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Αριθμός 4450 Δεστέρα, 30 Ιοσνίοσ 2014 657 

      

Ο πεπί Αγωγήρ και Δκπαίδεςζηρ Παιδιών με Διδικέρ Ανάγκερ (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με 
δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκόο 87(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 

ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1999 ΚΑΗ 2001 

      Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
  
πλνπηηθόο 
ηίηινο. 
113(Η) ηνπ 1999 
69(Η) ηνπ 2001. 

 1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 
Παηδηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Νόκνπο ηνπ 1999 θαη 2001 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο 
λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αγσγήο θαη 
Δθπαίδεπζεο Παηδηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Νόκνη ηνπ 1999 έσο 2014. 

 1.  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

 2. Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

θξάζεο «κε άιιν ηξόπν.» (ηέηαξηε γξακκή)  κε ηε θξάζε «θαη’ νίθνλ ή ζε λνζειεπηήξηα.». 

  
Tξνπνπνίεζε 
ηνπ  βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε 
ηνπ άξζξνπ 9 
απηνύ. 

 3. Σν άξζξν 9 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθόινπζν λέν άξζξν 9: 

 «Γηελέξγεηα 
Αμηνιόγεζεο.  

9.-(1) Ζ αμηνιόγεζε ησλ αλαγθώλ θάζε παηδηνύ δηελεξγείηαη από ηελ Δπαξρηαθή 
Δπηηξνπή θαη βαζίδεηαη ζε αμηνιόγεζε ηνπ παηδηνύ από πξσηνβάζκηα πνιπζεκαηηθή 
νκάδα, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εγγεγξακκέλν ςπρνιόγν, εηδηθό εθπαηδεπηηθό, 
ηαηξό, ινγνπαζνιόγν θαη νπνηνδήπνηε άιιν εηδηθό απαηηεί ε πεξίπησζε. 
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(2) Ζ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή νξίδεη ηνπο εηδηθνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), 
αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε παηδηνύ, κε βάζε ηηο νδεγίεο εγθπθιίνπ ηνπ 
Τπνπξγείνπ, ε νπνία εηνηκάδεηαη κεηά από δηαβνύιεπζε ζην πκβνύιην: 

   
     Ννείηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο παηδηώλ κε ζνβαξή καζεζηαθή ή εηδηθή καζεζηαθή 

δπζθνιία, ζηελ πξσηνβάζκηα πνιπζεκαηηθή νκάδα κεηέρεη ηνπιάρηζηνλ  
εθπαηδεπηηθόο ςπρνιόγνο.». 

   
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 15 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

4. Σν εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά 

ηελ ιέμε «πνπ» (πξώηε γξακκή) ηεο θξάζεο «θνηηνύλ ζε ηάμε ζπλεζηζκέλνπ ζρνιείνπ ή ζε εηδηθή 
κνλάδα ιπθείνπ ή ηερληθήο ζρνιήο ή ζε ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη». 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



659 

 
Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 88(Ι)/2014 
Απ. 4450, 30.6.2014                               

Ο πεπί Αλλοδαπών και Μεηαναζηεύζεωρ (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην 
Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκόο 88(Η) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΔΧ ΝΟΜΟ 

Πξννίκην.  Γηα ζθνπνύο - 
   
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
ΔΔ: L 16, 
23.1.2004, 
ζ. 44

.
 

L 132, 
19.5.2011, 
ζ. 1. 
  

 (α) άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηελ νπνία ρνξεγεί ην Άξζξν 11.4 ηεο πξάμεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2003/109/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο 
Ννεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ην θαζεζηώο ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ νη νπνίνη είλαη επί 
καθξόλ δηακέλνληεο», όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία κε ηελ Οδεγία 2011/51/ΔΔ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαΐνπ 2011, θαη 

 
 
 
(β) νξζόηεξεο ελαξκόληζεο κε ην Άξζξν 11.4α ηεο πξναλαθεξόκελεο Οδεγίαο 

2003/109/ΔΚ, 
   
       Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
   
πλνπηηθόο 
ηίηινο. 
    Κεθ. 105. 

2 ηνπ 1972 
54 ηνπ 1976 
50 ηνπ 1988 

197 ηνπ 1989 
100(Η) ηνπ 1996 

43(Η) ηνπ 1997 
14(Η) ηνπ 1998 
22(Η) ηνπ 2001 

164(Η) ηνπ 2001 
88(Η) ηνπ 2002 

220(Η) ηνπ 2002 
66(Η) ηνπ 2003 

178(Η) ηνπ 2004 
8(Η) ηνπ 2007 

184(Η) ηνπ 2007 
29(Η) ηνπ 2009 

143(Η) ηνπ 2009 
153(Η) ηνπ 2011 

41(Η) ηνπ 2012 
100(Η) ηνπ 2012 
117(Η) ηνπ 2012 

32(Η) ηνπ 2013 
49(Η) ηνπ 2013. 

 1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αιινδαπώλ θαη Μεηαλαζηεύζεσο 
(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί Αιινδαπώλ θαη 
Μεηαλαζηεύζεσο Νόκν (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθόο λόκνο»). 

   
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 
18ΗΕ 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

 2. Σν άξζξν 18ΗΕ ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 
 
 

   (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) απηνύ, κε ηελ 
αθόινπζε λέα παξάγξαθν (δ): 
 
 «(δ)  ην δηθαίσκα γηα ηα σθειήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε, θαζώο θαη ηα βαζηθά σθειήκαηα πνπ 
πξνθύπηνπλ από ηελ θνηλσληθή αξσγή θαη ηελ θνηλσληθή 
πξνζηαζία

.
»

.
 θαη 
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   (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (3) απηνύ, κε ην αθόινπζν λέν εδάθην (3): 

 
 
 
 
 

 

   
 
 

 6(Η) ηνπ 2000 
6(Η) ηνπ 2002 

53(Η) ηνπ 2003 
63(Η) ηνπ 2003 

9(Η) ηνπ 2004 
241(Η) ηνπ 2004 
154(Η) ηνπ 2005 
112(Η) ηνπ 2007 
122(Η) ηνπ 2009 

9(Η) ηνπ 2013 
58(Η) ηνπ 2014 

59(Η) ηνπ 2014. 

    «(3) Ζ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ (α), νη επη-
θπιάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (β) θαη ε παξάγξαθνο (δ) 
ηνπ εδαθίνπ (1) εθαξκόδνληαη ηεξνπκέλσλ ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Πξνζθύγσλ Νόκνπ, όπσο απηόο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, αλαθνξηθά 
κε ηα δηθαηώκαηα πνπ ρνξεγνύληαη ζε δηθαηνύρνπο 
δηεζλνύο πξνζηαζίαο θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ 
ηνπο.». 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 89(Ι)/2014 
Απ. 4450, 30.6.2014                               

Ο πεπί ηηρ Γιαθάνειαρ ηων Σιμών Αεπίος και Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ για ηον Σελικό Βιομησανικό Καηαναλωηή 
(Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ 
Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκόο 89(Η) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟN ΠΔΡΗ ΣΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΣΧΝ ΣΗΜΧΝ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΔΛΗΚΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΝΟΜΟ TOY 2001 

 
Πξννίκην. Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο κε ηίηιν - 
  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο E.E.: L 298, 
7.11.2008,  
ζ. 9. 

«Οδεγία 2008/92/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22
αο

 Οθησβξίνπ 2008, 
ζρεηηθά κε θνηλνηηθή δηαδηθαζία γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ ηηκώλ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο γηα ηνλ ηειηθό βηνκεραληθό θαηαλαισηή». 

     Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
  
πλνπηηθόο 
ηίηινο. 
140(Η) ηνπ 2001. 

 
 
 
 

1.  Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Γηαθάλεηαο ησλ Σηκώλ Αεξίνπ θαη Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο γηα ηνλ Σειηθό Βηνκεραληθό Καηαλαισηή (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα 
δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί ηεο Γηαθάλεηαο ησλ Σηκώλ Αεξίνπ θαη Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο γηα ηνλ 
Σειηθό Βηνκεραληθό Καηαλαισηή Νόκν ηνπ 2001 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθόο 
λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο Γηαθάλεηαο 
ησλ Σηκώλ Αεξίνπ θαη Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο γηα ηνλ Σειηθό Βηνκεραληθό Καηαλαισηή Νόκνη ηνπ 
2001 θαη 2014. 

 
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

2.  Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζʼ απηόλ ηνπ όξνπ «ηαηηζηηθή Τπεξεζία Δπξσπατθώλ 

Κνηλνηήησλ», όπσο απηόο απαληάηαη ζε νπνηαδήπνηε γξακκαηηθή παξαιιαγή κε ηνλ 
όξν «Eurostat», ζηελ αληίζηνηρε γξακκαηηθή παξαιιαγή· 

 
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζʼ απηόλ ηεο ιέμεο «θνηλνπνηνύληαη», όπσο απηή απαληάηαη ζε 

νπνηαδήπνηε γξακκαηηθή παξαιιαγή κε ηε ιέμε «γλσζηνπνηνύληαη», ζηελ αληίζηνηρε 
γξακκαηηθή παξαιιαγή. 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 3  
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

3.  Σν άξζξν 3 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

  (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) απηνύ, ηεο θξάζεο «νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα 
θνηλνπνηνύλ» (πξώηε θαη δεύηεξε γξακκή), κε ηε θξάζε «ε επηρείξεζε νθείιεη λα 
γλσζηνπνηεί»· 

  
  (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (2) απηνύ, ηεο θξάζεο «νη επηρεηξήζεηο θαηαγξάθνπλ» 

(πξώηε γξακκή), κε ηε θξάζε «ε επηρείξεζε θαηαγξάθεη»· 
  
  (γ) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) απηνύ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ (3): 
  
  «(3) ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ 

αεξίνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη πέξαλ ηεο κίαο, νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 
γλσζηνπνηνύληαη από ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ε νπνία ζα ηηο 
γλσζηνπνηεί ζηε Eurostat.». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 5  
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

4. Σν άξζξν 5 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

  (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνύ, κε ην αθόινπζν λέν εδάθην (1): 
  
     «(1) Ζ επηρείξεζε έρεη ππνρξέσζε λα δεκηνπξγεί, ελεκεξώλεη θαη δηαηεξεί, γηα ρξνληθή 

πεξίνδν πέληε (5) εηώλ από ηελ θαηαγξαθή ηνπο, θαηάιιεια θαη επαξθή αλαιπηηθά 
ζηνηρεία θαζώο θαη κεζόδνπο ππνινγηζκνύ ή αμηνιόγεζεο, ζηα νπνία βαζίδνληαη ηα 
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ζηνηρεία πνπ ε επηρείξεζε νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηε Eurostat θαη ζηελ αξκόδηα αξρή 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3.»· θαη  

  
  (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (2) απηνύ, ηεο θξάζεο «Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα 

ζέηνπλ» (πξώηε γξακκή), κε ηε θξάζε «Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα ζέηεη». 
  
Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ Πξώηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

5.  Σν Πξώην Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνύ λόκνπ αληηθαζίζηαηαη από ην αθόινπζν λέν Παξάξηεκα. 

  
Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ Γεύηεξνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

6. Σν Γεύηεξν Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνύ λόκνπ αληηθαζίζηαηαη από ην αθόινπζν λέν Παξάξηεκα. 
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«ΠΡΩΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

(Άπθπα 2, 4) 
 

ΣΙΜΔ ΑΔΡΙΟΤ 
 

Οη ηηκέο αεξίνπ γηα ηνλ ηειηθό βηνκεραληθό θαηαλαισηή πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη λα θαηαξηίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ 
αθόινπζε κεζνδνινγία: 
 
α)  Οη ηηκέο πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη είλαη νη ηηκέο ηηο νπνίεο πιεξώλνπλ νη ηειηθνί βηνκεραληθνί θαηαλαισηέο πνπ 

αγνξάδνπλ θπζηθό αέξην δηαλεκόκελν κέζσ δηθηύνπ ζσιελώζεσλ γηα ηδία ρξήζε. 
 
