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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4542 Tετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015 1325 

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 170(Ι) του 2015 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2011 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός  
τίτλος. 

89(Ι) του 1996 
158(Ι) του 2001 

25(Ι) του 2002 
41(Ι) του 2003 
99(Ι) του 2003 

33(Ι) του 2011. 

 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμους του 1996 έως 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2015. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 38  
του βασικού 
νόμου. 

 2. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος της 

παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) αυτού, της τελείας με κόμμα και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της 
ακόλουθης νέας παραγράφου (ε): 

 «(ε) να εξουσιοδοτούν τον Υπουργό να εκδίδει διατάγματα.». 
  



1326 
 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 171(Ι)/2015 
Αρ. 4542, 2.12.2015                               

Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

   
Αριθμός 171(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015  

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

175(Ι) του 2012 
12(Ι) του 2015 

129(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 

Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμους του 2012 έως 
(Αρ. 2) του 2015 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμοι του 2012 έως   
(Αρ. 3) του 2015. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

 
 
 
 

(α) Με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου «κοινοβουλευτικό κόμμα» των λέξεων «ή 
ευρωβουλευτή» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «τον οποίο εξέλεξε κατά τις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές»∙ 

 (β) με τη διαγραφή του όρου «μη κοινοβουλευτικό κόμμα» και του ορισμού του∙ 
   

 (γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «πολιτικό κόμμα» με τον ακόλουθο νέο 
ορισμό: 

   
  ‟«πολιτικό κόμμα» σημαίνει την ένωση ή ομάδα προσώπων που έχει χαρακτήρα διαρκή, 

καταστατική δομή και οργάνωση παγκύπριας εμβέλειας, και έχει πολιτικό, ιδεολογικό ή 
προγραμματικό συνδετικό ιστό, η οποία συμμετέχει στις εκλογές ή σε άλλα 
αντιπροσωπευτικά όργανα που προβλέπει η έννομη τάξη και συμπράττει στο σχηματισμό 
της πολιτικής βούλησης του λαού, με στόχο την πραγμάτωση του πολιτικού της 
προγράμματος. Η οργάνωση, δομή και λειτουργία της  συνάδουν με το πλαίσιο 
νομιμότητας που καθορίζεται από το Σύνταγμα και τους νόμους της Δημοκρατίας και εν 
γένει η δραστηριότητά της στη δημόσια ζωή παρέχει επαρκή εγγύηση για τη σοβαρότητα 
του σκοπού και της επιδίωξής της ως πολιτικού κόμματος: 

   
     Νοείται ότι γραφεία, τμήματα ή παραρτήματα των κομμάτων, εντός ή εκτός Κύπρου, 

θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτών∙”∙ 
   
 (δ) με τη διαγραφή του όρου «συνδεδεμένος οργανισμός»  και του ορισμού του∙ 
   
 (ε) με την αντικατάσταση της άνω τελείας από το τέλος του ορισμού του όρου «χορηγία» με 

τελεία∙  
   
 (στ) με τη διαγραφή του όρου «χορηγός»  και του ορισμού του∙ και 
   
 (ζ) με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 

ορισμών τους: 
   
  ‟«Βουλή» σημαίνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων∙ 
   

20(Ι) του 2014.  «κρατική επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2  του περί 
της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙”. 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή του γράμματος «(α)» (πρώτη γραμμή)∙  
 

 (β) με την αντικατάσταση της πρότασης «με σχετικό έγγραφο υπογεγραμμένο από 
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τριακόσιους (300) Κυπρίους πολίτες που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, οι οποίοι 
υποστηρίζουν την αίτηση εγγραφής» (όγδοη έως δωδέκατη γραμμή) με την πρόταση «από 
έγγραφο με τις υπογραφές και τους αντίστοιχους αριθμούς των δελτίων ταυτότητας 
τριακόσιων (300) πολιτών της Δημοκρατίας που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, οι οποίοι 
υποστηρίζουν την αίτηση εγγραφής του πολιτικού κόμματος»∙ και 

