N. 157(I)/2014

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ
ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι
Αριθμός 4468

Παρασκεσή, 31 Οκτωβρίοσ 2014
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Ο πεπί ηηρ Απαγόπεςζηρ Πλήπωζηρ Κενών Θέζεων ζηο Δημόζιο και ζηον Εςπύηεπο Δημόζιο Τομέα
(Ειδικέρ Διαηάξειρ) (Τποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ
Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ.
Αξηζκφο 157(Ι) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΣΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΠΛΗΡΧΗ ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ
ΚΑΙ ΣΟΝ ΔΤΡΤΣΔΡΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ (ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ) ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2013
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
πλνπηηθφο
ηίηινο.
21(Ι) ηνπ 2013
153(Ι) ηνπ 2013
169(Ι) ηνπ 2013.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Απαγφξεπζεο Πιήξσζεο Κελψλ Θέζεσλ ζην
Γεκφζην θαη ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη
ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί ηεο Απαγφξεπζεο Πιήξσζεο Κελψλ Θέζεσλ ζην Γεκφζην θαη ζηνλ
Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νφκνπο ηνπ 2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξoληαη σο «ν
βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο
Απαγφξεπζεο Πιήξσζεο Κελψλ Θέζεσλ ζην Γεκφζην θαη ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο
Γηαηάμεηο) Νφκνη ηνπ 2013 έσο 2014.

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ζηελ εξκελεία ηνπ φξνπ
«δεκφζηνο ηνκέαο», ηεο θξάζεο «ηε δηθαζηηθή ππεξεζία,» (πξψηε θαη δεχηεξε γξακκή).
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)
Απ. 4468, 31.10.2014

Ν. 158(Ι)/2014

Ο πεπί Αξιολόγηζηρ Υποψηθίων για Διοπιζμό ζηη Δημόζια Υπηπεζία (Πποζωπινέρ Διαηάξειρ)
(Τποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ
Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ.
Αξηζκφο 158(Ι) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΑ ΓΙΟΡΙΜΟ
ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ (ΠΡΟΧΡΙΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
πλνπηηθφο
ηίηινο.
79(Ι) ηνπ 2013.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα
Τπεξεζία (Πξνζσξηλέο Γηαηάμεηο) (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ
πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία (Πξνζσξηλέο Γηαηάμεηο) Νφκν ηνπ
2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα
αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία
(Πξνζσξηλέο Γηαηάμεηο) Νφκνη ηνπ 2013 θαη 2014.
2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
(α)

Με ηελ πξνζζήθε ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ
νξηζκψλ ηνπο:
“«γξαπηή εμέηαζε» ζεκαίλεη ηε γξαπηή εμέηαζε πνπ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Νφκνπ·
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.

«ζέζε» ζεκαίλεη ζέζε εηζδνρήο ζηε δεκφζηα ππεξεζία γηα ηελ νπνία
εθαξκφδεηαη ν πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνο θαη πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ αιιά δελ πεξηιακβάλεη ηηο ζέζεηο:

Γεκφζηνπ Καηήγνξνπ, Ννκηθή Τπεξεζία, Υεηξηζηή Πηεηηθψλ Μέζσλ, Σκήκα
Γαζψλ, Μεραληθνχ Πηεηηθψλ Μέζσλ, Σκήκα Γαζψλ, Αθφινπζνπ,
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, πληεξεηή, Σκήκα Αξραηνηήησλ, Διεγθηή Δλαέξηαο
Κπθινθνξίαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο·
«Τπεξεζία Δμεηάζεσλ» ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.”· θαη
(β)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ «Νφκνο» θαη ηνπ νξηζκνχ ηνπ κε ηνλ αθφινπζν φξν θαη νξηζκφ:
“6(Ι) ηνπ 1998
73(Ι) ηνπ 1998
52(Ι) ηνπ 2001
97(Ι) ηνπ 2006
106(Ι) ηνπ 2008.

