεζήο ηνπ. 

(2)(α) Οη φξνη ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη κεηαθέξνληαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 
Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ή ζην Σκήκα 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είλαη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, 
ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη απηνχ, θαζψο επίζεο ηνλ πεξί πληάμεσλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη 
ή αληηθαζίζηαηαη, ή νπνηνδήπνηε λφκν ή θαλνληζκνχο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο 
θαηαβνιήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ησλ ππαιιήισλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

 

 

(β) Οη φξνη απαζρφιεζεο ησλ εθηάθησλ, νη νπνίνη κεηαθέξνληαη ζην Σκήκα Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ θαη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είλαη νη φξνη απαζρφιεζεο πνπ δηέπνπλ ηνπο 
εξγνδνηνχκελνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηε δεκφζηα ππεξεζία. 

(γ) Κάζε ππάιιεινο ή έθηαθηνο, πνπ κεηαθέξεηαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ 
θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, δηαηεξεί ηε 
κηζζνινγηθή ηνπ θιίκαθα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνζσπηθψλ ξπζκίζεσλ. 

(3) Η ππεξεζία ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία ππαιιήινπ ή εθηάθηνπ πνπ κεηαθέξεηαη ζην 
Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζηηο Κηεληαηξηθέο 
Τπεξεζίεο ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο 
Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζεσξείηαη σο άλεπ δηαθνπήο 
ζπλέρηζε ηεο ππεξεζίαο απηνχ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ θαη νη απνιαβέο θαη 
ινηπνί φξνη δελ δχλαηαη λα κεηαβιεζνχλ δπζκελψο θαηά ηελ ππεξεζία ηνπ ζην Τπνπξγείν ή 
Σκήκα ή Τπεξεζία φπνπ κεηαθέξζεθε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, παξά κφλν ζε 
πεξίπησζε πνπ νη φξνη απηνί κεηαβιεζνχλ θαζνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηνπο δεκφζηνπο 
ππαιιήινπο: 

    Ννείηαη φηη ηπρφλ ζπζζσξεπκέλε άδεηα αλάπαπζεο ζε πίζηε ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηελ 
εκεξνκελία κεηαθνξάο ηνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κεηαθέξεηαη θαη 
ε άδεηα αλάπαπζεο ηνπ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 
ησλ πεξί Γεκνζίαο Τπεξεζίαο (Υνξήγεζε Αδεηψλ) Καλνληζκψλ, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηνλ 
Οξγαληζκφ. 

 

(4) Οη δηαηάμεηο ηνπ πεξί πληάμεσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, θαζψο επίζεο θαη νη δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή θαλνληζκψλ πνπ 
θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαηαβνιήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ησλ ππαιιήισλ ηεο 
δεκφζηαο ππεξεζίαο, εθαξκφδνληαη ζηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα, θάζε ππαιιήινπ πνπ 
κεηαθέξεηαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζηηο 
Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ 
Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη ζηα 
ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα θάζε ήδε ζπληαμηνχρνπ ιεηηνπξγνχ ηνπ Οξγαληζκνχ. 
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Δθθξεκείο δηθαζηηθέο 
δηαδηθαζίεο θαη βάζεηο 
αγσγήο. 

 

7. Οπνηαδήπνηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή βάζε αγσγήο, ε νπνία εθθξεκεί ή είρε 

δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ησλ ππαιιήισλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζε ζρέζε 
κε ηηο κεηαβηβαδφκελεο αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, ζπλερίδεηαη ή 
αζθείηαη, σο εάλ ν παξψλ Νφκνο δελ είρε ζεζπηζηεί. 

  

Παχζε αξκνδηνηήησλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 

8.  Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηνπ Οξγαληζκνχ δελ αζθεί πιένλ θακία αξκνδηφηεηα ηνπ, εθηφο ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη 
αλαγθαίν γηα ηελ νξηζηηθή δηάιπζή ηνπ. 
 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

(Άξζξν 4) 

Θέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε 

(α) Γχν (2) ζέζεηο Δπηζεσξεηψλ Διέγρνπ Α’ (Κιίκαθα Α8 θαηΑ9(i)), κεηνλνκάδνληαη ζε Δπηζεσξεηέο Διέγρνπ Α’ΟΚΓΒ 
(Κιίκαθα Α8 θαηΑ9(i)) θαη κεηαθέξνληαη, ε κηα εθ ησλ νπνίσλ κε ηνλ θάηνρν ηεο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.01 - 
Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ζέζεηο απηέο ζα 
ζεκεησζνχλ κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ηνπο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ 
Δπηζεσξεηή Διέγρνπ ΟΚΓΒ  (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)). 