   
 (γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (β) αυτού και της επιφύλαξης που ακολουθεί. 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) Με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «κατά νόμο» (τρίτη γραμμή) 
με τις λέξεις «δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου»∙ 

   
 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 
   
  «(3) Τα κοινοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν τακτική χρηματοδότηση, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στον κρατικό 
προϋπολογισμό και το σύνολό της κατανέμεται ως ακολούθως: 

   
  (α) Ποσοστό ύψους δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της τακτικής χρηματοδότησης 

καταβάλλεται ισόποσα∙ και 
    

 
72 του 1979 
73 του 1980 
16 του 1981 

124 του 1985 
164 του 1985 
297 του 1987 

107(Ι) του 1992 
71(Ι) του1995 
11(Ι) του1996 

118(Ι) του1996 
101(Ι) του1997 
45(Ι) του 2001 
56(Ι) του 2001 

209(Ι) του 2002 
226(Ι) του 2002 

3(Ι) του 2003 
7(Ι) του 2009 

31(Ι) του 2011 
36(Ι) του 2011 
58(Ι) του 2011 
75(Ι) του 2011 

87(Ι) του 2011. 

 (β) το υπόλοιπο μέρος καταβάλλεται κατ’ αναλογία των ποσοστών που έλαβαν στις 
τελευταίες εκλογές που διεξήχθηκαν δυνάμει των διατάξεων των περί Εκλογής 
Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως (Αρ. 5) του 2011, 
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.»∙ και 

 (γ) με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (4) αυτού, με τις 
ακόλουθες νέες παραγράφους (α) και (β): 

    
   «(α) Τα κοινοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν χορηγία η οποία τους παραχωρείται το 

αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών 
εκλογών τις οποίες η χορηγία αφορά και κατανέμεται κατ’ αναλογία των ποσοστών 
που έλαβαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές: 

                Νοείται ότι για οποιαδήποτε χορηγία ήθελε αποφασιστεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο να παραχωρηθεί, για οποιεσδήποτε άλλες εκλογές διενεργούνται στη 
Δημοκρατία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου, τηρουμένων 
των αναλογιών. 

    
   (β) Τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα δικαιούνται να λαμβάνουν χορηγία, εφόσον- 
    
    (i) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο∙ 

 
   (ii) έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στον Έφορο πριν από την ημερομηνία 

προκήρυξης των εκλογών στις οποίες αφορά η εν λόγω αίτηση∙ 



1328 
 
 
 
 

72 του 1979 
73 του 1980 
16 του 1981 

124 του 1985 
164 του 1985 
297 του 1987 

107(Ι) του 1992 
71(Ι) του1995 
11(Ι) του1996 

118(Ι) του1996 
101(Ι) του1997 
45(Ι) του 2001 
56(Ι) του 2001 

209(Ι) του 2002 
226(Ι) του 2002 

3(Ι) του 2003 
7(Ι) του 2009 

31(Ι) του 2011 
36(Ι) του 2011 
58(Ι) του 2011 
75(Ι) του 2011 

87(Ι) του 2011. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(iii) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

διεκδικούν τις βουλευτικές εκλογές, για τις οποίες αιτούνται χορηγία, με 
υποψηφίους που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%) των εδρών για κάθε εκλογική περιφέρεια όπως αυτές κατανέμονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως (Αρ. 5) του 2011, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙ και 

   (iv) έχουν εξασφαλίσει ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) στις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές ή εξασφαλίζουν ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στις 
βουλευτικές εκλογές τις οποίες αφορά η χορηγία: 

     
   Νοείται ότι τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα που δικαιούνται χορηγία, λαμβάνουν 

χορηγία κατ’ αναλογία των ποσοστών που έχουν εξασφαλίσει στις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές ή εξασφάλισαν στις βουλευτικές εκλογές τις οποίες αφορά η 
χορηγία και αυτή παραχωρείται πριν ή μετά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών τις 
οποίες αφορά η χορηγία, αντίστοιχα: 