β) Δμεηάδνληαη όιεο νη ρξήζεηο αεξίνπ γηα βηνκεραληθνύο ζθνπνύο σζηόζν,  από ην ζύζηεκα εξαιπούνται νη 

θαηαλαισηέο αεξίνπ πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ- 
 

-  γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζηαζκνύο ειεθηξνπαξαγσγήο ή ζηαζκνύο ζπκπαξαγσγήο 
ζεξκόηεηαο ειεθηξηζκνύ, 
 

-  γηα κε ελεξγεηαθέο ρξήζεηο (π.ρ. ζηε ρεκηθή βηνκεραλία), 
 

-  ζε πνζόηεηεο άλσ ησλ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ (4 000 000) Gigajoule (GJ) εηεζίσο. 
 
γ) Οη θαηαγξαθόκελεο ηηκέο βαζίδνληαη ζε ζύζηεκα ηππηθώλ επηπέδσλ θαηαλάισζεο πνπ νξίδεηαη κε θιίκαθα 

εηήζηαο θαηαλάισζεο αεξίνπ. 
 
δ) Οη ηηκέο ζπιιέγνληαη δύν (2) θνξέο αλά έηνο, ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ (Ηαλνπάξηνο θαη Ηνύιηνο) θαη αθνξνύλ ηηο 

κέζεο ηηκέο πνπ πιήξσζαλ βηνκεραληθνί ηειηθνί θαηαλαισηέο γηα αέξην ζην δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ 
εμακήλνπ. Ζ πξώηε αλαθνίλσζε ησλ ζηνηρείσλ ζηε Eurostat γηα ηηο ηηκέο ζα αθνξά ηελ θαηάζηαζε όπσο απηή ζα 
έρεη δηακνξθσζεί ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008. 

 
ε) Οη ηηκέο πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε επξώ αλά Gigajoule. Ζ ρξεζηκνπνηνύκελε κνλάδα ελέξγεηαο κεηξηέηαη   κε 

βάζε ηελ αθαζάξηζηε ζεξκνγόλν δύλακε (ΑΘΓ). 
 
ζη) ηηο ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη όιεο νη θαηαβιεηέεο επηβαξύλζεηο: επηβαξύλζεηο δηθηύνπ ζπλ 

θαηαλαισζείζα ελέξγεηα, κείνλ ηπρόλ εθπηώζεηο ή δώξα, ζπλ ινηπέο επηβαξύλζεηο (κίζζσζε ηνπ κεηξεηή, πάγην 
ηέινο θ.ιπ.). Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε αξρηθήο ζύλδεζεο. 

 
δ) Οη ηηκέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη σο εζληθνί κέζνη όξνη. 
 
ε) Ζ ηαηηζηηθή Τπεξεζία αλαπηύζζεη θαη εθαξκόδεη νηθνλνκηθώο ζπκθέξνπζεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε 

αληηπξνζσπεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο δεδνκέλσλ κε βάζε ηνπο αθόινπζνπο θαλόλεο- 
 

-  νη ηηκέο ζα αληηπξνζσπεύνπλ ζηαζκηζκέλνπο κέζνπο όξνπο ηηκώλ, ρξεζηκνπνηώληαο σο ζηάζκηζε ηα 
κεξίδηα ηεο αγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνκήζεηαο αεξίνπ ηεο έξεπλαο. Θα δίλνληαη αξηζκεηηθνί κέζνη όξνη 
ηηκώλ κόλν όηαλ δελ κπνξνύλ λα ππνινγηζζνύλ ζηαζκηζκέλα αξηζκεηηθά ζηνηρεία. Καη ζηηο δύν 
πεξηπηώζεηο, ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ζα δηαζθαιίδεη ηελ θάιπςε αληηπξνζσπεπηηθνύ κεξηδίνπ ηεο εζληθήο 
αγνξάο από ηελ έξεπλα, 
 

-  ηα κεξίδηα ηεο αγνξάο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ πνζόηεηα αεξίνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιόγην πνπ 
εθδίδεη ε επηρείξεζε πξνκήζεηαο αεξίνπ ζην βηνκεραληθό ηειηθό θαηαλαισηή. ην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, ηα 
κεξίδηα ηεο αγνξάο ζα ππνινγίδνληαη ρσξηζηά γηα θάζε επίπεδν θαηαλάισζεο. Ζ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ζα 
δηαρεηξίδεηαη ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζηαζκηζκέλσλ κέζσλ όξσλ 
ηηκώλ, ηεξώληαο ηνπο θαλόλεο πεξί εκπηζηεπηηθόηεηαο, 

 
-  γηα λα δηαθπιαρζεί ε εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ, ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηηκέο ζα 

αλαθνηλώλνληαη κόλν εθόζνλ, ζην νηθείν θξάηνο κέινο, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ηειηθνί θαηαλαισηέο 
ζε θαζεκία από ηηο θαηεγνξίεο πνπ εκθαίλνληαη ζην ζεκείν (η). 

 
ζ) Πξέπεη λα δίλνληαη ηξία επίπεδα ηηκώλ- 
 

-  ηηκέο ρσξίο θόξνπο θαη εηζθνξέο, 
 

-  ηηκέο ρσξίο ΦΠΑ θαη ινηπνύο αλαθηήζηκνπο θόξνπο, 
 

-  ηηκέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θύζεσο θόξσλ, εηζθνξώλ θαη ΦΠΑ. 

                                                      
  Ο βηνκεραληθόο ηειηθόο θαηαλαισηήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη άιινπ είδνπο κε νηθηαθό θαηαλαισηή. 
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η) Ζ έξεπλα ζα θαιύπηεη ηηο ηηκέο αεξίνπ γηα ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο βηνκεραληθώλ ηειηθώλ θαηαλαισηώλ: 
 
  Βηνκεραληθόο ηειηθόο θαηαλαισηήο                           Δηήζηα θαηαλάισζε αεξίνπ (GJ) 
 
 

   Καηώηαηε           Αλώηαηε 
  Δπίπεδν I1                                                                                        <          1 000 
 Δπίπεδν I2                                                                           1 000    <         10 000 
 Δπίπεδν I3                                                                          10 000   <       100 000 
 Δπίπεδν I4                                                                        100 000   <     1 000 000 
 Δπίπεδν I5                                                                     1 000 000   <=   4 000 000. 

 

ηα)  Μία θνξά αλά δηεηία, καδί κε ηελ αλαθνξά ηηκώλ ηνπ Ηαλνπαξίνπ, ζηε Eurostat ζα γλσζηνπνηνύληαη 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα θαηάξηηζεο θαη εηδηθόηεξα: πεξηγξαθή ηεο 
έξεπλαο θαη ηεο έθηαζήο ηεο (πιήζνο επηρεηξήζεσλ πξνκήζεηαο πνπ εμεηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο 
έξεπλαο, ζπγθεληξσηηθά εθαηνζηηαία πνζνζηά ηεο αγνξάο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ θ.ιπ.), θαη ησλ 
θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ππνινγηζζνύλ νη ζηαζκηζκέλνη κέζνη όξνη ηηκώλ, θαζώο θαη 
νη ζπγθεληξσηηθνί όγθνη θαηαλάισζεο πνπ αληηπξνζσπεύεη θάζε επίπεδν.  

 
Ζ πξώηε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα θαηάξηηζεο ζα αθνξά ηελ θαηάζηαζε όπσο έρεη 
δηακνξθσζεί ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008. 

 
ηβ) Μία θνξά αλά έηνο, καδί κε ηελ αλαθνξά ηηκώλ ηνπ Ηαλνπαξίνπ, ζηε Eurostat ζα γλσζηνπνηνύληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θπξηόηεξα θαηά κέζνλ όξν ραξαθηεξηζηηθά θαη παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηηο αλαθεξζείζεο ηηκέο γηα θάζε επίπεδν θαηαλάισζεο. 

 
  Οη πιεξνθνξίεο ζα πεξηιακβάλνπλ- 
 

-  κέζνπο ζπληειεζηέο θνξηίνπ γηα βηνκεραληθνύο ηειηθνύο θαηαλαισηέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 
θάζε επίπεδν θαηαλάισζεο, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά ελέξγεηαο 
θαη ηε κέζε κέγηζηε δήηεζε, 

 
-  πεξηγξαθή ησλ εθπηώζεσλ πνπ δίλνληαη γηα κε αδηάιεηπηε παξνρή, 

 
-  πεξηγξαθή ησλ πάγησλ ηειώλ, ηεο επηβάξπλζεο κίζζσζεο ηνπ κεηξεηή θαη ηπρόλ άιισλ 

επηβαξύλζεσλ πνπ ηζρύνπλ ζε εζληθό επίπεδν. 
 
ηγ) Μία θνξά αλά έηνο, καδί κε ηελ αλαθνξά ηηκώλ ηνπ Ηαλνπαξίνπ, πξέπεη επίζεο λα γλσζηνπνηνύληαη ηα 

πνζά θαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνύ, θαζώο θαη ε πεξηγξαθή ησλ θόξσλ πνπ επηβάιινληαη ζηηο 
πσιήζεηο αεξίνπ πξνο βηνκεραληθνύο ηειηθνύο θαηαλαισηέο. Ζ πεξηγξαθή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ηπρόλ εηζθνξά κε θνξνινγηθνύ ραξαθηήξα, ε νπνία θαιύπηεη έμνδα ζπζηήκαηνο θαη ππνρξεώζεηο 
δεκόζηαο ππεξεζίαο. 