(β) Γχν (2) ζέζεηο Δπηζεσξεηψλ Διέγρνπ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)), κεηνλνκάδνληαη ζε Δπηζεσξεηέο Διέγρνπ ΟΚΓΒ 
(Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)) θαη κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.01 - Τπνπξγείν 
Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ζέζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη 
κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

(γ) Μία (1) ζέζε Σερληθνχ Δπηζεσξεηή Γάιαθηνο (Κιίκαθα Α5(i), Α7θαη Α8(i)), κεηνλνκάδεηαη ζε Σερληθφ Δπηζεσξεηή 
Γάιαθηνο ΟΚΓΒ(Κιίκαθα Α5(i), Α7 θαη Α8(i)) θαη κεηαθέξεηαη, κε ηνλ θάηνρν ηεο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.01 - 
Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή 
ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

(Άξζξν 4) 

Θέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο 

 (α) Μία (1) ζέζε Αλψηεξνπ Σερληθνχ Υεκείνπ (Κιίκαθα Α9(i)), κεηνλνκάδεηαη ζε Αλψηεξν Σερληθφ Υεκείνπ ΟΚΓΒ 
(Κιίκαθα Α9(i)) θαη κεηαθέξεηαη ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.04 – Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο» ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζή ηεο απφ ηνπο 
θαηφρνπο ησλ ζέζεσλ Σερληθνχ Υεκείνπ ΟΚΓΒ (Κιίκαθα Α5 (2

ε
 βαζκίδα), Α7 θαη Α8(i)). 

(β) Σξεηο (3) ζέζεηο Σερληθψλ Υεκείνπ (Κιίκαθα Α5 (2
ε
 βαζκίδα), Α7 θαη Α8(i)), κεηνλνκάδνληαη ζε Σερληθνχο Υεκείνπ 

ΟΚΓΒ (Κιίκαθα Α5 (2
ε
 βαζκίδα), Α7 θαη Α8(i)) θαη κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ 

«12.04 – Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ζέζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

(γ) Μία (1) ζέζε Λεηηνπξγνχ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Γεηγκαηνιεςηψλ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11), κεηνλνκάδεηαη ζε 
Λεηηνπξγφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Γεηγκαηνιεςηψλ ΟΚΓΒ (Κιίκαθα Α8, Α10θαη Α11) θαη κεηαθέξεηαη, κε ηνλ θάηνρν 
ηεο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.04 – Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή 
ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

(δ) Μία (1) ζέζε Γεηγκαηνιήπηε Α’(Κιίκαθα Α8 θαη Α9(i)), κεηνλνκάδεηαη ζε Γεηγκαηνιήπηε Α’ΟΚΓΒ (Κιίκαθα Α8 θαη 
Α9(i)) θαη κεηαθέξεηαη ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.04 – Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η 
ζέζε απηή ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ηεο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ 
Γεηγκαηνιεπηψλ ΟΚΓΒ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)). 



136 
 

(ε) Γπν (2) ζέζεηο Γεηγκαηνιεπηψλ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)), κεηνλνκάδνληαη ζε Γεηγκαηνιήπηεο ΟΚΓΒ (Κιίκαθα Α2, 
Α5 θαη Α7(ii)) θαη κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.04 – Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο» 
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ζέζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

(Άξζξν 4) 

Θέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ 

(α) Μία (1) ζέζε Γηνηθεηηθνχ Λεηηνπξγνχ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11), κεηνλνκάδεηαη ζε Γηνηθεηηθφ Λεηηνπξγφ ΟΚΓΒ 
(Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11) θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07 - Σκήκα Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

(β) Μία (1) ζέζε Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ (Κιίκαθα Α8, θαη Α9(i)), κεηνλνκάδεηαη ζε Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ ΟΚΓΒ 
(Κιίκαθα Α8 θαη Α9(i)) θαη κεηαθέξεηαη ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07 - Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή 
ε πιήξσζε ηεο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Βνεζνχ Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ ΟΚΓΒ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)). 

