N. 99(I)/2015

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι
Αριθμός 4520

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015
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Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία Έκφρασης Γνώμης και Πολιτικά
Δικαιώματα Υπαλλήλων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 99(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 1991
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
155 του 1990
210 του 1991.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση,
Ελευθερία Έκφρασης Γνώμης και Πολιτικά Δικαιώματα Υπαλλήλων) (Τροποποιητικός) Νόμος του
2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση,
Ελευθερία Έκφρασης Γνώμης και Πολιτικά Δικαιώματα Υπαλλήλων) Νόμους του 1990 και 1991 (που
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία
Έκφρασης Γνώμης και Πολιτικά Δικαιώματα Υπαλλήλων) Νόμοι του 1990 έως 2015.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
αντικατάσταση
του άρθρου 5
αυτού.

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάστασή του από το ακόλουθο νέο
άρθρο 5:

«Πολιτικά
5. Κάθε υπάλληλος δύναται να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα κατά τον τρόπο
δικαιώματα
που καθορίζεται στον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων,
υπαλλήλων.
Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και
102(Ι) του 2015. Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμο του 2015.».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4520, 10.7.2015

Ν. 100(Ι)/2015

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 100(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
1 του 1990
71 του 1991
211 του 1991
27(I) του 1994
83(I) του 1995
60(I) του 1996
109(I) του 1996
69(I) του 2000
156(I) του 2000
4(I) του 2001
94(I) του 2003
128(I) του 2003
183(I) του 2003
31(I) του 2004
218(I) του 2004
68(I) του 2005
79(I) του 2005
105(I) του 2005
96(I) του 2006
107(I) του 2008
137(I) του 2009
194(I) του 2011
78(I) του 2013
7(Ι) του 2014
21(I) του 2014.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του
2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του
2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2015.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
αντικατάσταση
του άρθρου 71
αυτού.

2. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο
άρθρο:

«Πολιτικά
δικαιώματα
δημόσιων
υπαλλήλων.
102(Ι) του 2015.

71. Κάθε δημόσιος υπάλληλος δύναται να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα
κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων
Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμο του
2015».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4520, 10.7.2015

Ν. 101(Ι)/2015

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 101(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
10 του 1969
67 του 1978
53 του 1979
4 του 1985
100 του 1985
168 του 1986
65 του 1987
129 του 1987
157 του 1987
162 του 1987
179 του 1987
180 του 1987
245 του 1987
76 του 1988
107 του 1988
234 του 1988
105 του 1990
135 του 1991
151 του 1991
251 του 1991
12(Ι) του 1992
50(Ι) του 1992
78(Ι) του 1992
80(Ι) του 1992
81(Ι) του 1992
116(Ι) του 1992
40(Ι) του 1993
41(Ι) του 1993
46(Ι) του 1993
8(Ι) του 1994
37(Ι) του 1994
26(Ι) του 1995
72(Ι) του 1995
25(Ι) του 1996
43(Ι) του 1996
110(Ι) του 1996
42(Ι) του 1997
88(Ι) του 1997
5(Ι) του 1998
23(Ι) του 1998
46(Ι) του 1998
57(Ι) του 1998
79(Ι) του 1998
12(Ι) του 1999
30(Ι) του 1999
44(Ι) του 1999
84(Ι) του 1999
157(Ι) του 1999
31(Ι) του 2000
48(Ι) του 2000
83(Ι) του 2000
131(Ι) του 2000
13(Ι) του 2001
21(Ι) του 2001

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως (Αρ. 2) του 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως 2015.
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162(Ι) του 2001
163(Ι) του 2001
135(Ι) του 2002
207(Ι) του 2002
17(Ι) του 2003
113(Ι) του 2003
44(Ι) του 2004
80(Ι) του 2004
100(Ι) του 2006
36(Ι) του 2007
52(Ι) του 2007
84(Ι) του 2008
21(Ι) του 2010
93(Ι) του 2010
21(Ι) του 2011
24(Ι) του 2011
195(Ι) του 2011
76(Ι) του 2012
164(Ι) του 2012
8(Ι) του 2014
76(Ι) του 2014.
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
αντικατάσταση
του άρθρου 61
αυτού.

2. Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο
άρθρο:

«Πολιτικά
δικαιώματα
εκπαιδευτικών
λειτουργών.
102(Ι) του 2015.

61. Κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός δύναται να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα
κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων
Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμο του
2015.».

983
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4520, 10.7.2015

Ν. 102(Ι)/2015

Ο περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών
Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμος του 2015
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 102(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

Ερμηνεία.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων
Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμος του 2015.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «αρμόδια αρχή» σημαίνει-

1 του 1990
71 του 1991
211 του 1991
27(I) του 1994
83(I) του 1995
60(I) του 1996
109(I) του 1996
69(I) του 2000
156(I) του 2000
4(I) του 2001
94(I) του 2003
128(I) του 2003
183(I) του 2003
31(I) του 2004
218(I) του 2004
68(I) του 2005
79(I) του 2005
105(I) του 2005
96(I) του 2006
107(I) του 2008
137(I) του 2009
194(I) του 2011
78(I) του 2013
7(Ι) του 2014
21(I) του 2014
100(Ι) του 2015.

(α) αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία για την οποία εφαρμόζεται ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμος, την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας·

(β)

αναφορικά με τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας·

(γ)

αναφορικά με υπηρεσία σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το διοικητικό όργανο το
οποίο είναι αρμόδιο να διενεργεί διορισμούς στην υπηρεσία με βάση τον οικείο νόμο·

(δ)

αναφορικά με υπηρεσία σε δήμο, το οικείο δημοτικό συμβούλιο·

(ε)

αναφορικά με υπηρεσία σε κοινότητα, το οικείο κοινοτικό συμβούλιο·

(στ)
(ζ)

αναφορικά με υπηρεσία
Υδατοπρομήθειας· και

σε

συμβούλιο

υδατοπρομήθειας,

το

οικείο

Συμβούλιο

αναφορικά με υπηρεσία σε συμβούλιο αποχετεύσεων, το οικείο Συμβούλιο Αποχετεύσεων·

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου·
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111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(I) του 1992
54(I) του 1992
87(I) του 1992
23(I) του 1994
37(I) του 1995
8(I) του 1996
65(I) του 1996
85(I) του 1996
20(I) του 1997
112(I) του 2001
127(I) του 2001
128(I) του 2001
139(I) του 2001
153(I) του 2001
23(I) του 2002
227(I) του 2002
47(I) του 2003
236(I) του 2004
53(I) του 2005
86(I) του 2005
118(I) του 2005
127(I) του 2005
137(I) του 2006
157(I) του 2006
25(I) του 2007
147(I) του 2007
153(I) του 2007
19(I) του 2008
73(I) του 2008
51(I) του 2009
97(I) του 2009
48(I) του 2010
121(I) του 2010
30(I) του 2011
137(I) του 2011
217(Ι) του 2012
95(I) του 2013
143(I) του 2013
54(Ι) του 2014
119(Ι) του 2014
49(Ι) του 2015
78(Ι) του 2015.

«δημοτικός υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση στη δημοτική υπηρεσία, όπως
αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 53 του περί Δήμων Νόμου·
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10 του 1969
67 του 1978
53 του 1979
4 του 1985
100 του 1985
168 του 1986
65 του 1987
129 του 1987
157 του 1987
162 του 1987
179 του 1987
180 του 1987
245 του 1987
76 του 1988
107 του 1988
234 του 1988
105 του 1990
135 του 1991
151 του 1991
251 του 1991
12(I) του 1992
50(I) του 1992
78(I) του 1992
80(I) του 1992
81(I) του 1992
116(I) του 1992
40(I) του 1993
41(I) του 1993
46(I) του 1993
8(I) του 1994
37(I) του 1994
26(I) του 1995
72(I) του 1995
25(I) του 1996
43(I) του 1996
110(I) του 1996
42(I) του 1997
88(I) του 1997
5(I) του 1998
23(I) του 1998
46(I) του 1998
57(I) του 1998
79(I) του 1998
12(I) του 1999
30(I) του 1999
44(I) του 1999
84(I) του 1999
157(I) του 1999
31(I) του 2000
48(I) του 2000
83(I) του 2000
131(I) του 2000
13(I) του 2001
21(I) του 2001
162(I) του 2001
163(I) του 2001
135(I) του 2002
207(I) του 2002
17(I) του 2003
113(I) του 2003
44(I) του 2004
80(I) του 2004
100(I) του 2006
36(I) του 2007
52(I) του 2007
84(I) του 2008
21(I) του 2010