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε
Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκν·”.
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3. Ο βαζηθφο λφκνο
Σξνπνπνίεζε
ηνπ βαζηθνχ
άξζξνπ:
λφκνπ κε ηελ
πξνζζήθε λένπ
άξζξνπ.
«Πξνζσξηλή
εηζαγσγή εηδηθψλ
δηαηάμεσλ γηα ηελ
πιήξσζε ζέζεσλ
πνπ ζα εμαηξεζνχλ
απφ ηελ αλαζηνιή
πιήξσζεο.

ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην άξζξν 3 ηνπ αθφινπζνπ λένπ

4.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαη
αλεμάξηεηα απφ ηηο αληίζηνηρεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, νη δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ ηζρχνπλ πξνζσξηλά σο αθνινχζσο:

(α)

ε πεξίπησζε δεκνζίεπζεο νπνηαζδήπνηε ζέζεο πξνο
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο απφ ηελ
Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
ελδηαθεξφκελα πξφζσπα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηελ
Γεκφζηαο Τπεξεζίαο:

πιήξσζε
Δπηηξνπή
2014, ηα
Δπηηξνπή

Ννείηαη φηη, ε ζέζε έρεη εμαηξεζεί απφ ηελ αλαζηνιή πιήξσζήο ηεο
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ 2014 Νφκνπ ηνπ 2013 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ησλ πεξί Απαγφξεπζεο
Πιήξσζεο Κελψλ Θέζεσλ ζην Γεκφζην θαη Δπξχηεξν Γεκφζην
Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νφκσλ ηνπ 2013 κέρξη (Αξ. 3) ηνπ 2013.

52(ΙΙ) ηνπ 2013.
21(Ι) ηνπ 2013
153(Ι) ηνπ 2013
169(Ι) ηνπ 2013.
(β)

Γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο, νη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε γξαπηή
εμέηαζε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη θνηλή κε ηελ εμέηαζε άιισλ
νκνεηδψλ ζέζεσλ πνπ επίζεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ή μερσξηζηή
εμέηαζε, φπσο ζρεηηθά ήζειε απνθαζίζεη ε Δηδηθή Δπηηξνπή, ζε
ζπλελλφεζε κε ηνλ νηθείν Πξντζηάκελν Σκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ε
ππφ πιήξσζε ζέζε.

(γ)

Σα εμεηαδφκελα ζέκαηα θαη ε χιε ηεο γξαπηήο εμέηαζεο θαζνξίδνληαη
απφ ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ νηθείν Πξντζηάκελν
Σκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ε ππφ πιήξσζε ζέζε.

(δ)

Η Δηδηθή Δπηηξνπή αλαζέηεη ζηελ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ ηελ εηνηκαζία
ησλ δνθηκίσλ γηα θάζε εμέηαζε θαη ηελ επζχλε ηεο δηεμαγσγήο ηεο
εμέηαζεο:
Ννείηαη φηη, γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ε Τπεξεζία
Δμεηάζεσλ ππνβνεζείηαη απφ ππαιιήινπο ησλ Τπνπξγείσλ/
Σκεκάησλ/Τπεξεζηψλ, φπνπ αλήθνπλ νη ππφ πιήξσζε ζέζεηο.

(ε)

Η βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ γίλεηαη απφ βαζκνινγεηέο πνπ νξίδεη
ε Τπεξεζία Δμεηάζεσλ, κε βάζε ηνπο ίδηνπο θαλφλεο πνπ
εθαξκφδνληαη γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ γηα ηα
αλψηεξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Κχπξνπ θαη ηεο
Διιάδαο.

(ζη) Η Τπεξεζία Δμεηάζεσλ κεξηκλά γηα ηελ εμαγσγή ησλ
απνηειεζκάησλ, θαηαηάζζνληαο ηνπο ππνςήθηνπο θαηά ζεηξά
επηηπρίαο, ζε μερσξηζηφ γηα θάζε ζέζε θαηάινγν θαη ηνλ δηαβηβάδεη
ζηελ Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο.
(δ)

Η Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο δεκνζηεχεη ηνπο θαηαιφγνπο κε
ηνπο επηηπρφληεο γηα θάζε ζέζε ππνςεθίνπο, θαηά ζεηξά επηηπρίαο
ηνπο, ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.