(γ) Σξεηο (3) ζέζεηο Βνεζνχ Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)), κεηνλνκάδνληαη ζε Βνεζνχο 
Γξακκαηεηαθνχο Λεηηνπξγνχο ΟΚΓΒ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)) θαη κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην 
ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07 - Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ζέζεηο απηέο 
ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

(δ) Σξεηο (3) ζέζεηο Βνεζνχ Γξαθείνπ (Κιίκαθα Α1, Α2 θαη Α5(ii)), κεηνλνκάδνληαη ζε Βνεζνχο Γξαθείνπ ΟΚΓΒ (Κιίκαθα 
Α1, Α2 θαη Α5(ii)) θαη κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07 - Σκήκα Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ζέζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 
 

(Άξζξν 4) 

Θέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην 

 (α) Μία (1) ζέζε Λνγηζηή (Κιίκαθα Α13(ii)), κεηνλνκάδεηαη ζε Λνγηζηή ΟΚΓΒ (Κιίκαθα Α13(ii)) θαη κεηαθέξεηαη, κε ηνλ 
θάηνρφ ηεο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «19.02 - Γεληθφ Λνγηζηήξην» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή 
ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

(β) Μία (1) ζέζε Λεηηνπξγνχ Λνγηζηεξίνπ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11),κεηνλνκάδεηαη ζε Λεηηνπξγφ Λνγηζηεξίνπ ΟΚΓΒ 
(Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11) θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «19.02 - Γεληθφ Λνγηζηήξην» 
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

(γ) Μία (1) ζέζε Δπηζεσξεηή Λνγαξηαζκψλ (Κιίκαθα Α10(i)), κεηνλνκάδεηαη ζε Δπηζεσξεηή Λνγαξηαζκψλ ΟΚΓΒ 
(Κιίκαθα Α10(i)) θαη κεηαθέξεηαη ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «19.02 - Γεληθφ Λνγηζηήξην» ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζή ηεο απφ ηνπο 
θαηφρνπο ησλ ζέζεσλ Λνγηζηηθνχ Λεηηνπξγνχ 1

εο
 Σάμεο ΟΚΓΒ (Κιίκαθα Α8 θαη Α9(i))θαη Λνγηζηηθνχ Λεηηνπξγνχ ΟΚΓΒ 

(Κιίκαθα Α4 θαη Α7(ii)). 

(δ) Σξεηο (3) ζέζεηο Λνγηζηηθνχ Λεηηνπξγνχ 1
ε
 Σάμεο (Κιίκαθα Α8 θαηΑ9(i)) κεηνλνκάδνληαη ζε Λνγηζηηθνχο Λεηηνπξγνχο 

1
εο

 Σάμεο ΟΚΓΒ (Κιίκαθα Α8 θαη Α9(i)) θαη κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «19.02 - 
Γεληθφ Λνγηζηήξην» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ζέζεηο απηέο ζα ζεκεησζνχλ κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα 
είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ηνπο απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ ζέζεσλ Λνγηζηηθνχ Λεηηνπξγνχ ΟΚΓΒ (Κιίκαθα Α4 θαη Α7(ii)). 

(ε) Γχν (2) ζέζεηο Λνγηζηηθνχ Λεηηνπξγνχ (Κιίκαθα Α4 θαη Α7(ii)), κεηνλνκάδνληαη ζε Λνγηζηηθνχο Λεηηνπξγνχο ΟΚΓΒ 
(Κιίκαθα Α4 θαη Α7(ii)) θαη κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «19.02 - Γεληθφ 
Λνγηζηήξην» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ζέζεηο απηέο ζα ζεκεησζνχλ κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 
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Δ.Δ. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 25(Ι)/2014 
Αρ. 4431, 28.2.2014                               

Ο περί ηης Μεηαβίβαζης ηφν Αρμοδιοηήηφν και ηφν Λειηοσργιών ηοσ Σσμβοσλίοσ Αμπελοοινικών 
Προχόνηφν ζηο Τμήμα Γεφργίας Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Δπίζημη Δθημερίδα ηης 
Κσπριακής Γημοκραηίας ζύμθφνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκφο 25(Ι) ηνπ 2014 

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

ΑΜΠΔΛΟΟΙΝΙΚΧΝ ΠΡΟΨΌΝΣΧΝ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΡΓΙΑ ΝΟΜΟ 
 
       Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Μεηαβίβαζεο ησλ Αξκνδηνηήησλ θαη 

ησλ Λεηηνπξγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ζην Σκήκα Γεσξγίαο Νφκνο 
ηνπ 2014. 
 

Δξκελεία. 
 
 
 

61(Ι) ηνπ 2004 
226(Ι) ηνπ 2004 

53(Ι) ηνπ 2007 
27(Ι) ηνπ 2014. 