«εκπαιδευτικός λειτουργός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί
Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου·
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93(I) του 2010
21(I) του 2011
24(I) του 2011
195(I) του 2011
76(I) του 2012
164(I) του 2012
8(Ι) του 2014
76(Ι) του 2014
78(Ι) του 2015
101(Ι) του 2015.
86(I) του 1999
51(I) του 2000
5(I) του 2001
131(I) του 2001
199(I) του 2002
228(I) του 2002
52(I) του 2005
128(I) του 2005
148(I) του 2006
156(I) του 2006
27(I) του 2007
154(I) του 2007
166(I) του 2007
2(I) του 2009
50(I) του 2009
98(I) του 2009
47(I) του 2010
120(I) του 2010
29(I) του 2011
136(I) του 2011
218(Ι) του 2012
94(I) του 2013
142(I) του 2013
172(Ι) του 2013
50(Ι) του 2015
79(Ι) του 2015
104(Ι) του 2015.

«κοινοτικός υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «υπάλληλος» από το άρθρο 2
του περί Κοινοτήτων Νόμου·

«κομματικό αξίωμα» σημαίνει θέση στην ανώτατη οργανωτική δομή πολιτικού κόμματος ο κάτοχος
της οποίας, με βάση το καταστατικό του πολιτικού κόμματος αυτού, επηρεάζει άμεσα τη
διαμόρφωση πολιτικών ή εμπλέκεται άμεσα στην άσκηση πολιτικής εξουσίας·
155 του 1990
210 του 1991.

«νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο
2 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία Έκφρασης Γνώμης και
Πολιτικά Δικαιώματα Υπαλλήλων) Νόμου·
«οικείος νόμος» σημαίνει -

Κεφ. 350.
25 του 1972
31 του 1982
172 του 1988
9(Ι) του 1994
18(Ι) του 1996
24(Ι) του 2007

(α)

όσον αφορά τη δημόσια υπηρεσία, τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

(β)

όσον αφορά τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας Νόμο·

(γ)

όσον αφορά τη δημοτική υπηρεσία, τον περί Δήμων Νόμο·

(δ)

όσον αφορά την κοινοτική υπηρεσία, τον περί Κοινοτήτων Νόμο·

(ε)

όσον αφορά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, το νόμο ο οποίος διέπει τη σύσταση και
λειτουργία νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου·

(στ)

όσον αφορά συμβούλια υδατοπρομήθειας τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες
Περιοχές) Νόμο· και
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63(Ι) του 2007
9(Ι) του 2012
199(Ι) του 2012
105(Ι) του 2015.
1 του 1971
24 του 1972
15 του 1978
88 του 1987
194 του 1991
16(Ι) του 1995
94(Ι) του 1995
100(Ι) του 1995
5(Ι) του 1997
139(Ι) του 1999
10(Ι) του 2000
84(Ι) του 2001
108(Ι) του 2004
253(Ι) του 2004
14(Ι) του 2005
148(Ι) του 2007
16(Ι) του 2010
22(Ι) του 2011
158(Ι) του 2013
51(Ι) του 2015
106(Ι) του 2015.