    
   Νοείται περαιτέρω ότι τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα που εμπίπτουν στη δεύτερη 

περίπτωση της υποπαραγράφου (iv) της παρούσας παραγράφου, λαμβάνουν τέτοιο 
ποσό ως χορηγία, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού ποσού της 
προβλεφθείσας χορηγίας που κατανεμήθηκε στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία έχουν 
δικαίωμα να λάβουν χορηγία σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου πριν από 
τις βουλευτικές εκλογές∙ το ποσό αυτό είναι επιπρόσθετο από το αρχικά προβλεφθέν 
για τα υπόλοιπα κόμματα συνολικό ποσό χορηγίας.». 

   
Αντικατάσταση 
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 5: 

 «Ιδιωτική  
εισφορά 
στα πολιτικά 
κόμματα. 

5.-(1) Επιπρόσθετα από την κρατική χρηματοδότηση, πολιτικό κόμμα δύναται 
να αποδέχεται ιδιωτικές, χρηματικές ή μη, εισφορές από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα νοουμένου ότι αυτές: 

    (α) Δεν  υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000) ανά 
έτος από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο∙ 

   
     (β)  είναι ονομαστικές∙ 
   
  (γ) προέρχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων οι δρα-

στηριότητες είναι νόμιμες∙ 
   
  (δ)  δεν προέρχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εξαιρουμένου 

του Οργανισμού Νεολαίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του 
άρθρου 6Β∙ 

 
    (ε) δεν προέρχονται από κρατική επιχείρηση∙  
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Κεφ. 113. 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
46(I) του 1992 
96(Ι) του 1992 
41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 
92(Ι) του 2004 
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 
124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 

87(I) του 2008 
41(Ι) του 2009 
49(Ι) του 2009 
99(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010 
53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 
98(I) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(Ι) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(Ι) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(Ι) του 2015 

120(Ι) του 2015. 

(στ) στην περίπτωση που προέρχονται από εταιρείες αυτές είναι εγγεγραμμένες 
δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου∙ και 

   (ζ) δεν προέρχονται από άλλο κράτος ή υπηρεσίες του ή εταιρείες στις οποίες 
αυτό συμμετέχει. 

   
  (2) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (ζ) του εδαφίου (1), 

δεν επιτρέπεται ιδιωτική εισφορά οποιουδήποτε είδους που υπερβαίνει τις πέντε 
χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά έτος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν το εν 
λόγω πρόσωπο: 

 
 (α) Έχει ανεκπλήρωτες φορολογικές υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν    

υπάρχουν ενστάσεις σε εκκρεμότητα, ή δεν έχει φορολογικό φάκελo∙ 
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 (β) είναι  αποκλεισμένο, για  οποιοδήποτε λόγο, κατά την ημερομηνία 

παροχής της ιδιωτικής εισφοράς, από συμμετοχή σε διαγωνισμούς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα∙ 

  
 (γ) λειτουργεί ή συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που 

λειτουργεί- 
   
 
 

 
 

 
124(Ι) του 2015. 

(i) ένα (1) ή περισσότερα καζίνο ή καζίνο θέρετρο ή εγκατάσταση 
δορυφορικού καζίνου δυνάμει των διατάξεων του περί της 
Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου του 2015, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙  

    
  

106(Ι) του 2012 
108(Ι) του 2012 

212(Ι) του 2012. 