 
  Ζ παξερόκελε πεξηγξαθή ησλ θόξσλ ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο ζαθώο ρσξηζηέο ελόηεηεο- 
 

-  θόξνπο, εηζθνξέο, εηζθνξέο κε θνξνινγηθνύ ραξαθηήξα, ηέιε θαη ηπρόλ άιιεο θνξνινγηθέο 
επηβαξύλζεηο κε πξνζδηνξηδόκελεο ζηα ηηκνιόγηα πνπ εθδίδνληαη ζηνπο βηνκεραληθνύο ηειηθνύο 
θαηαλαισηέο. Σα πεξηγξαθόκελα ζην παξόλ ζεκείν ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην 
ησλ αλαθεξόκελσλ αξηζκεηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην επίπεδν ηηκήο: “Σηκέο ρσξίο θόξνπο θαη 
εηζθνξέο”, 

 
-  θόξνπο θαη εηζθνξέο πξνζδηνξηδόκελνπο ζηα ηηκνιόγηα πνπ εθδίδνληαη ζηνπο βηνκεραληθνύο 

ηειηθνύο θαηαλαισηέο θαη ζεσξνύληαη κε αλαθηήζηκνη. Σα πεξηγξαθόκελα ζην παξόλ ζεκείν 
ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνληαη, επνκέλσο, ζην πιαίζην ησλ αλαθεξόκελσλ αξηζκεηηθώλ 
ζηνηρείσλ γηα ην επίπεδν ηηκήο: “Σηκέο ρσξίο ΦΠΑ θαη ινηπνύο αλαθηήζηκνπο θόξνπο”, 

 
-  Φόξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) θαη ινηπνί αλαθηήζηκνη θόξνη πξνζδηνξηδόκελνη ζηα 

ηηκνιόγηα πνπ εθδίδνληαη ζηνπο βηνκεραληθνύο ηειηθνύο θαηαλαισηέο. Σα πεξηγξαθόκελα ζην 
παξόλ ζεκείν ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην ησλ αλαθεξόκελσλ αξηζκεηηθώλ 
ζηνηρείσλ γηα ην επίπεδν ηηκήο: “Σηκέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θύζεσο θόξσλ, 
εηζθνξώλ θαη ΦΠΑ”. 
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Οη δηάθνξνη επηβαιιόκελνη θόξνη, εηζθνξέο, εηζθνξέο κε θνξνινγηθνύ ραξαθηήξα, ηέιε θαη 
θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο έρνπλ ζε αδξέο γξακκέο σο εμήο- 

 
-  Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, 
 
-  ηέιε παξαρώξεζεο. Αθνξνύλ ζπλήζσο ηηο άδεηεο θαη ηα ηέιε γηα ηελ θαηάιεςε γεο θαη 

δεκόζηαο ή ηδησηηθήο πεξηνπζίαο από δίθηπα ή άιια κεραλήκαηα ηνπ δηθηύνπ αεξίνπ, 

 
-  πεξηβαιινληηθνί θόξνη ή εηζθνξέο. Αθνξνύλ ζπλήζσο ηελ πξνώζεζε είηε ησλ αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο είηε ηε ζπκπαξαγσγή ζεξκόηεηαο-ειεθηξηζκνύ ή αληηπξνζσπεύνπλ ηελ 
επηβάξπλζε γηα εθπνκπέο CO2, SO2 ή άιιεο νπζίαο πνπ επζύλεηαη γηα ην θαηλόκελν ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

 
-  άιινπ είδνπο θόξνη ή εηζθνξέο ζπλδεόκελεο κε ηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα: 

ππνρξεώζεηο/επηβαξύλζεηο δεκόζηαο ππεξεζίαο, εηζθνξέο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ξπζκηζηηθώλ 
αξρώλ ελέξγεηαο θ.ιπ., 

 
-  άιινπ είδνπο θόξνη ή εηζθνξέο κε ζπλδεόκελεο κε ηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα: εζληθνί, ηνπηθνί ή 

πεξηθεξεηαθνί θόξνη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, θόξνη δηαλνκήο αεξίνπ θ.ιπ. 
 
        Οη θόξνη εηζνδήκαηνο, νη θόξνη πεξηνπζίαο, ηα θαύζηκα απηνθηλήησλ, νη θόξνη νδηθήο θπθινθνξίαο, νη 

θόξνη γηα άδεηεο ηειεπηθνηλσληώλ, ξαδηνεπηθνηλσλίαο, δηαθήκηζεο, ηα ηέιε γηα άδεηεο, νη θόξνη ζηα 
απόβιεηα θ.ιπ. δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε θαη εμαηξνύληαη από ηελ παξνύζα πεξηγξαθή, επεηδή 
αλακθηζβήηεηα απνηεινύλ κέξνο ησλ δαπαλώλ ησλ επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο θαη επηβάιινληαη 
επίζεο ζε άιινπο θιάδνπο ή δξαζηεξηόηεηεο. 

 
ηδ) ηελ πεξίπησζε πνπ όιεο νη βηνκεραληθέο πσιήζεηο θαιύπηνληαη από κία θαη κόλε εηαηξεία αεξίνπ, ε 

ελ ιόγσ εηαηξεία πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. ηελ πεξίπησζε πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο, νη πιεξνθνξίεο λα γλσζηνπνηνύληαη από ηε ηαηηζηηθή 
Τπεξεζία.». 
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«ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

(Άπθπα 2, 4) 

 
ΣΙΜΔ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

Οη ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ ηειηθό βηνκεραληθό θαηαλαισηή πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη 
θαηαξηίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε κεζνδνινγία: 
 
α) Οη ηηκέο πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη είλαη νη ηηκέο ηηο νπνίεο πιεξώλνπλ νη ηειηθνί βηνκεραληθνί 

θαηαλαισηέο πνπ αγνξάδνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ηδία ρξήζε. 
 
β) Δμεηάδνληαη όιεο νη ρξήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα βηνκεραληθνύο ζθνπνύο. 
 
γ) Οη θαηαγξαθόκελεο ηηκέο βαζίδνληαη ζε ζύζηεκα ηππηθώλ επηπέδσλ θαηαλάισζεο πνπ νξίδεηαη κε 

θιίκαθα εηήζηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνύ. 
 
δ)  Οη ηηκέο ζπιιέγνληαη δύν θνξέο θαη’ έηνο, ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ (Ηαλνπάξηνο θαη Ηνύιηνο) θαη 

αθνξνύλ ηηο κέζεο ηηκέο πνπ πιήξσζαλ βηνκεραληθνί ηειηθνί θαηαλαισηέο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην 
δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ εμακήλνπ. Ζ πξώηε αλαθνίλσζε ζηε Eurostat ησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ηηκέο 
ζα αθνξά ηελ θαηάζηαζε όπσο απηή ζα έρεη δηακνξθσζεί ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008. 

 
ε) Οη ηηκέο πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε επξώ αλά kWh. 
 
ζη) ηηο ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη όιεο νη θαηαβιεηέεο επηβαξύλζεηο: επηβαξύλζεηο δηθηύνπ ζπλ 

θαηαλαισζείζα ελέξγεηα, κείνλ ηπρόλ εθπηώζεηο ή δώξα, ζπλ ινηπέο επηβαξύλζεηο (ρξέσζε 
δπλακηθόηεηαο, εκπνξία, κίζζσζε ηνπ κεηξεηή θ.ιπ.). Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε αξρηθήο 
ζύλδεζεο. 

 
δ) Οη ηηκέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη σο εζληθνί κέζνη όξνη. 
 
ε)  Ζ ηαηηζηηθή Τπεξεζία αλαπηύζζεη θαη εθαξκόδεη νηθνλνκηθώο ζπκθέξνπζεο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε αληηπξνζσπεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο δεδνκέλσλ, κε βάζε ηνπο αθόινπζνπο 
θαλόλεο- 

 
- νη ηηκέο ζα αληηπξνζσπεύνπλ ζηαζκηζκέλνπο κέζνπο όξνπο ηηκώλ, ρξεζηκνπνηώληαο σο 

ζηάζκηζε ηα κεξίδηα ηεο αγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνκήζεηαο ειεθηξηζκνύ ηεο έξεπλαο. Θα 
δίλνληαη αξηζκεηηθνί κέζνη όξνη ηηκώλ κόλν όηαλ δελ κπνξνύλ λα ππνινγηζζνύλ ζηαζκηζκέλα 
αξηζκεηηθά ζηνηρεία. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ζα δηαζθαιίδεη ηελ 
θάιπςε αληηπξνζσπεπηηθνύ κεξηδίνπ ηεο εζληθήο αγνξάο από ηελ έξεπλα, 

 
- ηα κεξίδηα ηεο αγνξάο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ πνζόηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιόγην πνπ εθδίδεη ε επηρείξεζε πξνκήζεηαο ειεθηξηζκνύ ζην βηνκεραληθό 
ηειηθό θαηαλαισηή. ην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, ηα κεξίδηα ηεο αγνξάο ζα ππνινγίδνληαη ρσξηζηά 
γηα θάζε επίπεδν θαηαλάισζεο. Ζ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζηαζκηζκέλσλ κέζσλ όξσλ ηηκώλ, ηεξώληαο ηνπο 
θαλόλεο πεξί εκπηζηεπηηθόηεηαο, 

 
- γηα λα δηαθπιαρζεί ε εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ, ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ηηκέο ζα αλαθνηλώλνληαη κόλν εθόζνλ, ζην νηθείν θξάηνο κέινο, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 
(3) ηειηθνί θαηαλαισηέο ζε θαζεκία από ηηο θαηεγνξίεο πνπ εκθαίλνληαη ζην ζηνηρείν (η). 

 
ζ) Πξέπεη λα δίλνληαη ηξία επίπεδα ηηκώλ- 
 

-  ηηκέο ρσξίο θόξνπο θαη εηζθνξέο, 

-  ηηκέο ρσξίο ΦΠΑ θαη ινηπνύο αλαθηήζηκνπο θόξνπο, 

-  ηηκέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θύζεσο θόξσλ, εηζθνξώλ θαη ΦΠΑ. 

                                                      
  Ο βηνκεραληθόο ηειηθόο θαηαλαισηήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη άιινπ είδνπο κε νηθηαθό θαηαλαισηή. 
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η) Ζ έξεπλα ζα θαιύπηεη ηηο ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο βηνκεραληθώλ 

ηειηθώλ θαηαλαισηώλ: 
      

    Βηνκεραληθόο ηειηθόο θαηαλαισηήο Δηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (MWh) 
 
                                                                                             Καηώηαηε             Αλώηαηε 
 Δπίπεδν IA                                                                                    <             20 
 Δπίπεδν IB                                                                              20   <            500 
 Κιίκαθα  IC                                                                           500    <          2 000 
 Δπίπεδν ID                                                                        2 000    <         20 000 
 Δπίπεδν IE                                                                       20 000    <         70 000 
 Δπίπεδν IF                                                                       70 000    <=      150 000. 
 
ηα)      Μία θνξά αλά δηεηία, καδί κε ηελ αλαθνξά ηηκώλ ηνπ Ηαλνπαξίνπ, ζηε Eurostat ζα γλσζηνπνηνύληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα θαηάξηηζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη εηδηθόηεξα: 
πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο θαη ηεο έθηαζήο ηεο (πιήζνο επηρεηξήζεσλ πξνκήζεηαο πνπ εμεηάζηεθαλ ζην 
πιαίζην ηεο έξεπλαο, ζπγθεληξσηηθά εθαηνζηηαία πνζνζηά ηεο αγνξάο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ θ.ιπ.), 
θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ππνινγηζζνύλ νη ζηαζκηζκέλνη κέζνη όξνη ηηκώλ, 
θαζώο θαη νη ζπγθεληξσηηθνί όγθνη θαηαλάισζεο πνπ αληηπξνζσπεύεη έθαζην επίπεδν. Ζ πξώηε 
αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα θαηάξηηζεο ζα αθνξά ηελ θαηάζηαζε όπσο έρεη δηακνξθσζεί ηελ 
1ε Ηαλνπαξίνπ 2008. 

 
ηβ) Μία θνξά θαη’ έηνο, καδί κε ηελ αλαθνξά ηηκώλ ηνπ Ηαλνπαξίνπ, ζηε Eurostat ζα γλσζηνπνηνύληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θπξηόηεξα θαηά κέζνλ όξν ραξαθηεξηζηηθά θαη παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηηο αλαθεξζείζεο ηηκέο γηα θάζε επίπεδν θαηαλάισζεο. 

 
  Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα δίλνληαη ζα πεξηιακβάλνπλ- 

-  κέζνπο ζπληειεζηέο θνξηίνπ γηα βηνκεραληθνύο ηειηθνύο θαηαλαισηέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 
θάζε   επίπεδν θαηαλάισζεο, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά 
ελέξγεηαο θαη ηε κέζε κέγηζηε δήηεζε, 

 
- πίλαθα ζηνλ νπνίν εκθαίλνληαη ηα όξηα ηάζεο αλά ρώξα, 

 
- πεξηγξαθή ησλ πάγησλ ηειώλ, ηεο επηβάξπλζεο κίζζσζεο ηνπ κεηξεηή θαη ηπρόλ άιισλ 

επηβαξύλζεσλ πνπ ηζρύνπλ ζε εζληθό επίπεδν. 
 