 

2. ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

«Γεληθφ Λνγηζηήξην» ζεκαίλεη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο·  

«πκβνχιην Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ» ή «πκβνχιην» ζεκαίλεη ηνλ Οξγαληζκφ, 
ν νπνίνο ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ηνπ πεξί πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ 
Πξντφλησλ Νφκνπ· 

«Σκήκα Γεσξγίαο» ζεκαίλεη ην Σκήκα Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 
Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο· 

«Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ» ζεκαίλεη ην Σκήκα Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ· 

«ππάιιεινο» ζεκαίλεη ππάιιειν ηνπ πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ, ν 
νπνίνο ακέζσο πξν ηεο εκεξνκελίαο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ 
θαηείρε ζέζε ζην πκβνχιην Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ είηε κφληκα, είηε 
πξνζσξηλά, είηε κε αλαπιήξσζε· 

«Τπνπξγείν» ζεκαίλεη ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο. 
 

Μεηαθνξά ησλ 
αξκνδηνηήησλ θαη ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 
 

3. Οη αξκνδηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ζήκεξα αζθνχληαη απφ ην πκβνχιην, 

δπλάκεη ηνπ πεξί πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ Νφκνπ, κεηαβηβάδνληαη ζην Σκήκα 
Γεσξγίαο. 

Μεηαθνξά πξνζσπηθνχ 
θαη ζέζεσλ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 
Παξάξηεκα Ι. 
Παξάξηεκα ΙΙ. 
Παξάξηεκα ΙΙΙ. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

4.-(1) Απφ ηηο ζαξάληα (40) ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην πκβνχιην, νη ηξηάληα ελλέα (39) 

ζέζεηο κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, κεηαθέξνληαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε, ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ θαη ζην Γεληθφ 
Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, φπσο απηέο θαίλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Ι, ΙΙ θαη IΙΙ, 
αληίζηνηρα. 

(2) Οη ζέζεηο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ δελ 
εληάζζνληαη ζηηο πθηζηάκελεο δνκέο νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ ή Σκεκάησλ ή 
Τπεξεζηψλ πνπ κεηαθέξνληαη, αιιά εληάζζνληαη ζε λέα εδάθηα ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, παξακέλνπλ σο «κεκνλσκέλεο» ή 
δηαηεξνχλ ηε δηθή ηνπο μερσξηζηή δνκή. 

(3) Οη ζέζεηο απηέο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζεκεηψλνληαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυ-
πνινγηζκφ κε δηπιφ ζηαπξφ (++) ή ζα ζεκεησζνχλ κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δε ζα είλαη 
δπλαηή ε πιήξσζή ηνπο, απφ θαηφρνπο ησλ θαηψηεξσλ ζέζεσλ ηεο ίδηαο δνκήο ζέζεσλ, 
φπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
 

Γηθαίσκα ππαιιήινπ λα 
αξλεζεί ηε κεηαθνξά θαη 
ζρεηηθέο δηεπζεηήζεηο. 
 
 
 

      
 

24 ηνπ 1967 
     17 ηνπ 1968 

5. Κάζε ππάιιεινο πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο – Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ 
Λνγηζηήξην, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε 
απηφλ ησλ φξσλ ππεξεζίαο ηνπ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, δχλαηαη λα 
δειψζεη, αλέθθιεηα θαη εγγξάθσο πξνο ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 
Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο φηη δελ επηζπκεί ηε κεηαθνξά ηνπ ζην ελ ιφγσ 
Τπνπξγείν ή Σκήκα ή Τπεξεζία, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 
Νφκν θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ζεσξείηαη φηη νη ππεξεζίεο ηνπ ηεξκαηίδνληαη κε βάζε ηνλ 
πεξί Σεξκαηηζκνχ ηεο Απαζρνιήζεσο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 
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     67 ηνπ 1972 
       6 ηνπ 1973 
       1 ηνπ 1975 
     18 ηνπ 1977 
     30 ηνπ 1979 
     57 ηνπ 1979 
     82 ηνπ 1979 
     92 ηνπ 1979 
     54 ηνπ 1980 
     12 ηνπ 1983 
   167 ηνπ 1987 
     37 ηνπ 1988 
     18 ηνπ 1990 
   203 ηνπ 1990 
  52(Ι) ηνπ 1994 
  61(Ι) ηνπ 1994 
  26(Ι) ηνπ 2001 
111(Ι) ηνπ 2001 
  79(Ι) ηνπ 2002 
  70(Ι) ηνπ 2002 
159(Ι) ηνπ 2002 
212(Ι) ηνπ 2002 
110(Ι) ηνπ 2003 

111(Ι) ηνπ 2003. 
 