(ζ) όσον αφορά συμβούλια αποχετεύσεων, τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο·

«υπάλληλος» σημαίνει δημόσιο υπάλληλο, εκπαιδευτικό λειτουργό, δημοτικό υπάλληλο, κοινοτικό
υπάλληλο, υπάλληλο νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, υπάλληλο Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας και υπάλληλο Συμβουλίου Αποχετεύσεων·
«υπάλληλος Συμβουλίου Αποχετεύσεων» σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίστηκε σε θέση στην
υπηρεσία Συμβουλίου Αποχετεύσεων δυνάμει του άρθρου 15 του οικείου νόμου·
«υπάλληλος Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας» σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίστηκε σε θέση στην
υπηρεσία Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας δυνάμει του άρθρου 14 του οικείου νόμου.
Ελευθερία
έκφρασης
πολιτικών
φρονημάτων.
Συμμετοχή σε
πολιτικά κόμματα.

3. Τηρουμένων των διατάξεων των οικείων νόμων, κάθε υπάλληλος δικαιούται να εκφράζει
ελεύθερα τα πολιτικά του φρονήματα και τις πολιτικές απόψεις και πεποιθήσεις του είτε δημόσια είτε
κατ’ ιδίαν, όχι όμως κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας του.
4.-(1) Επιτρέπεται σε υπάλληλο(α) Να είναι απλό μέλος πολιτικού κόμματος της επιλογής του·
(β) να παρευρίσκεται σε πολιτικές συγκεντρώσεις ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται σε υπάλληλο να εκλέγεται ή να
διορίζεται σε κομματικό αξίωμα πολιτικού κόμματος της επιλογής του (α) Ενόσω κατέχει θέση με μισθοδοτική κλίμακα μέχρι και την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού
μισθολογίου· ή
(β) κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής, ενόσω κατέχει θέση με μισθοδοτική κλίμακα ίση με
ή ανώτερη από την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου.
(3)(α) Υπάλληλος, ο οποίος κατέχει θέση που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (β) του
εδαφίου (2) και ο οποίος προτίθεται να υποβάλει υποψηφιότητα ή πρόκειται να διοριστεί σε
κομματικό αξίωμα υποβάλλει, μέσω του προϊσταμένου του, αίτημα στην οικεία αρμόδια
αρχή, με το οποίο αιτείται άδεια για την εκλογή ή το διορισμό του στο εν λόγω κομματικό
αξίωμα και στο οποίο εκτίθεται ο χαρακτήρας του κομματικού αυτού αξιώματος και τα
καθήκοντα που εκτελεί ως υπάλληλος.
(β) Υπάλληλος ο οποίος δεν κατείχε θέση που εμπίπτει στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2)
κατά τη χρονική περίοδο που εξελέγη ή διορίστηκε σε κομματικό αξίωμα και, ενόσω κατέχει
κομματικό αξίωμα αποκτά τέτοια θέση μετά από διορισμό ή προαγωγή στη θέση αυτή ή
μετάβαση σε αυτή στη βάση συνδυασμένων κλιμάκων υποβάλλει το προβλεπόμενο στην
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παράγραφο (α) αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
προαγωγή του, τη μισθολογική αναβάθμισή του ή το διορισμό του, ανάλογα με την
περίπτωση.
(γ) Υπάλληλος ο οποίος κατείχε θέση που εμπίπτει στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) κατά
τη χρονική περίοδο που εξελέγη ή διορίστηκε σε κομματικό αξίωμα έχοντας εξασφαλίσει
σχετική άδεια και, ενόσω κατέχει το κομματικό αξίωμα, μετατίθεται, προάγεται, αποσπάται,
διορίζεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποκτά θέση άλλη από αυτή που κατείχε κατά το
χρόνο εξασφάλισης της άδειας, εφόσον η άλλη θέση που αποκτά εμπίπτει στην
παράγραφο (β) του εδαφίου (2), υποβάλλει εκ νέου το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α)
αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη ανάληψη της εν
λόγω θέσης.
(4) Η οικεία αρμόδια αρχή μετά την υποβολή αιτήματος δυνάμει του εδαφίου (3)(α) Παρέχει τη σχετική άδεια στον αιτούντα υπάλληλο, αν ικανοποιηθεί ότι τα καθήκοντα της
θέσης του υπαλλήλου δεν συγκρούονται και δεν επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο
από την ανάληψη ή τη συνέχιση της κατοχής του κομματικού αξιώματος αυτού, ανάλογα
με την περίπτωση, ή
(β) απορρίπτει το αίτημα του υπαλλήλου, αν διαπιστώσει ότι τα καθήκοντα της θέσης του
συγκρούονται ή επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από την ανάληψη ή τη συνέχιση
της κατοχής του κομματικού αυτού αξιώματος, ανάλογα με την περίπτωση.
Απαγόρευση
χρήσης θέσης ή
άσκησης
επιρροής.