ηγ) Μία θνξά αλά έηνο, καδί κε ηελ αλαθνξά ηηκώλ ηνπ Ηαλνπαξίνπ, πξέπεη επίζεο λα γλσζηνπνηνύληαη ηα 
πνζά θαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνύ, θαζώο θαη πεξηγξαθή ησλ θόξσλ πνπ επηβάιινληαη ζηηο πσιήζεηο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο βηνκεραληθνύο ηειηθνύο θαηαλαισηέο. Ζ πεξηγξαθή πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ηπρόλ εηζθνξά κε θνξνινγηθνύ ραξαθηήξα, ε νπνία θαιύπηεη έμνδα ζπζηήκαηνο θαη 
ππνρξεώζεηο δεκόζηαο ππεξεζίαο.  

 
 Ζ παξερόκελε πεξηγξαθή ησλ θόξσλ ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο ζαθώο ρσξηζηέο ελόηεηεο- 
 

-  θόξνπο, εηζθνξέο, εηζθνξέο κε θνξνινγηθνύ ραξαθηήξα, ηέιε θαη ηπρόλ άιιεο θνξνινγηθέο 
επηβαξύλζεηο κε πξνζδηνξηδόκελεο ζηα ηηκνιόγηα πνπ εθδίδνληαη ζηνπο βηνκεραληθνύο ηειηθνύο 
θαηαλαισηέο. Σα πεξηγξαθόκελα ζην παξόλ ζεκείν ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην 
ησλ αλαθεξόκελσλ αξηζκεηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην επίπεδν ηηκήο: “Σηκέο ρσξίο θόξνπο θαη 
εηζθνξέο”, 

 
-  θόξνπο θαη εηζθνξέο πξνζδηνξηδόκελνη ζηα ηηκνιόγηα πνπ εθδίδνληαη ζηνπο βηνκεραληθνύο 

ηειηθνύο θαηαλαισηέο θαη ζεσξνύληαη κε αλαθηήζηκνη. Σα πεξηγξαθόκελα ζην παξόλ ζεκείν 
ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην ησλ αλαθεξόκελσλ αξηζκεηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην 
επίπεδν ηηκήο: “Σηκέο ρσξίο ΦΠΑ θαη ινηπνύο αλαθηήζηκνπο θόξνπο”, 

 
-  Φόξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) θαη ινηπνί αλαθηήζηκνη θόξνη πξνζδηνξηδόκελνη ζηα 

ηηκνιόγηα πνπ εθδίδνληαη ζηνπο βηνκεραληθνύο ηειηθνύο θαηαλαισηέο. Σα πεξηγξαθόκελα ζην 
παξόλ ζεκείν ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην ησλ αλαθεξόκελσλ αξηζκεηηθώλ 
ζηνηρείσλ γηα ην επίπεδν ηηκήο: “Σηκέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θύζεσο θόξσλ, 
εηζθνξώλ θαη ΦΠΑ”. 
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 Οη δηάθνξνη επηβαιιόκελνη θόξνη, εηζθνξέο, εηζθνξέο κε θνξνινγηθνύ ραξαθηήξα, ηέιε θαη 

θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο έρνπλ ζε αδξέο γξακκέο σο εμήο- 
 

-  Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, 
 
-  ηέιε παξαρώξεζεο. Αθνξνύλ ζπλήζσο ηηο άδεηεο θαη ηα ηέιε γηα ηελ θαηάιεςε γεο θαη 

δεκόζηαο ή  ηδησηηθήο πεξηνπζίαο από δίθηπα ή άιια κεραλήκαηα ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ, 

 
-  πεξηβαιινληηθνί θόξνη ή εηζθνξέο. Αθνξνύλ ζπλήζσο ηελ πξνώζεζε είηε ησλ αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο είηε ηε ζπκπαξαγσγή ζεξκόηεηαο-ειεθηξηζκνύ ή αληηπξνζσπεύνπλ ηελ 
επηβάξπλζε γηα εθπνκπέο CO2, SO2 ή άιιεο νπζίαο πνπ επζύλεηαη γηα ην θαηλόκελν ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

 
-  θόξνη ππξεληθώλ ή άιισλ επηζεσξήζεσλ: επηβαξύλζεηο παξνπιηζκνύ ππξεληθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ, επηζεώξεζε θαη ηέιε γηα ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ., 

 
-  άιινπ είδνπο θόξνη ή εηζθνξέο ζπλδεόκελεο κε ηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα: 

ππνρξεώζεηο/επηβαξύλζεηο δεκόζηαο ππεξεζίαο, εηζθνξέο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ξπζκηζηηθώλ 
αξρώλ ελέξγεηαο θ.ιπ., 

 
-  άιινπ είδνπο θόξνη ή εηζθνξέο κε ζπλδεόκελεο κε ηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα: εζληθνί, ηνπηθνί ή 

πεξηθεξεηαθνί θόξνη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, θόξνη δηαλνκήο ειεθηξηζκνύ θ.ιπ. 
 
 Οη θόξνη εηζνδήκαηνο, νη θόξνη πεξηνπζίαο, νη εηδηθνί θόξνη θαηαλάισζεο πεηξειαηνεηδώλ θαη 

θαπζίκσλ γηα ζθνπνύο πιελ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο, ηα θαύζηκα απηνθηλήησλ, νη θόξνη νδηθήο 
θπθινθνξίαο, νη θόξνη γηα άδεηεο ηειεπηθνηλσληώλ, ξαδηνεπηθνηλσλίαο, δηαθήκηζεο, ηα ηέιε γηα άδεηεο, 
νη θόξνη ζηα απόβιεηα θ.ιπ. δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε θαη εμαηξνύληαη από ηελ παξνύζα πεξηγξαθή 
επεηδή αλακθηζβήηεηα απνηεινύλ κέξνο ησλ δαπαλώλ ησλ επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο θαη 
επηβάιινληαη επίζεο ζε άιινπο θιάδνπο ή δξαζηεξηόηεηεο. 

 
ηδ) Μία θνξά αλά έηνο, καδί κε ηελ αλαθνξά ηηκώλ ηνπ Ηαλνπαξίνπ, ζηε Eurostat ζα γλσζηνπνηείηαη 

αλάιπζε ησλ ηηκώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα θύξηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπο. Ζ αλάιπζε απηή ησλ 
ηηκώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα θύξηα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία ζα βαζίδεηαη ζηελ αθόινπζε 
κεζνδνινγία: 

 
 Χο πιήξεο ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά επίπεδν θαηαλάισζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην ζπλνιηθό 

άζξνηζκα ησλ ηηκώλ “Γίθηπν”, ησλ ηηκώλ “Δλέξγεηα θαη Πξνκήζεηα” (δειαδή από ηελ 
ειεθηξνπαξαγσγή ζηελ εκπνξία, κε εμαίξεζε ηα δίθηπα) θαη ησλ πάζεο θύζεσο θόξσλ θαη εηζθνξώλ- 

 
- ε ηηκή “Γίθηπν” είλαη ν ιόγνο κεηαμύ ησλ εζόδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηηκνιόγηα κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο θαη (ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ) ηεο αληίζηνηρεο πνζόηεηαο kWh αλά επίπεδν 
θαηαλάισζεο. Αλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο νη ρσξηζηέο πνζόηεηεο kWh, ζα πξέπεη λα δίλνληαη 
εθηηκήζεηο, 

 
- ε ηηκή “Δλέξγεηα θαη Πξνκήζεηα” είλαη ε ζπλνιηθή ηηκή κείνλ ηελ ηηκή “Γίθηπν” θαη κείνλ ηνπο 

πάζεο θύζεσο  θόξνπο θαη εηζθνξέο, 

 
- θόξνη θαη εηζθνξέο. Γηα ην ζπζηαηηθό απηό ζηνηρείν ζα δίλεηαη επηπξόζζεηε αλάιπζε- 

 
- θόξνη θαη εηζθνξέο ζηηο ηηκέο “Γίθηπν”, 

 
- θόξνη θαη εηζθνξέο ζηηο ηηκέο “Δλέξγεηα θαη Πξνκήζεηα”, 

 
- ΦΠΑ θαη ινηπνί αλαθηήζηκνη θόξνη. 
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ΖΜΔΗΧΖ: Αλ πξνζδηνξίδνληαη ρσξηζηά νη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, ηόηε κπνξνύλ λα 
θαηαλεκεζνύλ ζε έλα από ηα δύν θύξηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία σο εμήο- 

 
- ε ηηκή “Γίθηπν” ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δαπάλεο: ηηκνιόγηα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, απώιεηεο 

κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, δαπάλεο δηθηύνπ, ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πειαηώλ, δαπάλεο 
εμππεξέηεζεο ζπζηήκαηνο θαη κίζζσζε ηνπ κεηξεηή, 
 

- ε ηηκή “Δλέξγεηα θαη Πξνκήζεηα” ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δαπάλεο: ειεθηξνπαξαγσγή, 
ζπγθέληξσζε, ελέξγεηα εμηζνξξόπεζεο, θόζηνο παξερόκελεο ελέξγεηαο, ππεξεζίεο ζηνπο 
πειάηεο, δηαρείξηζε εμππεξέηεζεο πειαηώλ, κέηξεζε θαη ινηπέο δαπάλεο παξνρήο, 

 
- ινηπέο εηδηθέο δαπάλεο. Σν ζηνηρείν απηό αληηπξνζσπεύεη δαπάλεο πνπ δελ αληηζηνηρνύλ νύηε 

ζε δαπάλεο δηθηύνπ νύηε ζε δαπάλεο ελέξγεηαο θαη πξνκήζεηαο ή θόξνπο. Αλ ππάξρεη απηό ην 
είδνο δαπαλώλ, αλαγξάθνληαη ρσξηζηά ζηελ αλαθνξά. 

 
ηε)  ηελ πεξίπησζε πνπ όιεο νη βηνκεραληθέο πσιήζεηο θαιύπηνληαη από κία θαη κόλε εηαηξεία 

πξνκήζεηαο ειεθηξηζκνύ, ε ελ ιόγσ εηαηξεία πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο, νη πιεξνθνξίεο γλσζηνπνηνύληαη από ηε 
ηαηηζηηθή Τπεξεζία.». 
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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 90(Ι)/2014 
Απ. 4450, 30.6.2014                               

Ο πεπί Δξςγίανζηρ Πιζηωηικών και Άλλων Ιδπςμάηων (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με 
δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκόο 90(Η) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2013 

 
     Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
  
πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

17(Η) ηνπ 2013 
38(Η) ηνπ 2013 

97(Η) ηνπ 2013. 
 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δμπγίαλζεο Πηζησηηθώλ θαη Άιισλ Ηδξπκάησλ 
(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Δμπγίαλζεο Πηζησηηθώλ θαη 
Άιισλ Ηδξπκάησλ Νόκνπο ηνπ 2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο ν «βαζηθόο λόκνο») θαη ν 
βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Nόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Δμπγίαλζεο Πηζησηηθώλ θαη 
Άιισλ Ηδξπκάησλ Νόκνη ηνπ 2013 έσο 2014. 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

2.  Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 (α) Mε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πην θάησ όξσλ θαη νξηζκώλ απηώλ, κε ηνπο αθόινπζνπο 
λένπο όξνπο θαη νξηζκνύο: 

 
(i)  «αξκόδηα επνπηηθή αξρή» ζεκαίλεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ∙ 

  
 (ii) «Αξρή Δμπγίαλζεο» ζεκαίλεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ∙ 
  
 (iii) «εθθαζάξηζε» ζεκαίλεη- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

66(Η) ηνπ 1997 
74(Η) ηνπ 1999 
94(Η) ηνπ 2000 

119(Η) ηνπ 2003 
4(Η) ηνπ 2004 

151(Η) ηνπ 2004 
231(Η) ηνπ 2004 
235(Η) ηνπ 2004 

20(Η) ηνπ 2005 
80(Η) ηνπ 2008 

100(Η) ηνπ 2009 
123(Η) ηνπ 2009 

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

14(Η) ηνπ 2013 
87(Η) ηνπ 2013 

102(Η) ηνπ 2013 
141(Η) ηνπ 2013. 