 

Όξνη ππεξεζίαο θαη 
δηθαηψκαηα ησλ 
ππαιιήισλ. 

        

1 ηνπ 1990 
     71 ηνπ 1991 
   211 ηνπ 1991 
  27(Ι) ηνπ 1994 
  83(Ι) ηνπ 1995 
  60(Ι) ηνπ 1996 
109(Ι) ηνπ 1996 
  69(Ι) ηνπ 2000 
156(Ι) ηνπ 2000 
    4(Ι) ηνπ 2001 
  94(Ι) ηνπ 2003 
128(Ι) ηνπ 2003 
183(Ι) ηνπ 2003 
  31(Ι) ηνπ 2004 
218(Ι) ηνπ 2004 
  68(Ι) ηνπ 2005 
  79(Ι) ηνπ 2005 
105(Ι) ηνπ 2005 
  96(Ι) ηνπ 2006 
107(Ι) ηνπ 2008 
137(Ι) ηνπ 2009 
194(Ι) ηνπ 2011 
  78(Ι) ηνπ 2013 

7(Ι) ηνπ 2014. 
 

6.-(1) Κάζε ππάιιεινο ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ηεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε 
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, 
απνιακβάλεη φισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη σθειεκάησλ θαη ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ. 

 
 

 
 
 

97(Ι) ηνπ 1997 
    3(Ι) ηνπ 1998 
  77(Ι) ηνπ 1999 
141(Ι) ηνπ 2001 
  69(Ι) ηνπ 2005 
  37(Ι) ηνπ 2010 
  94(Ι) ηνπ 2010 
  31(Ι) ηνπ 2012 

131(Ι) ηνπ 2012. 

(2)(α) Οη φξνη ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ζην 
Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είλαη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηνπο δεκφζηνπο 
ππαιιήινπο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ 
εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, θαζψο επίζεο ηνλ πεξί πληάμεσλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ή νπνηνλδήπνηε λφκν ή θαλνληζκνχο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο 
θαλφλεο θαηαβνιήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ησλ ππαιιήισλ ηεο δεκφζηαο 
ππεξεζίαο. 
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 (β) Κάζε ππάιιεινο, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ 
Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή 
ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
δηαηεξεί ηε κηζζνινγηθή ηνπ θιίκαθα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνζσπηθψλ ξπζκίζεσλ. 
 

 (3) Η ππεξεζία ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία ππαιιήινπ ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζην 
Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζεσξείηαη σο άλεπ δηαθνπήο ζπλέρηζε ηεο ππεξεζίαο 
απηνχ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ θαη νη απνιαβέο θαη νη ινηπνί φξνη δε δχλαηαη 
λα κεηαβιεζνχλ δπζκελψο θαηά ηελ ππεξεζία ηνπ θαη νη απνιαβέο θαη νη ινηπνί φξνη δε 
δχλαηαη λα κεηαβιεζνχλ δπζκελψο θαηά ηελ ππεξεζία ηνπ ζην Τπνπξγείν ή Σκήκα ή 
Τπεξεζία φπνπ κεηαθέξζεθε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, παξά κφλν ζε πεξίπησζε πνπ 
νη φξνη απηνί κεηαβιεζνχλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο: 

 
 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
22.6.1998 
17.2.2000 
20.3.2001 
3.12.2003 
11.8.2005 
6.11.2009. 

 

 Ννείηαη φηη ηπρφλ ζπζζσξεπκέλε άδεηα αλάπαπζεο ζε πίζηε ηνπ ππαιιήινπ, θαηά ηελ 
εκεξνκελία κεηαθνξάο ηνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κεηαθέξεηαη θαη ε άδεηα 
αλάπαπζήο ηνπ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί 
Γεκνζίαο Τπεξεζίαο (Υνξήγεζε Αδεηψλ) Καλνληζκψλ, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζην 
πκβνχιην. 

  (4) Οη δηαηάμεηο ηνπ πεξί πληάμεσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, θαζψο επίζεο θαη νη δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή θαλνληζκψλ πνπ 
θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαηαβνιήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ησλ ππαιιήισλ 
ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, εθαξκφδνληαη ζηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα, θάζε ππαιιήινπ ε 
ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ 
Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη 
ζηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα θάζε ήδε ζπληαμηνχρνπ ιεηηνπξγνχ ηνπ πκβνπιίνπ. 
 