(ε)

Όινη νη ππνςήθηνη, νη νπνίνη παξαθάζηζαλ ζηε γξαπηή εμέηαζε
εηδνπνηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο θαηά πφζν
έρνπλ πεηχρεη ή φρη ζε απηήλ θαη φζνη έρνπλ επηηχρεη εθνδηάδνληαη κε
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ επηηπρίαο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν βαζκφο
επηηπρίαο γηα ην θάζε ζέκα θαη ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ.

(2) Η Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο πξνβαίλεη ζε επηινγή θαη δηνξηζκφ
ησλ ππνςεθίσλ, εθαξκφδνληαο θαη’ αλαινγίαλ, ηε δηαδηθαζία πνπ
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ θαη κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηε βαξχηεηα
πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ.».
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)
Απ. 4468, 31.10.2014

Ν. 159(Ι)/2014

Ο πεπί ηηρ Θαλάζζιαρ Σηπαηηγικήρ (Τποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην
Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ.
Αξηζκφο 159(Ι) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011
Πξννίκην.

Γηα ζθνπνχο νξζφηεξεο ελαξκφληζεο κε ην Άξζξν 13, παξάγξαθνο 10 θαη κε ην Παξάξηεκα IV,
ζεκείν 12 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν -

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
ηεο Δ.Δ.: L164,
25.6.2008,
ζ. 19.

«Οδεγία 2008/56/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17 Ινπλίνπ 2008 πεξί
πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ (νδεγία-πιαίζην
γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή)»,

πλνπηηθφο
ηίηινο.
18(Ι) ηνπ 2011.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Θαιάζζηαο ηξαηεγηθήο (Σξνπνπνηεηηθφο)
Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί ηεο Θαιάζζηαο ηξαηεγηθήο Νφκν ηνπ 2011
(πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα
αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο Θαιάζζηαο ηξαηεγηθήο Νφκνη ηνπ 2011 θαη 2014.

εο

Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

2. Σν εδάθην (12) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν εδάθην:

«(12) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 16 ηεο Οδεγίαο, ε αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη φηη
ην πξφγξακκα κέηξσλ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηε ζέζπηζή ηνπ.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ
Παξαξηήκαηνο IV
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

3. Σν Παξάξηεκα IV ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην ζεκείν
11 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ ζεκείνπ:
«12. Αθ’ εο ζηηγκήο ζπγθεληξσζνχλ νη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη θαη νη δείθηεο, απηνί εμεηάδνληαη
απφ θνηλνχ ππφ ην πξίζκα ηνπ ζθνπνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3, πξνθεηκέλνπ λα
εθηηκεζεί θαηά πφζν ε επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ζα νδεγνχζε ην ζαιάζζην
πεξηβάιινλ ζε κηα θαηάζηαζε αληίζηνηρε πξνο απηνχο.».
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)
Απ. 4468, 31.10.2014