(α) ζε ζρέζε κε επεξεαδόκελν ίδξπκα πνπ είλαη ηξάπεδα ή ζπλεξγαηηθό 
πηζησηηθό ίδξπκα, ηελ εηδηθή εθθαζάξηζή ηνπ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Μέξνπο ΥΗΗΗ ησλ πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Νόκσλ ηνπ 1997 
έσο (Αξ. 4) ηνπ 2013, 

 (β) ζε ζρέζε κε ηνλ Οξγαληζκό Υξεκαηνδόηεζεο ηέγεο, ηελ εθθαζάξηζή ηνπ, 
ζύκθσλα κε λόκν πνπ ςεθίδεηαη γηα ην ζθνπό απηό, 

 
 
 
 
 

 
Κεθ. 113.  

    9 ηνπ 1968 
  76 ηνπ 1977 
  17 ηνπ 1979 
105 ηνπ 1985 
198 ηνπ 1986 
  19 ηνπ 1990 

46(Η) ηνπ 1992 
96(Η) ηνπ 1992 

 41(Η) ηνπ 1994 
  15(Η) ηνπ 1995 

(γ)  ζε ζρέζε κε εηαηξεία δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ηελ εθθαζάξηζή 
ηεο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, 
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  21(Η) ηνπ 1997 
  82(Η) ηνπ 1999 
149(Η) ηνπ 1989 
    2(Η) ηνπ 2000 
135(Η) ηνπ 2000 
151(Η) ηνπ 2000 
  76(Η) ηνπ 2001 
  70(Η) ηνπ 2003 
167(Η) ηνπ 2003 
  92(Η) ηνπ 2004 
  24(Η) ηνπ 2005 
129(Η) ηνπ 2005 
130(Η) ηνπ 2005 

98(Η) ηνπ 2006 
124(Η) ηνπ 2006 
  70(Η) ηνπ 2007 
  71(Η) ηνπ 2007 
131(Η) ηνπ 2007 
186(Η) ηνπ 2007 
  87(Η) ηνπ 2008 
  41(Η) ηνπ 2009 
  49(Η) ηνπ 2009 
  99(Η) ηνπ 2009 
  42(Η) ηνπ 2010 
  60(Η) ηνπ 2010 
  88(Η) ηνπ 2010 
  53(Η) ηνπ 2011 
117(Η) ηνπ 2011 
145(Η) ηνπ 2011 
157(I) ηνπ 2011 
198(Η) ηνπ 2011 

64(Η) ηνπ 2012 
98(Η) ηνπ 2012 

190(Η) ηνπ 2012 
203(Η) ηνπ 2012 

6(Η) ηνπ 2013 
90(Η) ηνπ 2013. 

  
 (iv)  «θαηαζέηεο» ζεκαίλεη πξόζσπν, ην νπνίν θαηέρεη θαηάζεζε ζε επεξεαδόκελν 

ίδξπκα, κε ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν «θαηάζεζε», από ην άξζξν 2 
ησλ πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Νόκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ. 4) ηνπ 
2013∙ 

  
 (v) «ζπλεξγαηηθό πηζησηηθό ίδξπκα» ζεκαίλεη ζπλεξγαηηθό πηζησηηθό ίδξπκα, κε ηελ 

έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό, από ην άξζξν 2 ησλ πεξί Δξγαζηώλ 
Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Νόκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ. 4) ηνπ 2013∙ 

  
 (vi) «Σακείν Πξνζηαζίαο Καηαζέζεσλ» ζεκαίλεη- 

  
  

 
16(Η) ηνπ 2013 

108(Η) ηνπ 2013. 

(α) ζε ζρέζε κε ηνλ Οξγαληζκό Υξεκαηνδόηεζεο ηέγεο ή επεξεαδόκελν 
ίδξπκα πνπ είλαη ηξάπεδα, ην Σακείν Πξνζηαζίαο Καηαζέζεσλ πνπ 
πξνλνείηαη ζηνπο πεξί ύζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ρεδίνπ Πξνζηαζίαο 
Καηαζέζεσλ θαη Δμπγίαλζεο Πηζησηηθώλ θαη Άιισλ Ηδξπκάησλ Νόκνπο 
ηνπ 2013∙ 

   
  

 
 
 
 

(β) ζε ζρέζε κε επεξεαδόκελν ίδξπκα πνπ είλαη ζπλεξγαηηθό πηζησηηθό 
ίδξπκα, ην Σακείν Πξνζηαζίαο Καηαζέζεσλ ΠΗ πνπ πξνλνείηαη ζηνπο 
πεξί ύζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ρεδίνπ Πξνζηαζίαο Καηαζέζεσλ θαη 
Δμπγίαλζεο Πηζησηηθώλ θαη Άιισλ Ηδξπκάησλ Νόκνπο ηνπ 2013∙»· 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ νξηζκνύ ηνπ όξνπ «επεξεαδόκελν 
ίδξπκα» κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν: 

  

 «(γ) ζπλεξγαηηθό πηζησηηθό ίδξπκα, κε ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ όξν απηό, νη 
πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Νόκνη ηνπ 1997 έσο (Αξ. 4) ηνπ 2013»· 
θαη 
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 (γ) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ αθόινπζσλ λέσλ όξσλ θαη 

ησλ νξηζκώλ απηώλ: 

 «(i) «Δπηηξνπή Δμπγίαλζεο» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2Α ∙ 

 (ii) «Κεληξηθή Σξάπεδα» ζεκαίλεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ∙ 
 

 (iii) «Μνλάδα Δμπγίαλζεο» ζεκαίλεη ηε Μνλάδα πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5Α· 
 

 (iv) «Οδεγία» ζεκαίλεη ηελ θαλνληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ Οδεγία ηεο Αξρήο Δμπγίαλζεο 
πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.». 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε 
ηνπ άξζξνπ 2Α 
απηνύ. 

3. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηνπ άξζξνπ 2Α θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ην 

αθόινπζν λέν άξζξν: 

 «ύζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ηεο 
Δπηηξνπήο 
Δμπγίαλζεο ππό 
ηελ Αξρή 
Δμπγίαλζεο. 

138(Η) ηνπ 2002 
166(Η) ηνπ 2003. 

 34(Η) ηνπ 2007 
 86(Η) ηνπ 2013 

103(Η) ηνπ 2013 
66(Η) ηνπ 2014. 

2Α.-(1) πζηήλεηαη Δπηηξνπή Δμπγίαλζεο, ππό ηελ Αξρή Δμπγίαλζεο, ε νπνία 
ζπγθξνηείηαη από ην/ηε Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπο εθάζηνηε 
δηνξηδόκελνπο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13 ησλ πεξί Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ 
Νόκσλ ηνπ 2002 έσο 2014, εθηειεζηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 
 

     (2) Ζ Δπηηξνπή Δμπγίαλζεο είλαη ην απνθαζίδνλ εθηειεζηηθό όξγαλν ηεο Αξρήο 
Δμπγίαλζεο θαη έρεη σο θύξηα αξκνδηόηεηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ έθδνζε Γηαηαγκάησλ ή Οδεγηώλ, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ παξόληα Νόκν. 

   
   (3) (α)  Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δμπγίαλζεο ιακβάλνληαη κε απιή 

πιεηνςεθία.   
 

 (β) ε πεξίπησζε ζπλεδξηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ δύν κέιε, νη απνθάζεηο 
ηεο Δπηηξνπήο Δμπγίαλζεο ιακβάλνληαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε θαη 
ησλ δύν παξόλησλ κειώλ. 

   
     (4) Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δμπγίαλζεο είλαη ν/ε Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο.  ε πεξίπησζε απνπζίαο ή άιινπ θσιύκαηνο ηνπ πξνέδξνπ, 
πξνεδξεύεη ην κέινο πνπ επηιέγεηαη γηα ην ζθνπό απηό από ηα παξηζηάκελα κέιε. 

   
     (5) Γηα ηελ έγθπξε δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηώλ ηεο Δπηηξνπήο Δμπγίαλζεο, 

απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ δύν κειώλ. 
   
    (6)(α)  Οη ζπλεδξίεο ζπγθαινύληαη από ηνλ Πξόεδξν ή από νπνηνδήπνηε άιιν 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο Δμπγίαλζεο. 
 

(β) Οη ζπλεδξίεο ηεο Δπηηξνπήο Δμπγίαλζεο δύλαληαη λα 
πξαγκαηνπνηνύληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ηειεδηάζθεςεο ή άιισλ νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ. 

   
     (7)  Ζ πξόζθιεζε ζε ζπλεδξία είλαη γξαπηή θαη απεπζύλεηαη ζε όια ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Δμπγίαλζεο, κία ηνπιάρηζην κέξα πξηλ από ηελ θαζνξηζκέλε γηα ηε 
ζπλεδξία εκεξνκελία: 
 
   Ννείηαη όηη, ε πξόζθιεζε δύλαηαη λα απνζηέιιεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή ηειενκνηόηππνπ: 
 

     Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ζε έθηαθηεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Δπηηξνπήο Δμπγίαλζεο, πεξηπηώζεηο, ζπλεδξία ηεο Δπηηξνπήο Δμπγίαλζεο 
ζπγθαιείηαη κεηά από πξνθνξηθή ή γξαπηή πξόζθιεζε πνπ θνηλνπνηείηαη από ηνλ 
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Πξόεδξν ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δμπγίαλζεο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό θαη, ελ 
πάζε πεξηπηώζεη, πξηλ από ηνλ θαζνξηζκέλν γηα ηε ζπλεδξία ρξόλν. 

   
    (8) (α) Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο ηεξνύληαη από ην Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο 

Δμπγίαλζεο, ν νπνίνο δηνξίδεηαη από ηελ ίδηα ηελ Δπηηξνπή. ε 
πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Γξακκαηέα, πξαθηηθά ηεξνύληαη από άιιν 
πξόζσπν πνπ απνθαζίδεη εηδηθά γηα απηό ην ζθνπό ε Δπηηξνπή. 

 
 (β) Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηώλ ηεξνύληαη εκπηζηεπηηθά, εθηόο αλ 

απνθαζηζζεί δηαθνξεηηθά από ηελ Δπηηξνπήο Δμπγίαλζεο. 
   