Δθθξεκείο δηθαζηηθέο 
δηαδηθαζίεο θαη βάζεηο 
αγσγήο. 
 

7. Οπνηαδήπνηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή βάζε αγσγήο, ε νπνία εθθξεκεί ή είρε 

δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ ππαιιήισλ  ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζε ζρέζε 
κε ηηο κεηαβηβαδφκελεο αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, ζπλερίδεηαη ή 
αζθείηαη, σο εάλ ν παξψλ Νφκνο δελ είρε ζεζπηζηεί. 
 

Παχζε αξκνδηνηήησλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 

8.  Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηνπ πκβνπιίνπ δελ αζθεί πιένλ θακία αξκνδηφηεηά ηνπ, εθηφο ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη 
αλαγθαίν γηα ηελ νξηζηηθή δηάιπζή ηνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

(Άξζξν 4) 

Θέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε 

(α) Μία (1) ζέζε Αλψηεξνπ Λεηηνπξγνχ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ (Κιίκαθα Α13(ii)), κεηνλνκάδεηαη ζε Αλψηεξν 
Λεηηνπξγφ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ΑΠ (Κιίκαθα Α13(ii)) θαη κεηαθέξεηαη, κε ηνλ θάηνρν ηεο, ζε λέν εδάθην ηνπ 
Κεθαιαίνπ «12.01 - Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ηεο απφ ηνπο 
θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Λεηηνπξγνχ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ Α΄ ΑΠ (Κιίκαθα Α11(ii)) θαη Λεηηνπξγνχ Ακπειννηληθψλ 
Πξντφλησλ ΑΠ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11). 

(β) Μία (1) ζέζε Λεηηνπξγνχ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ Α’(Κιίκαθα Α11(ii)), κεηνλνκάδεηαη ζε Λεηηνπξγφ Ακπειννηληθψλ 
Πξντφλησλ Α’ ΑΠ (Κιίκαθα Α11(ii)) θαη κεηαθέξεηαη, κε ηνλ θάηνρν ηεο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.01 - 
Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζα 
ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ηεο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Λεηηνπξγνχ 
Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ΑΠ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11). 

(γ) Δλλέα (9) ζέζεηο Λεηηνπξγψλ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11), κεηνλνκάδνληαη ζε Λεηηνπξγνχο 
Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ΑΠ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11) θαη κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ 
Κεθαιαίνπ «12.01 - Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ. Οη ζέζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

(δ) Μία (1) ζέζε Πξψηνπ Δπφπηε (Κιίκαθα Α11(ii)),κεηνλνκάδεηαη ζε Πξψην Δπφπηε ΑΠ (Κιίκαθα Α11(ii)) θαη 
κεηαθέξεηαη ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.01 - Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» 
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε 
ηεο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Αλψηεξνπ Δπφπηε ΑΠ (Κιίκαθα Α10(i)), Δπφπηε Α΄ ΑΠ (Κιίκαθα Α8 θαη Α9(i)) θαη 
Δπφπηε ΑΠ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)). 

(ε) Γχν (2) ζέζεηο Αλψηεξσλ Δπνπηψλ (Κιίκαθα Α10(i)), κεηνλνκάδνληαη ζε Αλψηεξνπο Δπφπηεο ΑΠ (Κιίκαθα Α10(i)) 
θαη κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.01 - Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ 
θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  Οη ζέζεηο απηέο ζα ζεκεησζνχλ κε δηπιφ ζηαπξφ (++) 
φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ηνπο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Δπφπηε Α΄ΑΠ (Κιίκαθα Α8 θαη Α9(i)) θαη 
Δπφπηε ΑΠ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)). 

(ζη) Έμη (6) ζέζεηο Δπνπηψλ Α’ (Κιίκαθα Α8, θαη Α9(i)),κεηνλνκάδνληαη ζε Δπφπηεο Α’ ΑΠ(Κιίκαθα Α8, θαη Α9(i)) θαη 
κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.01 - Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  Οη ζέζεηο απηέο ζα ζεκεησζνχλ κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ 
δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ηνπο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Δπφπηε ΑΠ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)). 