Ν. 160(Ι)/2014

Ο πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Τποποποιηηικόρ) (Απ. 4) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην
Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ.
Αξηζκφο 160(Ι) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΦΟΡΟΤ
ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2000 ΔΧ (ΑΡ. 3) ΣΟΤ 2014
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
πλνπηηθφο
ηίηινο.
95(Ι) ηνπ 2000
93(Ι) ηνπ 2002
27(I) ηνπ 2003
172(Ι) ηνπ 2003
95(Ι) ηνπ 2004
88(Ι) ηνπ 2005
100(Ι) ηνπ 2005
131(Ι) ηνπ 2005
148(Ι) ηνπ 2005
64(Ι) ηνπ 2006
86(Ι) ηνπ 2006
87(Ι) ηνπ 2006
48(Ι) ηνπ 2007
129(Ι) ηνπ 2007
141(Ι) ηνπ 2007
142(Ι) ηνπ 2007
143(Ι) ηνπ 2007
25(Ι) ηνπ 2008
37(Ι) ηνπ 2008
38(Ι) ηνπ 2008
63(Ι) ηνπ 2008
88(Ι) ηνπ 2008
35(Ι) ηνπ 2009
135(Ι) ηνπ 2009
13(Ι) ηνπ 2010
29(Ι) ηνπ 2010
68(Ι) ηνπ 2010
97(Ι) ηνπ 2010
131(Ι) ηνπ 2010
4(Ι) ηνπ 2011
37(Ι) ηνπ 2011
129(I) ηνπ 2011
186(Ι) ηνπ 2011
187(Ι) ηνπ 2011
16(Ι) ηνπ 2012
73(Ι) ηνπ 2012
133(Ι) ηνπ 2012
135(Ι) ηνπ 2012
167(Ι) ηνπ 2012
172(Ι) ηνπ 2012
83(Ι) ηνπ 2013
118(Ι) ηνπ 2013
129(Ι) ηνπ 2013
164(Ι) ηνπ 2013
81(Ι) ηνπ 2014
153(I) ηνπ 2014
154(Ι) ηνπ 2014.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ κε ηελ
αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 42Β.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Σξνπνπνηεηηθφο)
(Αξ. 4) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νφκνπο
ηνπ 2000 κέρξη 2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο
θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νφκνη ηνπ 2000
κέρξη (Αξ. 4) ηνπ 2014.

2. Σν άξζξν 42Β ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν:
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«Δηδηθφ
θαζεζηψο γηα
ηειεπηθνηλσληαθέο,
ξαδηνθσληθέο
θαη ηειενπηηθέο
ή ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο απφ
πξφζσπν κε
εγθαηεζηεκέλν
ζηε Γεκνθξαηία.

42B.-(1) Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαληαη λα
πξνβιέπνπλ ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηειεπηθνηλσληαθέο,
ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ
κε εγθαηεζηεκέλα εληφο ηεο Κνηλφηεηαο ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα.

(2) Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαηαη λα:

Σξνπνπνίεζε
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ
κε ηελ πξνζζήθε
λένπ άξζξνπ.

(α)

Δπηηξέπνπλ ζε κε εγθαηεζηεκέλν εληφο ηεο Κνηλφηεηαο
ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν λα επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηεί ην
εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο θαη
ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε κε
ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν, ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ή
έρεη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ ζε
θξάηνο κέινο∙

(β)

θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν έλαξμεο ή παχζεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
εηδηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο θαη
ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ κε
εγθαηεζηεκέλα εληφο ηεο Κνηλφηεηαο ππνθείκελα ζην θφξν
πξφζσπα∙

(γ)

θαζνξίδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε εγθαηεζηεκέλνπ εληφο ηεο
θνηλφηεηαο ππνθείκελνπ ζην θφξν πξνζψπνπ γηα απφδνζε
ινγαξηαζκνχ θαη θαηαβνιή Φ.Π.Α. γηα ηειεπηθνηλσληαθέο,
ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ
παξέρεη, αλαθνξηθά κε ηέηνηεο πεξηφδνπο ζε ηέηνην ρξφλν θαη κε
ηέηνην ηξφπν φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο∙

(δ)

επηηξέπνπλ ζηνλ Έθνξν ηε δηαβίβαζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ
ηελ απφδνζε Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ
παξάγξαθν (γ), ζε άιιν θξάηνο κέινο ζην νπνίν είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ή έρεη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ή έρεη ηε ζπλήζε
δηακνλή ηνπ ν κε ππνθείκελνο ζην θφξν ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ∙

(ε)

θαζνξίδνπλ ηε ξχζκηζε νπνησλδήπνηε ζεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ
εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο γηα
ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ κε εγθαηεζηεκέλα εληφο ηεο
Κνηλφηεηαο ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα.».

3. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην άξζξν 42Δ απηνχ, ηνπ
αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ:

«Δηδηθφ
θαζεζηψο γηα
ηειεπηθνηλσληαθέο,
ξαδηνθσληθέο,
ηειενπηηθέο
ή ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο απφ
πξφζσπν
εγθαηεζηεκέλν
ζηε Γεκνθξαηία.