     (9) Ζ θαηάξγεζε ή ε ρεξεία ηεο ζέζεο νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο 

Δμπγίαλζεο δελ επεξεάδεη ηελ εγθπξόηεηα νπνηνπδήπνηε δηαηάγκαηνο, πξάμεο, 
απόθαζεο ή εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Δμπγίαλζεο, εθόζνλ ν αξηζκόο ησλ κειώλ 
δελ κεησζεί θάησ ηνπ απαηηνύκελνπ γηα ηελ απαξηία αξηζκνύ κειώλ.». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

4. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο 

«Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο δύλαηαη» (πξώηε γξακκή) κε ηε θξάζε «Ζ Δπηηξνπή Δμπγίαλζεο, κε ηε 
ζύκθσλε γλώκε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, δύλαηαη». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

5. Σν άξζξν 5 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (6) απηνύ κε ην αθόινπζν λέν εδάθην: 
 

 
 
 
 
 
 

«(6) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε- 
 

(i) ηνπ απνηειεζκαηηθνύ δηαρσξηζκνύ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο επνπηείαο, σο 
πξνλννύληαη ζηνπο πεξί Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ Νόκνπο ηνπ 2002 έσο 
2014, θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ εμπγίαλζεο, σο πξνλννύληαη ζηνλ παξόληα 
Νόκν, 

 
(ii) ηεο ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο κεηαμύ ησλ αξκνδηνηήησλ επνπηείαο, σο 

πξνλννύληαη ζηνπο πεξί Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ Νόκνπο ηνπ 2002 έσο 
2014, θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ εμπγίαλζεο, σο πξνλννύληαη ζηνλ παξόληα 
Νόκν, 

 
(iii)  ηεο επάξθεηαο ηεο εκπεηξνγλσκνζύλεο, ησλ πόξσλ θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ηθαλόηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ εμπγίαλζεο θαη ηεο ηθαλόηεηαο 
γξήγνξεο θαη επέιηθηεο άζθεζεο ησλ εμνπζηώλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ 
ηεο.»· 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
άξζξνπ 5Α. 

6. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 5 απηνύ, ηνπ 

αθόινπζνπ λένπ άξζξνπ: 

 «ύζηαζε 
Μνλάδαο 
Δμπγίαλζεο 
Πηζησηηθώλ θαη 
Άιισλ Ηδξπκάησλ. 

5Α.-(1) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ζπζηήλεη Μνλάδα Δμπγίαλζεο Πηζησηηθώλ θαη Άιισλ 
Ηδξπκάησλ, κε θύξηα αξκνδηόηεηα ηελ παξνρή ζηήξημεο ζηελ Αξρή Δμπγίαλζεο 
θαη ζηελ Δπηηξνπή Δμπγίαλζεο, ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ζθνπώλ, εμνπζηώλ, 
αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθόλησλ ηεο δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

   
     (2) Ζ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) Μνλάδα Δμπγίαλζεο, αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ 

Δπηηξνπή Δμπγίαλζεο θαη ζηειερώλεηαη από πξνζσπηθό ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο. 

   
     (3) Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ κέηξσλ εμπγίαλζεο ζε πηζησηηθό ή άιιν ίδξπκα, ε 

Αξρή Δμπγίαλζεο δύλαηαη λα απνθαζίζεη όηη ε Μνλάδα Δμπγίαλζεο ζπλερίδεη ηε 
ιεηηνπξγία ηεο, γηα αλαγθαίνπο ππό ηηο πεξηζηάζεηο ηεο εμπγίαλζεο, ιόγνπο: 
 

      Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ, εθθξεκνύλ κέηξα εμπγίαλζεο ζε πηζησηηθό ή άιιν ίδξπκα πνπ 
ππόθεηληαη ζε εμπγίαλζε, ε Μνλάδα Δμπγίαλζεο ζπζηήλεηαη θαη ζηειερώλεηαη, 
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εληόο επηά (7) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο 
Νόκνπ. 

   

     (4)(α) Ζ Μνλάδα Δμπγίαλζεο έρεη σο πξσηαξρηθό θαζήθνλ ηελ παξα-
θνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ εμπγίαλζεο θαη ηελ 
αληηκεηώπηζε ζεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή απηή. 

 
  (β) Υσξίο επεξεαζκό ηεο γεληθόηεηαο ηεο παξαγξάθνπ (α), ηα θαζήθνληα 

θαη νη αξκνδηόηεηεο ηεο Μνλάδαο Δμπγίαλζεο είλαη κεηαμύ άιισλ- 
   

  (i) ε παξνρή ζηήξημεο ζηελ Αξρή Δμπγίαλζεο θαη ζηελ Δπηηξνπή 
Δμπγίαλζεο πξνο εθηέιεζε ησλ ζθνπώλ θαη εμνπζηώλ ηνπο, θαηά 
ηα νξηδόκελα ζηνλ παξόληα Νόκν· 

   
  (ii) ε δεκηνπξγία θαη παξαθνινύζεζε ησλ ζρεδίσλ εμπγίαλζεο· 
   
  (iii) ε πξνθαηαξθηηθή απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ππό 

εμπγίαλζε πηζησηηθνύ ή άιινπ ηδξύκαηνο, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ 
(1) ηνπ άξζξνπ 22· 

   
  (iv)   ε αμηνιόγεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ κέηξσλ εμπγίαλζεο πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ επί επεξεαδόκελνπ ηδξύκαηνο, 
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο αξρέο εμπγίαλζεο, δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 3· 

   
  (v) ε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο, επηηξνπέο θαη ζπκβνύιηα πνπ 

ζπζηήλνληαη ζε επξσπατθό επίπεδν θαη αθνξνύλ ζέκαηα ζρεηηθά 
κε ηελ εμπγίαλζε πηζησηηθώλ θαη άιισλ ηδξπκάησλ· θαη 

   
  (vi) ε εθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ θαζεθόλησλ αλαηεζνύλ ζηε 

Μνλάδα Δμπγίαλζεο από ηελ Δπηηξνπή Δμπγίαλζεο.». 
  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

7. Σν άξζξν 6 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) απηνύ, ηεο θξάζεο «Σν 
επεξεαδόκελν ίδξπκα δελ είλαη βηώζηκν ή πηζαλόλ λα θαηαζηεί κε βηώζηκν, ζύκθσλα κε 
ηελ αμηνιόγεζε ηεο Αξρήο Δμπγίαλζεο, βάζε ηεο νπνίαο» (πξώηε έσο ηξίηε γξακκή), κε 
ηε θξάζε «Ζ αξκόδηα επνπηηθή αξρή αθνύ δηαβνπιεπζεί κε ηελ Δπηηξνπή Δμπγίαλζεο 
απνθαζίδεη όηη ην επεξεαδόκελν ίδξπκα δελ είλαη βηώζηκν ή πηζαλόλ λα θαηαζηεί κε 
βηώζηκν θαη»· 

  
 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (1) απηνύ, ηεο θξάζεο «Αξρήο 

Δμπγίαλζεο» (ηέηαξηε θαη πέκπηε γξακκή), κε ηε θξάζε «αξκόδηαο επνπηηθήο αξρήο»· 
θαη 

  
 (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε, ζην εδάθην (2) απηνύ, ηεο θξάζεο «Αξρή Δμπγίαλζεο» (δεύηεξε 

γξακκή), κε ηε θξάζε «αξκόδηα επνπηηθή αξρή».  
  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 7 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

8. Σν άξζξν 7 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) απηνύ ηεο θξάζεο «Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο, αθνύ 
ιάβεη ππόςε ηελ έθζεζε ηεο αξκόδηαο επνπηηθήο αξρήο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ηνπ επεξεαδόκελνπ ηδξύκαηνο θαη ην ζρέδην εμπγίαλζεο πνπ εηνηκάδεηαη από 
ηελ Αξρή Δμπγίαλζεο» (πξώηε έσο πέκπηε γξακκή), κε ηε θξάζε «Με ηε ζύκθσλε 
γλώκε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, ε Δπηηξνπή Δμπγίαλζεο, αθνύ ιάβεη ππόςε ηεο ηελ 
έθζεζε ηεο αξκόδηαο επνπηηθήο αξρήο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 
βησζηκόηεηα ηνπ επεξεαδόκελνπ ηδξύκαηνο θαη ην ζρέδην εμπγίαλζεο πνπ εηνηκάδεηαη 
από ηελ ίδηα,»· θαη 

  
 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηε δεύηεξε επηθύιαμε κεηά ηελ παξάγξαθν (3) ηνπ εδαθίνπ (1) 

απηνύ, ηεο ιέμεο «Αξρή» (πξώηε γξακκή), κε ηε ιέμε «Δπηηξνπή». 
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Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

9. Σν άξζξν 8 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 (α) Με ηελ πξνζζήθε, ζην εδάθην (1) απηνύ, κεηά ηε θξάζε «από ίδξπκα» (έλαηε γξακκή), 
ηεο θξάζεο «θαη/ή ζπγαηξηθή εηαηξεία απηνύ,»· θαη 

  
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ζην εδάθην (2) απηνύ, κεηά ηε θξάζε «Οη πθηζηάκελνη κέηνρνη ηνπ 

ηδξύκαηνο» (πξώηε γξακκή), ηεο θξάζεο «θαη/ή ζπγαηξηθήο εηαηξείαο απηνύ,». 
  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 9 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

10. Σν εδάθην (9) ηνπ άξζξνπ 9 ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, κεηά ηε θξάζε «Ζ Αξρή 

Δμπγίαλζεο δύλαηαη» (πξώηε γξακκή), ηεο θξάζεο «, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Τπνπξγνύ 
Οηθνλνκηθώλ,». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 10 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

11. Σν άξζξν 10 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 

 (α) Με ηελ πξνζζήθε, ζην εδάθην (1) απηνύ, κεηά ηε θξάζε «Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο» (πξώηε 
γξακκή), ηεο θξάζεο «, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ,»· θαη 

  
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ζην εδάθην (6) απηνύ, κεηά ηε θξάζε «Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο» (πξώηε 

γξακκή), ηεο θξάζεο «, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ,» θαη, κεηά 
ηε ιέμε «δύλαηαη,» (πξώηε γξακκή), ηεο θξάζεο «, κέζσ ηεο έθδνζεο Γηαηάγκαηνο,»· 
θαη 

  
 (γ) κε ηελ πξνζζήθε, ζην εδάθην (10) απηνύ, κεηά ηε θξάζε «Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο» (πξώηε 

γξακκή), ηεο θξάζεο «, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ,» θαη, κεηά 
ηε θξάζε «δύλαηαη λα απαηηεί» (πξώηε γξακκή), ηεο θξάζεο «,κέζσ ηεο έθδνζεο 
Γηαηάγκαηνο,»· 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 11 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

12. Σν άξζξν 11 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 (α) Με ηελ πξνζζήθε, ζην εδάθην (1) απηνύ, κεηά ηε θξάζε «Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο» (πξώηε 
γξακκή), ηεο θξάζεο «, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ,»· 

  
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ζην εδάθην (4) απηνύ, κεηά ηε θξάζε «Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο» (πξώηε 

γξακκή), ηεο θξάζεο «, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ,» θαη, κεηά 
ηε θξάζε «δύλαηαη λα απαηηεί», ηεο θξάζεο «, κέζσ ηεο έθδνζεο Γηαηάγκαηνο,»· θαη 

  
 (γ) κε ηελ πξνζζήθε, ζην εδάθην (5) απηνύ, κεηά ηε θξάζε «Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο» (πξώηε 

γξακκή), ηεο θξάζεο «, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ,» θαη, κεηά 
ηε θξάζε «δύλαηαη λα απαηηεί», ηεο θξάζεο «,κέζσ ηεο έθδνζεο Γηαηάγκαηνο,». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 12 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

13. Σν άξζξν 12 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 (α) Με ηελ πξνζζήθε, ζην εδάθην (1) απηνύ, κεηά ηε θξάζε «Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο δύλαηαη 
λα απαηηεί, όπνηε ε ίδηα θξίλεη αλαγθαίν,» (πξώηε θαη  δεύηεξε γξακκή), ηεο  θξάζεο    
«, εθόζνλ εμαζθαιίζεη ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ,»· θαη  

  
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ζην εδάθην (11) απηνύ, κεηά ηε θξάζε «Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο» (πξώηε 

γξακκή), ηεο θξάζεο «θαη ν Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ» θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο 
«έρεη» (πξώηε γξακκή), κε ηε ιέμε «έρνπλ». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
άξζξνπ 13Α. 

14. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 13, ηνπ αθόινπζνπ 

λένπ άξζξνπ: 
 

 «Σεξκαηηζκόο 
κέηξσλ 
εμπγίαλζεο. 

13Α.-(1) Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ εμπγίαλζεο ζε πηζησηηθό ή 
άιιν ίδξπκα πνπ ππόθεηηαη ζε εμπγίαλζε, ε Αξρή Δμπγίαλζεο δεκνζηεύεη ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο όηη ηα κέηξα εμπγίαλζεο ζην ελ ιόγσ 
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πηζησηηθό ή άιιν ίδξπκα έρνπλ νινθιεξσζεί, ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζήο ηνπο 
θαη όηη ην ελ ιόγσ ίδξπκα, από ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζήο ησλ κέηξσλ 
εμπγίαλζεο, δελ ππόθεηηαη ζηηο εμνπζίεο ηεο Αξρήο Δμπγίαλζεο, θαηά ηα 
νξηδόκελα ζηνλ παξόληα Νόκν. 

   
     (2) Ο ηεξκαηηζκόο ησλ κέηξσλ εμπγίαλζεο ζε πηζησηηθό ή άιιν ίδξπκα, 

θνηλνπνηείηαη, ηελ ίδηα εκέξα, ζηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ρεδίνπ, ζην 
ίδξπκα πνπ ππόθεηηαη ζε εμπγίαλζε θαηά ηα νξηδόκελα ζην εδάθην (1), θαη ζηελ 
αξκόδηα επνπηηθή αξρή.». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 19 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

15. Σν άξζξν 19 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, κεηά ηε θξάζε «ε Αξρή 

Δμπγίαλζεο,» (πέκπηε γξακκή), ηεο θξάζεο «, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δμπγίαλζεο, ν Τπνπξγόο 
Οηθνλνκηθώλ,» θαη, κεηά ηε θξάζε «έρνπλ δηνξηζηεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 16» (έθηε θαη 
έβδνκε γξακκή), ηεο θξάζεο «ή ελεξγνύλ ππό ηηο νδεγίεο ηνπ Δηδηθνύ Γηαρεηξηζηή ή ηεο Αξρήο 
Δμπγίαλζεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ,». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
Μέξνπο VIII θαη 
λέσλ άξζξσλ 
28Α, 28Β, 28Γ 
θαη 28Γ. 

16. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 28, ηνπ αθόινπζνπ 

λένπ Μέξνπο VIII θαη ησλ αθόινπζσλ λέσλ άξζξσλ 28Α, 28Β, 28Γ θαη 28Γ απηνύ: 

  
 «ΜΔΡΟ VIII 

 
ΔΞΟΤΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ, ΔΗΟΓΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΔΠΗΒΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΚΤΡΧΔΧΝ 
 

 Δμνπζία ηεο Αξρήο 
Δμπγίαλζεο γηα 
ζπιινγή 
πιεξνθνξηώλ. 

28Α.(1) Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο δύλαηαη λα δεηεί θαη ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο 
απαξαίηεηεο ή ρξήζηκεο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, θαζώο θαη λα 
απαηηεί κέζα ζε ηαρζείζα πξνζεζκία, κε γξαπηό αίηεκά ηεο θαη ρσξίο 
πξνεηδνπνίεζε, ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ από νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό 
πξόζσπν πνπ ε Αξρή Δμπγίαλζεο, θαηά ηελ απόιπηή ηεο θξίζε, ζεσξεί όηη 
είλαη ζε ζέζε λα δώζεη ηηο αηηνύκελεο πιεξνθνξίεο. 

   
     (2) Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο, κε γξαπηό αίηεκά ηεο θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, 

θαζνξίδεη ην ζθνπό ηεο έξεπλαο, ηε δηάηαμε, ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε εμνπζία 
ηεο, ηε ηαζζόκελε, πξνο παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ, πξνζεζκία θαη ηηο 
ελδερόκελεο θπξώζεηο, ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο κε ηελ πξνβιεπόκελε 
ζην εδάθην (1), ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ. 

   
     (3) Οπνηνδήπνηε πξόζσπν, ζην νπνίν απεπζύλεηαη ην αίηεκα ηεο Αξρήο 

Δμπγίαλζεο γηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, έρεη ππνρξέσζε πξνο έγθαηξε, πιήξε 
θαη αθξηβή παξνρή ησλ δεηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ. 

   
     (4) Αλαθνξηθά κε ην ηξαπεδηθό απόξξεην, ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

29 ησλ πεξί Δξγαζηώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ Νόκσλ ηνπ 1997 σο (Αξ. 4) ηνπ 
2013, ε Αξρή Δμπγίαλζεο ή ε Μνλάδα Δμπγίαλζεο ή άιιν πξόζσπν πνπ είλαη 
εληεηαικέλν ύζηεξα από ξεηή απόθαζε ηεο Αξρήο Δμπγίαλζεο πξνο ιήςε 
πιεξνθνξηώλ, δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ινγίδεηαη σο δεκόζηνο 
ιεηηνπξγόο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 
29 ησλ πξναλαθεξόκελσλ Νόκσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε νπνηαζδήπνηε 
πιεξνθνξίαο: 
 

      Ννείηαη όηη, ε πην πάλσ αξκνδηόηεηα ηεο Αξρήο Δμπγίαλζεο εθηείλεηαη ζηηο 
πεξηπηώζεηο δηεμαγσγήο εξεπλώλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 28Β. 

   
     (5) ε πεξίπησζε άξλεζεο νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ λα ζπκκνξθσζεί κε 

αίηεκά ηεο Αξρήο Δμπγίαλζεο γηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ κέζα ζηελ ηαρζείζα 
πξνζεζκία ή, ζε πεξίπησζε πνπ απηό αξλείηαη λα δώζεη νπνηεζδήπνηε 
πιεξνθνξίεο ή επηδεηθλύεη ή πξνζθνκίδεη ειιηπείο ή ςεπδείο ή παξαπνηεκέλεο 
πιεξνθνξίεο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην παξόλ άξζξν, ε Αξρή Δμπγίαλζεο έρεη 
εμνπζία λα ηνπ επηβάιεη δηνηθεηηθό πξόζηηκν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 28Γ. 
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     (6) Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ Αξρή Δμπγίαλζεο θαηά ηελ άζθεζε 

ηεο εμνπζίαο ηεο είλαη εκπηζηεπηηθήο θύζεσο θαη δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

   
     (7) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, «ππνρξέσζε παξνρήο 

πιεξνθνξηώλ» πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε πξνο πξνζθόκηζε, παξάζεζε θαη 
θαηάζεζε – 
 

  (α) θάζε είδνπο γξαπηώλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ πξαθηηθώλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ νπνηνπδήπνηε λνκηθνύ πξνζώπνπ 
θαη πιεξνθνξηώλ ελαπνζεθεπκέλσλ ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, 

 
  (β) αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ Νόκνπ, 

νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ, ηα νπνία πξόζσπν θαηέρεη ππό ηελ ηδηόηεηά 
ηνπ σο θαηαπηζηεπκαηνδόρνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
πξαγκαηηθήο ηαπηόηεηαο ησλ πξαγκαηηθώλ δηθαηνύρσλ ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηα νπνία, άκεζα ή έκκεζα, 
είλαη θαηαπηζηεπκαηνδόρνο. 

   
     (8) Οπνηνδήπνηε πξόζσπν ιακβάλεη αίηεκα ηεο Αξρήο Δμπγίαλζεο γηα 

παξνρή πιεξνθνξηώλ δπλάκεη ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δελ ην θνηλνπνηεί κε 
νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη ην ρεηξίδεηαη κε πιήξε εκπηζηεπηηθόηεηα. 

   
 Δμνπζία ηεο Αξρήο 

Δμπγίαλζεο γηα 
είζνδν θαη έξεπλα. 
 

28Β.(1)(α) Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο ή εληεηαικέλν από απηήλ πξόζσπν, δύλαηαη 
λα δηελεξγεί έξεπλεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηεο ή γηα ηε δηεξεύλεζε ελδερόκελεο παξάβαζεο 
ησλ δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ επηβαιιόκελσλ ππνρξεώζεσλ 
θαη, πξνο ηνύην, δύλαηαη λα δεηεί θαη λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο, λα 
εηζέξρεηαη ζε γξαθεία θαη επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο θαη λα ειέγρεη 
αξρεία, βηβιία, ινγαξηαζκνύο, άιια έγγξαθα θαη ζηνηρεία 
ελαπνζεθεπκέλα ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη λα ιακβάλεη 
αληίγξαθα ή απνζπάζκαηά ηνπο: 

   
                             Ννείηαη όηη, ε Αξρή Δμπγίαλζεο δύλαηαη λα ιακβάλεη 

απνζπάζκαηα αξρείσλ, βηβιίσλ, ινγαξηαζκώλ άιισλ εγγξάθσλ 
θαη ζηνηρείσλ, εάλ έρεη εύινγε αηηία λα πηζηεύεη όηη ηα 
απνζπάζκαηα απηά είλαη δπλαηό λα απνβνύλ ρξήζηκα, γηα 
ζθνπνύο απόδεημεο ζε πνηληθή δηαδηθαζία αλαθνξηθά κε 
νπνηαδήπνηε παξάβαζε ή παξάιεηςε ζπκκόξθσζεο κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ ή κε εθδηδόκελα δπλάκεη απηνύ 
Γηαηάγκαηα. 

   
      (β) ε πεξίπησζε άξλεζεο πξόζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο, αξρεία, 

βηβιία, ινγαξηαζκνύο, θαζώο θαη ζε άιια έγγξαθα θαη ζηνηρεία 
ελαπνζεθεπκέλα ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, ε Αξρή 
Δμπγίαλζεο δύλαηαη λα πξνβαίλεη ζε άκεζε θαηάζρεζε ησλ 
ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ, αξρείσλ, βηβιίσλ, ινγαξηαζκώλ θαη άιισλ 
εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ 
απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ: 
 

       Ννείηαη όηη, ε Αξρή Δμπγίαλζεο επηζηξέθεη νηηδήπνηε 
θαηαζρέζεθε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο εδαθίνπ ζηνλ 
θάηνρό ηνπ, επζύο σο πεξαησζεί ν ζθνπόο, γηα ηνλ νπνίν 
πξνέβεθε ζηελ θαηάζρεζε θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, εληόο ζαξάληα 
πέληε εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζρεζεο. 

   
     (2) H Αξρή Δμπγίαλζεο δύλαηαη λα δηελεξγεί έξεπλεο ζε ππνζηαηηθό θάζε 

θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξόζσπνπ πνπ εκπίπηεη εληόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 
Αξρήο Δμπγίαλζεο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη, ζε 
νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν, πνπ ε Αξρή Δμπγίαλζεο, θαηά ηελ απόιπηε ηεο 
θξίζε ηεο, ζεσξεί όηη είλαη ζε ζέζε λα δώζεη ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο θαη 
ζηνηρεία. 