(ii)  
 

πρακτορείο στοιχημάτων ή που με άλλο τρόπο έχει αδειοδοτηθεί 
δυνάμει των διατάξεων των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012, 
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙ 

  
 (δ) δεν έχει λευκό ποινικό μητρώο∙ 
    
  (ε) δεν κατέχει την κυπριακή υπηκοότητα ή κυπριακή καταγωγή, στην 

περίπτωση φυσικού προσώπου∙ ή  
    
 
 
 

 

 
 

118(Ι) του 2002 
230(Ι) του 2002 
162(Ι) του 2003 
195(Ι) του 2004 

92(Ι) του 2005 
113(Ι) του 2006 

80(Ι) του 2007 
138(Ι) του 2007 

32(Ι) του 2009 
45(Ι) του 2009 
74(Ι) του 2009 

110(Ι) του 2009 
41(Ι) του 2010 

133(Ι) του 2010 
116(Ι) του 2011 
197(Ι) του 2011 
102(Ι) του 2012 
188(Ι) του 2012 

19(Ι) του 2013 
26(Ι) του 2013 
27(Ι) του 2013 
17(Ι) του 2014 

115(Ι) του 2014 
134(Ι) του 2014 
170(Ι) του 2014 

116(Ι) του 2015. 

 (στ) δεν είχε, στην περίπτωση νομικού προσώπου, κατά τα τελευταία τρία (3) 
έτη τη μόνιμη εγκατάστασή του στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την έννοια 
που αποδίδεται στον όρο αυτό στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμους του 2002 έως του 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται, εκτός αν πρόκειται για εταιρεία εισηγμένη σε 
οργανωμένη αγορά ή εταιρεία εγγεγραμμένη ως αλλοδαπή που έχει 
εγκαθιδρύσει τόπο εργασίας εντός της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 (3) Ιδιωτική εισφορά που γίνεται αποδεκτή κατά παράβαση των διατάξεων 
του εδαφίου (2), επισύρει χρηματική ποινή που επιβάλλεται από τον Έφορο και 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της ανώτατης επιτρεπόμενης 
δυνάμει του εδαφίου (2) εισφοράς και της εισφοράς που πραγματοποιήθηκε. 

  
 
 
 

 
118(Ι) του 2002 
230(Ι) του 2002 
162(Ι) του 2003 
195(Ι) του 2004 

92(Ι) του 2005 
113(Ι) του 2006 

80(Ι) του 2007 

(4) Κάθε ιδιωτική εισφορά γίνεται αποδεκτή έναντι απόδειξης που εκδίδεται 
από το πολιτικό κόμμα και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου 
νόμου δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος που επιβάλλεται ή 
εισπράττεται κατά νόμο και εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του 
εισφορέα για σκοπούς των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 
έως 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, τηρουμένων 
κατ’ αναλογία των διατάξεων της επιφύλαξης της παραγράφου (στ) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 9 του ίδιου Νόμου: 
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138(Ι) του 2007 
32(Ι) του 2009 
45(Ι) του 2009 
74(Ι) του 2009 

110(Ι) του 2009 
41(Ι) του 2010 

133(Ι) του 2010 
116(Ι) του 2011 
197(Ι) του 2011 
102(Ι) του 2012 
188(Ι) του 2012 

19(Ι) του 2013 
26(Ι) του 2013 
27(Ι) του 2013 
17(Ι) του 2014 

115(Ι) του 2014 
134(Ι) του 2014 
170(Ι) του 2014 

116(Ι) του 2015. 
   Νοείται ότι για τις μη χρηματικές εισφορές, οποιασδήποτε φύσης, η πιο 

πάνω απόδειξη περιλαμβάνει απαραίτητα την πλήρη περιγραφή της φύσης της 
εισφοράς και την αξία της, όπως αυτή καθορίζεται κατόπιν εκτίμησης με βάση 
τις τρέχουσες τιμές της αγοράς σε κάθε περίπτωση και η οποία 
συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο ιδιωτικών εισφορών που προβλέπεται στην 
παράγραφο (α) του εδαφίου (1): 

  
            Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που η εισφορά αφορά ακίνητη 

ιδιοκτησία αυτή συνοδεύεται από σχετική έκθεση εκτίμησης που συντάσσεται 
από μέλος του Συνδέσμου Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου. 

  
  (5) Κάθε πολιτικό κόμμα τηρεί ειδικό μητρώο εισφορών, στο οποίο 

καταχωρίζονται, σε σχέση με τις εισφορές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, 
το όνομα και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή 
ο αριθμός εγγραφής προκειμένου για νομικό πρόσωπο. 