42Σ.-(1) Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα
πξνβιέπνπλ ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηειεπηθνηλσληαθέο,
ξαδηνθσληθέο, ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ
ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν, ην νπνίν αλήθεη ζηε Γεκνθξαηία θαη παξέρεη
ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο, ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε
κε ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ή έρεη ηνλ ηφπν
ηεο θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ ζε θξάηνο κέινο.

(2) Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαηαη λα:
(α)

Δπηηξέπνπλ ζε ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν πνπ αλήθεη ζηε
Γεκνθξαηία λα επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηεί ην εηδηθφ θαζεζηψο γηα
ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο, ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε κε ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν, ην
νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ή έρεη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο
.
ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ ζε άιιν θξάηνο κέινο
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Σξνπνπνίεζε
ηνπ Γέθαηνπ Σξίηνπ
Παξαξηήκαηνο
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

(β)

θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν έλαξμεο ή παχζεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
εηδηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο θαη
ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο∙

(γ)

θαζνξίδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ππνθείκελνπ ζην
θφξν πξνζψπνπ γηα απφδνζε ινγαξηαζκνχ θαη θαηαβνιή Φ.Π.Α. γηα
ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, αλαθνξηθά κε ηέηνηεο πεξηφδνπο ζε ηέηνην
ρξφλν θαη κε ηέηνην ηξφπν φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο∙

(δ)

θαζνξίδνπλ ηε ξχζκηζε νπνησλδήπνηε ζεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ
εθαξκνγή
θαη
ιεηηνπξγία
ηνπ
εηδηθνχ
θαζεζηψηνο
γηα
ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ πξφζσπν ην νπνίν αλήθεη ζηε
Γεκνθξαηία.».

4. Σν Γέθαην Σξίην Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

(α)

Με ηε δηαγξαθή απφ ηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξαγξάθνπ 17 απηνχ, ησλ ππνπαξαγξάθσλ (ζ), (η), θαη (ηα) θαη ηελ επηθχιαμε απηήο∙ θαη

(β)

κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν 17 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ ηίηινπ θαη ηεο
αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ:
«Παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ θαη
ππεξεζηψλ ζε κε ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα

ειεθηξνληθψλ

18. Σφπνο παξνρήο ησλ αθφινπζσλ ππεξεζηψλ, ζε πξφζσπν πνπ δελ είλαη ζρεηηθφ
ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν, είλαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ή κφληκεο θαηνηθίαο ή
ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ:
(α)

ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο θαηά ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ
ηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξαγξάθνπ 8,

(β)

ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο ππεξεζίεο,

(γ)

ειεθηξνληθά παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηά ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν
απηφ απφ ηελ ππνπαξάγξαθν (3) ηεο παξαγξάθνπ 10:

Ννείηαη φηη, φηαλ ν παξέρσλ θαη ν ιήπηεο επηθνηλσλνχλ κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ δε ζεκαίλεη ππνρξεσηηθά φηη πξφθεηηαη γηα ππεξεζία πνπ παξέρεηαη
ειεθηξνληθά:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, φηαλ ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε
παξνχζα παξάγξαθνο, ζα ζεσξείην δηαθνξεηηθά φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρψξα ε νπνία
δελ είλαη θξάηνο κέινο θαη νη ππεξεζίεο ζε νπνηαδήπνηε έθηαζε πξαγκαηηθά
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηπγράλνπλ εθκεηάιιεπζεο ζηε Γεκνθξαηία, νη ππεξεζίεο ζε εθείλε
ηελ έθηαζε ζεσξνχληαη φηη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε Γεκνθξαηία.».
Έλαξμε
ηεο ηζρχνο ηνπ
παξφληνο
Νφκνπ.

5.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), ε έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ
ε
ζεσξείηαη φηη άξρηζε απφ ηελ 1 Οθησβξίνπ 2014.
ε

(2) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Νφκνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ
2015.
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