(δ) Γψδεθα (12) ζέζεηο Δπνπηψλ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαηΑ7(ii)),κεηνλνκάδνληαη ζε Δπφπηεο ΑΠ(Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)) 
θαη κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.01 - Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ 
θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ζέζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Θέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ 

(Άξζξν 4(1)(2)(3)) 

(α) Μία (1) ζέζε Αλψηεξνπ Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ (Κιίκαθα Α10(i)),κεηνλνκάδεηαη ζε Αλψηεξν Γξακκαηεηαθφ 
Λεηηνπξγφ ΑΠ (Κιίκαθα Α10(i))θαη κεηαθέξεηαη, κε ηνλ θάηνρν ηεο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07 - Σκήκα 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) 
φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ηεο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ ΑΠ (Κιίκαθα Α8 
θαη Α9(i)) θαη Γξαθέσλ ΑΠ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)). 

(β) Μία (1) ζέζε Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ (Κιίκαθα Α8, θαηΑ9(i)), κεηνλνκάδεηαη ζε Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ ΑΠ 
(Κιίκαθα Α8 θαη Α9(i)) θαη κεηαθέξεηαη ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07 - Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή 
ε πιήξσζε ηεο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Γξαθέα ΑΠ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)). 
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(γ) Πέληε (5) ζέζεηο Γξαθέσλ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)), κεηνλνκάδνληαη ζε Γξαθείο ΑΠ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii))θαη 
κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07 - Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ζέζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

(δ) Μία (1) ππάιιεινο πνπ ππεξεηεί ζε ππεξάξηζκε βάζε ζηε ζέζε Γξαθέα (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)), κεηαθέξεηαη σο 
ππεξάξηζκε ζηε κεηνλνκαζζείζα ζέζε Γξαθέα ΑΠ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)), ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07 - 
Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

(Άξζξν 4) 

Θέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο 

(α) Μία (1) ζέζε Λνγηζηή 1
εο

 Σάμεσο (Κιίκαθα Α11 θαηΑ12(ii)), κεηνλνκάδεηαη ζε Λνγηζηή 1
εο

 Σάμεο ΑΠ (Κιίκαθα Α11 
θαη Α12(ii)) θαη κεηαθέξεηαη, κε ηνλ θάηνρν ηεο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «19.02 - Γεληθφ Λνγηζηήξην». Η ζέζε απηή 
ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 
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Δ.Δ. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 26(Ι)/2014 
Αρ. 4431, 28.2.2014                               

Ο περί Κσπριακής Γαλακηοκομικής Βιομητανίας (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη 
ζηην Δπίζημη Δθημερίδα ηης Κσπριακής Γημοκραηίας ζύμθφνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκφο 26(Ι) ηνπ 2014 

 
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΝΟΜΟ 

             Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο ηίηινο. 

    4 ηνπ 1969 
    17ηνπ 1971 

    130 ηνπ 1987 
    29(I) ηνπ 1994 
    98(I) ηνπ 1996 
    13(I) ηνπ 1997 
    55(I) ηνπ 1998 
    14(I) ηνπ 2004 

    29(I) ηνπ 2012. 
 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Κππξηαθήο Γαιαθηνθνκηθήο Βηνκεραλίαο 

(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Κππξηαθήο Γαιαθηνθνκηθήο 
Βηνκεραλίαο Νφκνπο ηνπ 1969 κέρξη 2012 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο 
λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Κππξηαθήο 
Γαιαθηνθνκηθήο Βηνκεραλίαο Νφκνη ηνπ 1969 κέρξη 2014. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ 61 ηνπ  
βαζηθνχ λφκνπ. 

2. Σν άξζξν 61 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν λέν άξζξν 61: 

  
 «Γηάιπζε θαη 

εθθαζάξηζε 
ηνπ 
Οξγαληζκνχ. 

 61.(1) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, εάλ ην θξίλεη ζθφπηκν λα εθδψζεη Γηάηαγκα 
δηάιπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ. 
 
   
(2) Ο Τπνπξγφο πξηλ εθδψζεη ην Γηάηαγκα δηάιπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ δχλαηαη 
λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη ηηο απφςεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, θαζψο θαη 
νπνησλδήπνηε άιισλ θνξέσλ πνπ θξίλεη φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ιάβεη ηελ 
άπνςή ηνπο. 

(3)  Με ηελ έθδνζε ηνπ αλαθεξφκελνπ ζην εδάθην (1) Γηαηάγκαηνο, ν 
Οξγαληζκφο δελ αζθεί πιένλ θακία αξκνδηφηεηά ηνπ, εθηφο ζηελ έθηαζε πνπ 
απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ νξηζηηθή δηάιπζή ηνπ. 