  
  (6)(α) Κάθε πολιτικό κόμμα, το αργότερο μέχρι την 31

η Μαρτίου κάθε έτους, 
αναρτά στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο και ταυτόχρονα διαβιβάζει στον 
Έφορο, κατάλογο των προσώπων που είχαν προβεί σε ιδιωτικές εισφορές άνω 
των πεντακόσιων ευρώ (€500) κατά το αμέσως προηγούμενο έτος, ο οποίος 
περιλαμβάνει τα ονόματα των φυσικών και των νομικών προσώπων και το 
συνολικό ποσό εισφοράς για κάθε περίπτωση. 

  
   (β) Παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παραγράφου (α) επισύρει 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού των εισφορών 
που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, την οποία επιβάλλει ο Έφορος. 

  
  (γ) Τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο (α) είναι διαθέσιμα στο 

γραφείο του Εφόρου για ενημέρωση του κοινού.». 
  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου και ο πλαγιότιτλος αυτού, αντικαθίστανται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο 6 και τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

 «Τήρηση και 
 έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων των 
πολιτικών  
κομμάτων. 

42(Ι) του 2009 
163(Ι) του 2013. 

 

6.-(1) Τα πολιτικά κόμματα τηρούν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα 
λογιστικά βιβλία και καταρτίζουν για κάθε ημερολογιακό έτος οικονομικές 
καταστάσεις, σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
οι οποίες τυγχάνουν ανεξάρτητου ελέγχου, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου και σύμφωνα με τους περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων 
των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμους του 2009 και 2013, 
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται: 

 
  Νοείται ότι οι όροι «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» και «Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτές στους περί Ελεγκτών 
και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων 
Λογαριασμών Νόμους του 2009 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται: 
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  Νοείται περαιτέρω ότι στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις 

παρατίθενται αναλυτικά οι πηγές εσόδων, όπως οι τακτικές συνδρομές 
μελών, η κρατική χρηματοδότηση, τα έσοδα από εκδηλώσεις, οι εισφορές 
σε είδος, οι εισφορές μελών και φίλων, οι εισφορές για προεκλογικές 
εκστρατείες και ο τρόπος διάθεσης κεφαλαίων, όπως τα διοικητικά έξοδα, 
τα έξοδα προώθησης εκδηλώσεων, οι αγορές στοιχείων πάγιου 
ενεργητικού και οι δαπάνες προεκλογικών εκστρατειών: 

   
  Νοείται έτι περαιτέρω ότι τα λογιστικά βιβλία και τα πλήρη στοιχεία που 

αφορούν την οικονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων 
φυλάσσονται, για περίοδο τουλάχιστον επτά (7) ετών μετά το τέλος του 
ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρονται, σε κατάλληλο αρχείο στο 
οποίο παρέχεται απρόσκοπτη πρόσβαση για επιθεώρηση στον Έφορο και 
στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

   
  (2) Οι οικονομικές καταστάσεις κάθε πολιτικού κόμματος, αφού 

ελεγχθούν όπως καθορίζεται στο εδάφιο (1)- 
   
  (α) Υποβάλλονται από τα πολιτικά κόμματα στον Έφορο το αργότερο 

τέσσερις (4) μήνες μετά τη λήξη του έτους στο οποίο αφορούν, 
και στη συνέχεια από τον Έφορο στο Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας, το αργότερο πέντε (5) μήνες μετά τη λήξη του έτους 
στο οποίο αφορούν ή εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία 
λήψης τους από κάθε πολιτικό κόμμα, ανάλογα με το ποια από τις 
δύο (2) προθεσμίες λήγει σε ημερομηνία που είναι προγενέστερη∙ 
και 

    
  (β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του πολιτικού κόμματος. 
   