5. Απαγορεύεται σε υπάλληλο, χρησιμοποιώντας τη θέση του ή ασκώντας την επιρροή του, να
προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στην προσχώρηση οποιουδήποτε
προσώπου σε πολιτικό κόμμα ή οργάνωση κομματικού χαρακτήρα ή στον επηρεασμό
οποιουδήποτε προσώπου υπέρ πολιτικού κόμματος ή πολιτικού προσώπου.

Υποψηφιότητα
για αξίωμα
ασυμβίβαστο με
την ιδιότητα του
υπαλλήλου.

6.-(1) Σε υπάλληλο που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για αξίωμα του οποίου η κατοχή
δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος ή των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας,
είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου, χορηγείται άδεια για χρονική περίοδο διάρκειας
σαράντα (40) ημερών πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών και, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου,
άδεια για χρονική περίοδο διάρκειας ενός (1) μηνός μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
των εκλογών:
Νοείται ότι η άδεια που χορηγείται κατά τη χρονική περίοδο πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών
δύναται να επεκταθεί μέχρι και τις σαράντα πέντε (45) ημέρες, αν ο υπάλληλος το επιθυμεί.
(2) Η χορηγούμενη δυνάμει του εδαφίου (1) άδεια δύναται να είναι είτε άδεια χωρίς απολαβές, όχι
για λόγους δημόσιου συμφέροντος, είτε κανονική άδεια από αυτήν που ο υπάλληλος έχει σε πίστη
του, ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο υπάλληλος.

Ανάληψη
αξιώματος
ασυμβίβαστου με
την ιδιότητα του
υπαλλήλου.

7. Σε περίπτωση επιτυχίας του υπαλλήλου στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 6
εκλογές, αυτός αφυπηρετεί αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχει, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις
του εκάστοτε σε ισχύ περί Συντάξεων Νόμου που αφορούν τα ωφελήματα αφυπηρέτησης για
τερματισμό υπηρεσίας προς το δημόσιο συμφέρον, αν πρόκειται περί εκλογής στο αξίωμα του
Προέδρου της Δημοκρατίας ή του μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων ή που αφορούν την
πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση, αν πρόκειται για εκλογή σε άλλο αξίωμα.

Επανεισδοχή
στην υπηρεσία.

8. Σε περίπτωση μη επιτυχίας του υπαλλήλου στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 6
εκλογές, αυτός επιστρέφει στη θέση που κατέχει και η υπηρεσιακή κατάσταση αυτού δεν
επηρεάζεται από τη δραστηριότητά του και τις γνώμες που έχει εκφράσει κατά την προεκλογική
περίοδο.
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4520, 10.7.2015

Ν. 103(Ι)/2015

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 103(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(I) του 1992
54(I) του 1992
87(I) του 1992
23(I) του 1994
37(I) του 1995
8(I) του 1996
65(I) του 1996
85(I) του 1996
20(I) του 1997
112(I) του 2001
127(I) του 2001
128(I) του 2001
139(I) του 2001
153(I) του 2001
23(I) του 2002
227(I) του 2002
47(I) του 2003
236(I) του 2004
53(I) του 2005
86(I) του 2005
118(I) του 2005
127(I) του 2005
137(I) του 2006
157(I) του 2006
25(I) του 2007
147(I) του 2007
153(I) του 2007
19(I) του 2008
73(I) του 2008
51(I) του 2009
97(I) του 2009
48(I) του 2010
121(I) του 2010
30(I) του 2011
137(I) του 2011
217(Ι) του 2012
95(I) του 2013

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως (Αρ. 2) του 2015 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί Δήμων Νόμοι του 1985 έως (Αρ. 3) του 2015.
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143(I) του 2013
54(Ι) του 2014
119(Ι) του 2014
49(Ι) του 2015
78(Ι) του 2015.
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 60Α.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 60 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 60Α:

«Πολιτικά
δικαιώματα
δημοτικών
υπαλλήλων.
102(Ι) του 2015.