 (4) ην αλαθεξφκελν ζην εδάθην (1) Γηάηαγκα δηάιπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, ν 
Τπνπξγφο δχλαηαη λα πεξηιάβεη ηέηνηεο δηαηάμεηο πνπ ζεσξεί αλαγθαίεο γηα – 

(α) ηελ εθθαζάξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ• 

(β) ηελ επηβνιή θαη ηε δηεθδίθεζε επηβαξχλζεσλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ησλ εμφδσλ ηεο εθθαζάξηζεο, ζην κέηξν 
πνπ ηέηνηεο ππνρξεψζεηο θαη έμνδα δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηα 
θεθάιαηα ή απφ άιια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οξγαληζκνχ• 

(γ) ηελ ρξεζηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε πιενλάδνλησλ θεθαιαίσλ ή άιισλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, γηα ζθνπνχο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Γηάηαγκα• θαη 

(δ) νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε, θξίλεη αλαγθαία γηα ηε δηάιπζε θαη 
εθθαζάξηζε.».  
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Δ.Δ. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 27(Ι)/2014 
Αρ. 4431, 28.2.2014                               

Ο περί Σσμβοσλίοσ Αμπελοοινικών Προχόνηφν (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη 
ζηην Δπίζημη Δθημερίδα ηης Κσπριακής Γημοκραηίας ζύμθφνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκφο 27(Ι) ηνπ 2014 
 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΜΠΔΛΟΟΙΝΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΝΟΜΟ  

 Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο ηίηινο. 

6(Ι) ηνπ 2004 
226(Ι) ηνπ 2004 
53(Ι) ηνπ 2007. 

 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ 

(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί πκβνπιίνπ 
Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ Νφκνπο ηνπ 2004 έσο 2007 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο «ν 
βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί 
πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ Νφκνη ηνπ 2004 έσο 2014. 

  
Πξνζζήθε λένπ 
άξζξνπ 29 ζην 
βαζηθφ λφκν. 

2. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 28 απηνχ, ηνπ 

αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 29: 

  
 «Γηάιπζε θαη 

εθθαζάξηζε 
ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

29.-(1) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, εάλ ην θξίλεη ζθφπηκν λα εθδψζεη Γηάηαγκα 
δηάιπζεο ηνπ πκβνπιίνπ. 

   (2) Ο Τπνπξγφο, πξηλ εθδψζεη ην Γηάηαγκα δηάιπζεο ηνπ πκβνπιίνπ, 
δχλαηαη λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη ηηο απφςεηο  ηνπ ίδηνπ ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο 
θαη νπνησλδήπνηε άιισλ θνξέσλ πνπ ν ίδηνο θξίλεη φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 
ιάβεη ηελ άπνςή ηνπο. 

   (3) Με ηελ έθδνζε ηνπ αλαθεξφκελνπ ζην εδάθην (1)  Γηαηάγκαηνο,  ην 
πκβνχιην δελ αζθεί πιένλ θακία αξκνδηφηεηά ηνπ, εθηφο ζηελ έθηαζε πνπ 
απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ νξηζηηθή δηάιπζή ηνπ. 

   
   (4) ην αλαθεξφκελν ζην εδάθην (1) Γηάηαγκα δηάιπζεο ηνπ πκβνπιίνπ, ν 

Τπνπξγφο δχλαηαη λα πεξηιάβεη ηέηνηεο δηαηάμεηο πνπ ζεσξεί αλαγθαίεο γηα - 
  
  (α) ηελ εθθαζάξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ· 
  
  (β) ηελ επηβνιή θαη ηε δηεθδίθεζε επηβαξχλζεσλ γηα αληηκεηψπηζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ εμφδσλ ηεο 
εθθαζάξηζεο, ζην κέηξν πνπ ηέηνηεο ππνρξεψζεηο θαη έμνδα δελ 
κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηα θεθάιαηα ή απφ άιια ζηνηρεία 
ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ· 

  
  (γ) ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε πιενλάδνλησλ θεθαιαίσλ ή 

άιισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ γηα ζθνπνχο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
Γηάηαγκα·θαη 

  
  (δ) νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε, θξίλεη αλαγθαία γηα ηε 

δηάιπζε θαη εθθαζάξηζε.». 
  
  
  
  
  
  
  

__________________________________________________________________________________ 

Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 1445 Λεπθσζία, Κχπξνο 
Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα - Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00 
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