  (3)(α) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας διεξάγει επιπρόσθετο έλεγχο 

στα πολιτικά κόμματα και συντάσσει έκθεση αναφορικά με τα ευρήματα 
του ελέγχου που διενεργεί, την οποία αποστέλλει στο πολιτικό κόμμα που 
αφορά: 

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

113(Ι) του 2002 
32(Ι) του 2007 

137(Ι) του 2013 
31(Ι) του 2014. 

 Νοείται ότι ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, για σκοπούς 
διεξαγωγής του πιο πάνω ελέγχου, έχει εξουσία να ζητά στοιχεία, σε 
οποιασδήποτε μορφή, από το πολιτικό κόμμα ή τους ανεξάρτητους 
ελεγκτές και προς τούτο εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των περί 
της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμων του 2002 μέχρι 2014, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

   
 
 
 

  (β) Το πολιτικό κόμμα δύναται να αποστείλει σχόλια στο Γενικό Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας επί της έκθεσής του εντός ενός (1) μηνός από την 
ημερομηνία παραλαβής της.   

   
  (4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 8- 
   
  (α) Ο Έφορος δημοσιεύει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙ και 
    
  (β) ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δημοσιεύει την τελική έκθεση 

ευρημάτων του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
καθώς και στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, το αργότερο εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των οικονομικών καταστάσεων ή των επιπρόσθετων 
στοιχείων σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν. 

   
  (5) Η οικονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων διέπεται από τις 

αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας.». 
   
Προσθήκη νέων 
άρθρων 6Α, 6Β 
και 6Γ στο βασικό 
νόμο. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 6 αυτού, των 

ακόλουθων νέων άρθρων 6Α, 6Β και 6Γ: 
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 «Έλεγχος εσόδων  

και δαπανών  
για προεκλογικές 
εκστρατείες. 

6Α.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του 
παρόντος Νόμου, πολιτικά κόμματα που λαμβάνουν μέρος σε 
οποιεσδήποτε πολιτειακές εκλογές που διεξάγονται στη Δημοκρατία, 
τηρούν πλήρη οικονομικά στοιχεία και υποβάλλουν στον Έφορο 
αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών για την προεκλογική 
εκστρατεία τους, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών μετά τη διεξαγωγή 
των εκλογών: 

  
        Νοείται ότι σε περίπτωση εκλογών που περιλαμβάνουν επαναληπτική 

εκλογή, η πιο πάνω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία διεξαγωγής 
της επαναληπτικής αυτής εκλογής. 

   
  (2) Ο Έφορος υποβάλλει για έλεγχο τις δυνάμει του εδαφίου (1) 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων για 
την προεκλογική εκστρατεία τους στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας το 
αργότερο τέσσερις (4) μήνες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής των 
εκλογών. 

   
  (3)(α) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, αφού ελέγξει τις 

υποβληθείσες δυνάμει του εδαφίου (2) αναλυτικές καταστάσεις εσόδων 
και δαπανών των πολιτικών κομμάτων που αφορούν την προεκλογική 
εκστρατεία τους, συντάσσει έκθεση αναφορικά με τα ευρήματα του 
ελέγχου που διενεργεί, ως προς τη νομιμότητα των εσόδων και των 
δαπανών, την οποία αποστέλλει στον Έφορο και δημοσιεύει μαζί με τις 
πλήρεις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών 
κομμάτων για την προεκλογική εκστρατεία τους στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
της Δημοκρατίας εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής 
των εν λόγω καταστάσεων για έλεγχο. 

   
  (β) Τα πολιτικά κόμματα αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο. 
   
 Οργανώσεις 

νεολαίας, γυναικείες 
οργανώσεις και 
αγροτικές 
οργανώσεις. 

6Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), οι διατάξεις των 
άρθρων 5, 6 και 7 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε 
οργάνωση νεολαίας, γυναικεία οργάνωση και αγροτική οργάνωση που -  

 
38(Ι) του 2014 

34(Ι) του 2015. 
(α) Έχει υποχρέωση δυνάμει των περί της Λογιστικής και 

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 
Δημοκρατίας Νόμων του 2014 και 2015, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, να καταρτίζει ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις∙ και  

    
  (β) λαμβάνει χρηματοδότηση, κατά την έννοια του άρθρου 24 του πιο 

πάνω Νόμου ή από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου, η οποία υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000). 

    
  

 
33(Ι) του 1994 
11(Ι) του 2001 

151(Ι) του 2007 
158(Ι) του 2007. 

(2) Οι διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 δεν 
εφαρμόζονται σε σχέση με εισφορές του Οργανισμού Νεολαίας, ο οποίος 
συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των περί Οργανισμού 
Νεολαίας Νόμων του 1994 έως (Αρ. 2) του 2007, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, προς τις οργανώσεις νεολαίας. 

 
 

 Απαγόρευση 
ανάθεσης ελέγχου. 

113(Ι) του 2002 
32(Ι) του 2007 

137(Ι) του 2013 
31(Ι) του 2014. 

 
 
 
 

6Γ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί της Καταθέσεως Στοιχείων 
και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμων του 2002 
μέχρι 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, για 
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας 
δε δύναται να αναθέτει τον έλεγχο ή να υποδεικνύει την ανάθεση του 
ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των πολιτικών κομμάτων και των 
οργανώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6Β σε ελεγκτές ή 
ελεγκτικά γραφεία που έχουν εξασφαλίσει άδεια  και  έχουν  εγγραφεί  στο  
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42(Ι) του 2009 
163(Ι) του 2013. 

 

σχετικό μητρώο που τηρείται δυνάμει των περί Ελεγκτών και 
Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών 
Νόμους του 2009 και 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται.». 

  
Αντικατάσταση 
των άρθρων 7  
και 8 του βασικού 
νόμου. 

8. Τα άρθρα 7 και 8 του βασικού νόμου αντικαθίστανται από τα ακόλουθα νέα άρθρα 7 και 8, 

αντίστοιχα: 

 «Διακίνηση 
κεφαλαίων 
πολιτικών 
κομμάτων. 

7. Η διακίνηση των κεφαλαίων των πολιτικών κομμάτων διενεργείται 
τουλάχιστον κατά ενενήντα τοις εκατό (90%) αποκλειστικά μέσω πιστωτικών 
ιδρυμάτων. 

  
 Διοικητικές 

ποινές. 
8.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), παράβαση των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου συνεπάγεται χρηματική διοικητική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000), την οποία επιβάλλει ο Έφορος, με 
τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

   
  (β) Οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, η οποία υπόκειται σε δικαστικό 
έλεγχο κατά τις πρόνοιες του Συντάγματος. 

   
  

 
167(Ι) του 2006 

 118(Ι) του 2012. 

(γ) Το διοικητικό πρόστιμο καθίσταται πληρωτέο και φέρει τόκο, με βάση τα 
διατάγματα που εκδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει των 
διατάξεων των περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμων του 
2006 και 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, όταν 
παρέλθει η προβλεπόμενη στο Σύνταγμα προς άσκηση προσφυγής προθεσμία 
των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για 
επιβολή διοικητικού προστίμου και, σε περίπτωση άσκησης τέτοιας προσφυγής, 
όταν παρέλθει η προβλεπόμενη στους σχετικούς κανονισμούς προθεσμία προς 
άσκηση έφεσης, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου: 

   
  Νοείται ότι όταν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την είσπραξη του εν λόγω 

διοικητικού προστίμου δεν έχουν τελεσφορήσει, αυτό δύναται να συμψηφιστεί με 
το ποσό της αμέσως επόμενης κρατικής χρηματοδότησης που αναλογεί στο 
πολιτικό κόμμα. 

   
  (δ)(i)   Η διερεύνηση υπόθεσης για παράβαση των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου γίνεται από τον Έφορο, αφού δοθεί στο πολιτικό κόμμα 
δικαίωμα ακρόασης. 