   
     (3) Ζ έξεπλα δηελεξγείηαη ύζηεξα από εηδνπνίεζε ηεο Αξρήο Δμπγίαλζεο, ε 

νπνία απνζηέιιεηαη από πξνεγνπκέλσο ή επηδίδεηαη ζην πξόζσπν πνπ αθνξά 
ε εηδνπνίεζε, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα έλαξμεο ηεο έξεπλαο. 
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     (4) Ζ εηδνπνίεζε ηεο Αξρήο Δμπγίαλζεο είλαη γξαπηή, νξίδεη ηελ εκεξνκελία 

θαη ώξα έλαξμε ηεο έξεπλαο, ην ζθνπό ηεο, ηε δηάηαμε, ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε 
εμνπζία ηεο Αξρήο Δμπγίαλζεο θαη ηηο ελδερόκελεο θπξώζεηο ζε πεξίπησζε 
άξλεζεο ηνπ πξνζώπνπ, ζην νπνίν ε εηδνπνίεζε αθνξά, λα ζπκκνξθσζεί 
πξνο ηελ εηδνπνίεζε. 

   
     (5) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δελ επηηξέπεηαη ε 

είζνδνο ζε θαηνηθία ή ε δηεμαγσγή έξεπλαο ζε θαηνηθία γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ, παξά κόλν δπλάκεη δηθαζηηθνύ εληάικαηνο. 

   
     (6) Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο δύλαηαη λα θαιεί ζε θαηάζεζε πξόζσπα πνπ δπλαηό 

λα έρνπλ ζηνηρεία ή λα γλσξίδνπλ νηηδήπνηε ζρεηηθά κε ηελ ππό δηελέξγεηα 
έξεπλα θαη λα νξίδεη νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν γηα λα αθνύζεη καξηπξία θαη 
λα πάξεη, εθ κέξνπο ηεο, γξαπηή ή ερνγξαθεκέλε θαηάζεζε από ηα πξόζσπα 
απηά, ηα νπνία πξνζέξρνληαη ελώπηνλ ηνπ εληεηαικέλνπ πξνζώπνπ θαη 
παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρνπλ. 

   
     (7) Οπνηνδήπνηε πξόζσπν, ζην νπνίν απεπζύλεηαη αίηεκα ηεο Αξρήο 

Δμπγίαλζεο έρεη ππνρξέσζε πξνο έγθαηξε, πιήξε θαη αθξηβή ζπκκόξθσζε. 
   
     (8) ε πεξίπησζε άξλεζεο νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ λα ζπκκνξθσζεί κε 

εηδνπνίεζή ηεο Αξρήο Δμπγίαλζεο γηα έξεπλα ή ζηελ θιήζε γηα θαηάζεζε 
δπλάκεη ηνπ παξόληνο άξζξνπ ή, ζε πεξίπησζε πνπ απηό δελ πξνζθνκίδεη ή 
πξνζθνκίδεη ή επηδεηθλύεη ειιηπή ή ςεπδή ή παξαπνηεκέλα ηα αηηεζέληα αξρεία, 
βηβιία, ινγαξηαζκνύο ή άιια έγγξαθα ή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο, ε Αξρή 
Δμπγίαλζεο δύλαηαη λα ηνπ επηβάιεη, ρσξίο επεξεαζκό ηεο εμνπζίαο ηεο γηα 
θαηάζρεζε θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην εδάθην (1), δηνηθεηηθό πξόζηηκν, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 28Γ. 

   
     (9) Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θαηνρή ηεο Αξρήο Δμπγίαλζεο 

θαηά ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο ηεο είλαη εκπηζηεπηηθήο θύζεο θαη δύλαηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

   
     (10) Οπνηνδήπνηε πξόζσπν ιακβάλεη αίηεκα ηεο Αξρήο Δμπγίαλζεο, δπλάκεη 

ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δελ ην θνηλνπνηεί κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη ην ρεηξίδεηαη 
κε πιήξε εκπηζηεπηηθόηεηα. 

   
     (11) Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο δύλαηαη λα δεηεί ηε ζπλδξνκή ηεο Αζηπλνκίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ηθαλή λα αζθήζεη ηηο εμνπζίεο ηεο, θαηά ηα 
πξνβιεπόκελα ζην παξόλ άξζξν. 

   
 Γηνηθεηηθό 

πξόζηηκν. 
28Γ.(1) ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε Αξρή Δμπγίαλζεο, θαηά ηελ άζθεζε 
ησλ εμνπζηώλ ή αξκνδηνηήησλ ηεο δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ ή ησλ δπλάκεη 
απηνύ Γηαηαγκάησλ ή Οδεγηώλ, δηαπηζηώλεη όηη πξόζσπν πξνβαίλεη ζε 
νπνηαδήπνηε πξάμε θαηά παξάβαζε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηνπ παξόληνο 
Νόκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνύ εθδηδόκελσλ Γηαηαγκάησλ ή Οδεγηώλ, ε Αξρή 
Δμπγίαλζεο, αθνύ πξνεγνπκέλσο θαιέζεη ζε απνινγία ην πξόζσπν απηό, έρεη 
εμνπζία λα επηβάιεη γηα θάζε παξάβαζε, δηνηθεηηθό πξόζηηκν από ρίιηεο 
(€1.000) κέρξη πεληαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ (€500.000), αλάινγα κε ηε βαξύηεηα 
ηεο παξάβαζεο, θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε ζπλερίδεηαη, ε Αξρή 
Δμπγίαλζεο έρεη επηπξόζζεηα ηελ εμνπζία λα επηβάιιεη δηνηθεηηθό πξόζηηκν, 
αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο, από εθαηό (€100) κέρξη πελήληα 
ρηιηάδεο επξώ (€50.000), γηα θάζε εκέξα ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο. 

   
     (2) Ζ Αξρή Δμπγίαλζεο, ζε πεξίπησζε πνπ απνδεηθλύεηαη όηη ν ππαίηηνο ηεο 

παξάβαζεο πξνζπνξίζηεθε όθεινο, ην νπνίν ππεξβαίλεη ην ύςνο ησλ 
δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζην εδάθην (1), αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, δύλαηαη λα επηβάιιεη ζηνλ ππαίηην, δηνηθεηηθό πξόζηηκν, ύςνπο 
κέρξη ηνπ δηπιαζίνπ ηνπ νθέινπο πνπ ν ππαίηηνο απνδεδεηγκέλα 
πξνζπνξίζηεθε. 
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     (3) ε πεξίπησζε παξάβαζεο δηάηαμεο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ε Αξρή 

Δμπγίαλζεο δύλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθό πξόζηηκν- 
 

  (α) ζε λνκηθό πξόζσπν· 
 
(β) ζε ζύκβνπιν, δηεπζπληή, ή αμησκαηνύρν ή νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν, 

ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη ε παξάβαζε νθεηιόηαλ ζε δηθή ηνπ 
ππαηηηόηεηα, εζθεκκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα. 

   
 Δίζπξαμε 

δηνηθεηηθώλ 
πξνζηίκσλ. 

28Γ.(1) Γηνηθεηηθό πξόζηηκν πνπ επηβάιιεηαη από ηελ Αξρή Δμπγίαλζεο, θαηά 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ινγίδεηαη έλαληη ησλ εζόδσλ ηνπ Πάγηνπ 
Σακείνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. 

   
    (2) ε πεξίπησζε παξάιεηςεο θαηαβνιήο δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ή ρξεκαηηθήο 

πιεξσκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζηα πιαίζηα ζπκβηβαζκνύ, ε Αξρή Δμπγίαλζεο 
δύλαηαη- 
 

  (α) λα ιακβάλεη δηθαζηηθά κέηξα πξνο είζπξαμή ηνπ, νπόηε ην νθεηιόκελν 
πνζό εηζπξάηηεηαη σο αζηηθό ρξένο· 

   
  (β) λα ιακβάλεη νπνηαδήπνηε άιια κέηξα, ηα νπνία δύλαηαη λα θαζνξίδεη 

κε Οδεγία ηεο.». 
  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
αλαξίζκεζε  
ηνπ Μέξνπο VIII 
απηνύ. 

17. Σν Μέξνο VIII ηνπ βαζηθνύ λόκνπ αλαξηζκείηαη ζε Μέξνο IX. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 29 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

18. Σν άξζξν 29 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε κεηά ηε θξάζε «Ζ Αξρή 

Δμπγίαλζεο» (πξώηε γξακκή), ηεο θξάζεο «θαη ν Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ», θαζώο θαη ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «ππέρεη» (πξώηε γξακκή), ηεο θξάζεο «επζπλώλ ηεο» (ηξίηε γξακκή) θαη 
ηεο θξάζεο «εθ κέξνπο ηεο» (έθηε γξακκή), κε ηε ιέμε «ππέρνπλ», ηε θξάζε «επζπλώλ ηνπο» θαη ηε 
θξάζε «εθ κέξνπο ησλ», αληίζηνηρα. 

 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ30 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

19. Σν άξζξν 30 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε κεηά ηε θξάζε «Δηδηθόο 

Γηαρεηξηζηήο» (πξώηε θαη δεύηεξε γξακκή), ηεο θξάζεο «, ηα πξόζσπα πνπ απαξηίδνπλ ηε Μνλάδα 
Δμπγίαλζεο». 

 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
αλαξίζκεζε ηνπ 
Μέξνπο ΗΥ απηνύ. 

 
   20.  Σν Μέξνο IX ηνπ βαζηθνύ λόκνπ αλαξηζκείηαη ζε Μέξνο X. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
Μέξνπο ΥΗ. 

   21.  Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 34 απηνύ, ηνπ 

αθόινπζνπ λένπ Μέξνπο: 
 

  «ΜΔΡΟ XΗ 
ΠΟΗΝΗΚΑ ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ 

   
 Φεπδείο 

δειώζεηο θαη 
απόθξπςε 
ζηνηρείσλ. 
 

35. Πξόζσπν, ην νπνίν θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξίαο πξνο ηελ Αξρή 
Δμπγίαλζεο γηα νπνηνδήπνηε από ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, πξνβαίλεη 
ζε δήισζε ςεπδή, παξαπιαλεηηθή ή απαηειή σο πξνο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο 
ή απνθξύπηεη ζηνηρείν ή παξαιείπεη ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ, δηαπξάηηεη πνηληθό 
αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ππόθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη πεληαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ 
(€500.000) ή ζε ακθόηεξεο ηηο πνηλέο: 

   
       Ννείηαη όηη, πξόζσπν πνπ ελεξγεί θαηά ηνλ ηξόπν πνπ αλαθέξεηαη ζην παξόλ 

άξζξν, ηεθκαίξεηαη όηη ελεξγεί ελ γλώζεη ηνπ. 
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 Πνηληθή θαη 

αζηηθή επζύλε 
γηα αδηθήκαηα 
ηεινύκελα από 
λνκηθά 
πξόζσπα. 

36.(1)  Σν λνκηθό πξόζσπν θαη νπνηνδήπνηε από ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ηνπ 
ζπκβνπιίνπ, ν γεληθόο δηεπζπληήο, ν γξακκαηέαο ή άιινο αμησκαηνύρνο ή άιιν 
όξγαλν δηνηθήζεσο ηνπ λνκηθνύ απηνύ πξνζώπνπ, πνπ απνδεηθλύεηαη όηη 
ζπλαίλεζε ή ζπλέπξαμε ζηελ ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο, ππέρεη πνηληθήο επζύλεο ζε 
ζρέζε κε ην πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 35 πνηληθό αδίθεκα. 

      (2) Πξόζσπν, πνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ππέρεη πνηληθήο 
επζύλεο γηα ηεινύκελν από λνκηθό πξόζσπν αδίθεκα, επζύλεηαη αιιειεγγύσο 
κε ην λνκηθό πξόζσπν ή θερσξηζκέλσο γηα θάζε δεκία πνπ πξνζγίλεηαη ζε 
ηξίηνπο έλεθα ηεο πξάμεσο ή παξαιείςεσο πνπ ζηνηρεηνζεηεί ην αδίθεκα.». 
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