60Α. Κάθε δημοτικός υπάλληλος δύναται να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα
κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημοσίων
Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο του
2015.».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4520, 10.7.2015

Ν. 104(Ι)/2015

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 104(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
86(I) του 1999
51(I) του 2000
5(I) του 2001
131(I) του 2001
199(I) του 2002
228(I) του 2002
52(I) του 2005
128(I) του 2005
148(I) του 2006
156(I) του 2006
27(I) του 2007
154(I) του 2007
166(I) του 2007
2(I) του 2009
50(I) του 2009
98(I) του 2009
47(I) του 2010
120(I) του 2010
29(I) του 2011
136(I) του 2011
218(Ι) του 2012
94(I) του 2013
142(I) του 2013
172(Ι) του 2013
50(Ι) του 2015
79(Ι) του 2015.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του
2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως (Αρ. 2) του 2015 (που
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινοτήτων Νόμοι του 1999 έως (Αρ. 3) του 2015.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 56Α.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 56 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 56Α:

«Πολιτικά
δικαιώματα
υπαλλήλων
του
Συμβουλίου.
102(Ι) του 2015.

56Α. Κάθε υπάλληλος του Συμβουλίου δύναται να ασκεί τα πολιτικά του
δικαιώματα κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων
Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων,
Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου
Νόμο του 2015.».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4520, 10.7.2015

Ν. 105(Ι)/2015

Ο περί Yδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 105(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 350.
25 του 1972
31 του 1982
172 του 1988
9(Ι) του 1994
18(Ι) του 1996
24(Ι) του 2007
63(Ι) του 2007
9(Ι) του 2012
199(Ι) του 2012.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές
και Άλλες Περιοχές) Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 14Β.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 14Α αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 14Β:

«Πολιτικά
δικαιώματα
υπαλλήλων
του
Συμβουλίου.
102(Ι) του 2015.

14Β. Κάθε υπάλληλος του Συμβουλίου δύναται να ασκεί τα πολιτικά του
δικαιώματα κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων
Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων,
Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου
Νόμο του 2015.».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4520, 10.7.2015

Ν. 106(Ι)/2015

Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 106(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1971 ΕΩΣ 2015
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
1 του 1971
24 του 1972
15 του 1978
88 του 1987
194 του 1991
16(Ι) του 1995
94(Ι) του 1995
100(Ι) του 1995
5(Ι) του 1997
139(Ι) του 1999
10(Ι) του 2000
84(Ι) του 2001
108(Ι) του 2004
253(Ι) του 2004
14(Ι) του 2005
148(Ι) του 2007
16(Ι) του 2010
22(Ι) του 2011
158(Ι) του 2013
51(Ι) του 2015.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους του
1971 έως 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμοι του 1971 έως (Αρ.
2) του 2015.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου
16Α.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 16 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 16Α:

«Πολιτικά
δικαιώματα
υπαλλήλων
του
Συμβουλίου.
102(Ι) του 2015.

16Α. Κάθε υπάλληλος του Συμβουλίου δύναται να ασκεί τα πολιτικά του
δικαιώματα κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων
Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων,
Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου
Νόμο του 2015.».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4520, 10.7.2015

Ν. 107(Ι)/2015

Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 107(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του
Συνοπτικός
τίτλος.
2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι (Αρ. 2) του
22 του 1985 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος
68 του 1987 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι του 1985 μέχρι 2015.
190 του 1989
8(Ι) του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
5(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
23(Ι) του 2005
49(Ι) του 2005
76(Ι) του 2005
29(Ι) του 2007
37(Ι) του 2007
177(Ι) του 2007
104(Ι) του 2009
124(Ι) του 2009
85(Ι) του 2010
118(Ι) του 2011
130(Ι) του 2012
204(I) του 2012
214(I) του 2012
15(Ι) του 2013
39(Ι) του 2013
88(Ι) του 2013
107(Ι) του 2013
185(I) του 2013
23(I) του 2014
122(I) του 2014.
2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 10 αυτού, του
Τροποποίηση
του βασικού
ακόλουθου νέου άρθρου 10Α:
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 10A.
«Εφαρμογή των
10A. Οι διατάξεις του άρθρου 8 και των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 10
προνοιών του
εφαρμόζονται τόσο κατά την εγγραφή συνεργατικής εταιρείας όσο και σε συνεχή
άρθρου 8 και
βάση για κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία.».
των εδαφίων
(1) και (2) του
άρθρου 10.
Τροποποίηση
του άρθρου 23
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των παραγράφων (β)
και (δ) του εδαφίου (1) αυτού, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (β) και (δ), αντίστοιχα:
«(β) Eγγεγραμμένη εταιρεία που δεν είναι ΣΠΙ δύναται να χορηγεί χρηματοδοτικό άνοιγμα σε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μέλος της, περιλαμβανομένης συνεργατικής
εταιρείας, μόνο με τη συγκατάθεση του Εφόρου, η οποία θα χορηγείται με κριτήρια την
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οικονομική κατάστασή της εγγεγραμμένης εταιρείας και την προσφερομένη από τα πιο πάνω
πρόσωπα ασφάλεια.
(δ) Η χορήγηση χρηματοδοτικών ανοιγμάτων από ΣΠΙ σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι μέλη
τους απαγορεύεται:
Νοείται ότι, η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε σχέση με χρηματοδοτικό άνοιγμα
που 107(Ι) του 2013.

(i) Χορηγήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συνεργατικών Εταιρειών
(Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2013·
(ii) χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι μέλος με πλήρη εξασφάλιση τη δέσμευση
κατάθεσης που διατηρείται στο ίδιο ΣΠΙ· και
(iii) χορηγήθηκε ή χορηγείται σε μέλος ΣΠΙ, το οποίο μεταγενέστερα της χορήγησης
διαγράφεται από μέλος, λόγω του ότι απώλεσε τα προσόντα του μέλους, όπως αυτά
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, στους Θεσμούς και στους ειδικούς κανονισμούς του
ΣΠΙ.».

Τροποποίηση
του άρθρου 49Γ
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 49Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως :
(α) Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης στο εδάφιο (2) αυτού, με τις ακόλουθες δύο νέες
επιφυλάξεις:
«Νοείται ότι, σε περίπτωση ΣΠΙ που αποτελείται από λιγότερα από σαράντα (40) πρόσωπα
κατόχους συνήθων μετοχών, απαιτείται όπως παρίσταται αυτοπροσώπως τουλάχιστον το
ογδόντα τοις εκατόν (80%) των κατόχων των μετοχών αυτών:
Νοείται περαιτέρω ότι, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) και της
προηγούμενης επιφύλαξης, αποφάσεις κατά τις προβλεπόμενες στο παρόν εδάφιο ειδικές
γενικές συνελεύσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των συνήθων μετοχών που
εκπροσωπούνται σ’ αυτές είτε από τον κάτοχό τους είτε από, κατά τα οριζόμενα από τον
Έφορο, αντιπρόσωπό του.»·
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2A):

Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 176,
27.6.2013,
σ. 1.

«(2A) Μία ή περισσότερες εγγεγραμμένες εταιρείες που δεν είναι ΣΠΙ, οι οποίες αποτελούν
επιχειρήσεις παροχής επικουρικών υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού
(ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26.6.2013 σχετικά με τις
απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και μία ή περισσότερες εγγεγραμμένες
εταιρείες που είναι ΣΠΙ δύνανται να συγχωνευθούν σε μία εταιρεία, με απόφαση που
λαμβάνεται από την κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία ξεχωριστά σε ειδική γενική συνέλευση, για την
οποία (α) Στην περίπτωση εγγεγραμμένης εταιρείας που δεν είναι ΣΠΙ, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του εδαφίου (1), και
(β) στην περίπτωση ΣΠΙ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (2)»,
(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5):
«(5) Συγχωνεύσεις μεταξύ εγγεγραμμένων εταιρειών που δεν είναι ΣΠΙ και εγγεγραμμένων
εταιρειών που είναι ΣΠΙ κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2Α), πραγματοποιούνται,
λαμβάνοντας υπόψη (α) Σε ό,τι αφορά εγγεγραμμένη εταιρεία που δεν είναι ΣΠΙ, την οικονομική και λειτουργική
της κατάσταση, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 και γενικότερα των
διατάξεων του παρόντος Νόμου και των γενικότερων συμφερόντων του συνεργατισμού
και
(β) σε ό,τι αφορά ΣΠΙ, τη βιωσιμότητα του ΣΠΙ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6
και γενικότερα των διατάξεων του παρόντος Νόμου.».
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5. Το άρθρο 49Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με
Τροποποίηση
του άρθρου 49Δ το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):
του βασικού
νόμου.
«(3) Όταν πρόκειται περί ΣΠΙ, ο Έφορος προβαίνει στην εγγραφή της γραπτής συμφωνίας για τη
μεταφορά, εφόσον παραχωρηθεί η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας και έχουν τηρηθεί οι διατάξεις
του παρόντος Μέρους:
Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα, με την κατά τα ανωτέρω έγκρισή της, ορίζει και την ημερομηνία
κατά την οποία αρχίζει η ισχύς της μεταφοράς, η οποία δύναται να είναι προγενέστερη, η ίδια ή
μεταγενέστερη της ημερομηνίας εγγραφής της γραπτής συμφωνίας από τον Έφορο, ώστε να συνάδει
με τα εκάστοτε δεδομένα που διέπουν τη δυνατότητα υλοποίησης της μεταφοράς.».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4520, 10.7.2015

Ν. 108(Ι)/2015

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 108(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
4 του 1978
23 του 1978
41 του 1979
164 του 1987
159 του 1988
196 του 1989
10 του 1991
57 του 1991
86(Ι) του 1994
104(Ι) του 1995
80(Ι) του 1999
153(Ι) του 1999
122(Ι) του 2002
146(Ι) του 2004
214(Ι) του 2004
106(Ι) του 2005
135(Ι) του 2005
72(Ι) του 2008
46(Ι) του 2009
136(Ι) του 2010
163(Ι) του 2012
197(Ι) του 2012
198(Ι) του 2012
91(Ι) του 2013
78(Ι) του 2014
79(Ι) του 2014.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
Φόρων Νόμους του 1978 έως (Αρ. 2) του 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»)
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Βεβαιώσεως και
Εισπράξεως Φόρων Νόμοι του 1978 έως 2015.

Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (14)
αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (15) και (16), αντίστοιχα.
«(15) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποχρέωση για εχεμύθεια ή άλλο περιορισμό για παροχή και
χρήση πληροφοριών και στοιχείων που προβλέπεται σε οποιαδήποτε νομοθεσία ή άλλως πως,
περιλαμβανομένου και περιορισμού που αφορά τραπεζικό ή επαγγελματικό απόρρητο, ο Διευθυντής,
προς συμμόρφωση με τις διατάξεις συμφωνίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που
συνομολογείται μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, δύναται, για
σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένης
εταιρείας ή συνεταιρισμού που έχει διαλυθεί ή διαγραφεί και ατόμου που έχει αποβιώσει, να απαιτεί
και να λαμβάνει σε οποιαδήποτε μορφή από οποιοδήποτε πρόσωπο, βιβλία, αρχεία ή άλλα έγγραφα
ή στοιχεία ή πληροφορίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο, την κατοχή, διάθεση ή δικαιοδοσία του
προσώπου αυτού.
(16) Ο Υπουργός Οικονομικών καθορίζει, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας, την εφαρμογή και τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις
διατάξεις του εδαφίου (15), περιλαμβανομένων θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία της λήψης βιβλίων,
αρχείων ή άλλων εγγράφων ή στοιχείων ή πληροφοριών για σκοπούς εφαρμογής του εν λόγω
εδαφίου.».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00