   
   (ii)  Ο Έφορος κατόπιν διερεύνησης της υπόθεσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος εδαφίου, συντάσσει αιτιολογημένο πόρισμα το 
οποίο δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  (2)(α) Σε περίπτωση που ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας διαπιστώσει 
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 6 και 6Α διαβιβάζει την δυνάμει του 
εδαφίου (3) του άρθρου 6 έκθεσή του ή την δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 
6Α έκθεσή του, ανάλογα με την περίπτωση, στον Έφορο προβαίνοντας σε 
συστάσεις για τυχόν διορθωτικές ενέργειες. 

  (β) Ο Έφορος καλεί το πολιτικό κόμμα να συμμορφωθεί με τις πιο πάνω 
συστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή 
ατελούς συμμόρφωσης με αυτές επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (1).». 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) Με τη διαγραφή της φράσης «, για τους σκοπούς των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
τον παρόντα Νόμο,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)∙ 

   
 (β) με την αντικατάσταση του σημείου της άνω και κάτω τελείας (τέταρτη γραμμή) με το σημείο 

της τελείας∙ και 
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 (γ) με τη διαγραφή της επιφύλαξης αυτού. 
   
Προσθήκη νέου 
άρθρου 13 στο 
βασικό νόμο. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 12 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 13: 

  
 «Μεταβατικές 

διατάξεις.  
175(Ι) του 2012 

12(Ι) του 2015 
129(Ι) του 2015 

171(Ι) του 2015. 

13.-(1)(α) Η ισχύς των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 5 των περί 
Πολιτικών Κομμάτων Νόμων του 2012 έως (Αρ. 3) του 2015 λογίζεται ότι άρχισε 
από την 1

η Ιανουαρίου 2011. 

  (β) Οι διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 5 των περί Πολιτικών Κομμάτων 
Νόμων του 2012 έως (Αρ. 3) του 2015 δεν τυγχάνουν εφαρμογής για το έτος 
που λήγει την 31

η Δεκεμβρίου 2015. 
   
  

 
 

175(Ι) του 2012 
12(Ι) του 2015 

129(Ι) του 2015. 

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 6, 6Α και 6Β των περί Πολιτικών Κομμάτων 
Νόμων του 2012 έως (Αρ. 3) του 2015 δεν τυγχάνουν εφαρμογής για το 
οικονομικό έτος που λήγει την 31

η Δεκεμβρίου 2015, για το οποίο ισχύουν οι 
σχετικές πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων του 2012 έως (Αρ. 2) 
του 2015. 

   
  

171(Ι) του 2015. 
(3) Πολιτικά κόμματα, που αποτελούσαν κοινοβουλευτικά κόμματα πριν από 

την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πολιτικών Κομμάτων 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2015, εξακολουθούν να θεωρούνται ως 
τέτοια μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των αμέσως επόμενων 
βουλευτικών εκλογών στη Δημοκρατία.». 

  
Αντικατάσταση του 
Παραρτήματος Ι 
του βασικού 
νόμου. 
Πίνακας. 

11. Το Παράρτημα Ι του βασικού νόμου αντικαθίσταται από νέο Παράρτημα Ι που εμφαίνεται 

στον Πίνακα:  
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«ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Άρθρο 11) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

[Άρθρο 3(1)] 

    ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

[Άρθρο 3(1)] 

------------------------------------------- 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
Εγώ, ο υποφαινόμενος ………………………………………………………... εκ …………………………………, 

Αρχηγός/ Πρόεδρος/ Γενικός Γραμματέας/ Επικεφαλής/  Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος του κόμματος 

…………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

ζητώ την εγγραφή του κόμματος στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων και για το σκοπό αυτό 

επισυνάπτω/παραθέτω τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) το καταστατικό του κόμματος, 

(β) το όνομα του κόμματος, 

(γ) το έμβλημα του κόμματος (αν υπάρχει), 

(δ) τα ονόματα και τις διευθύνσεις του Αρχηγού/ Προέδρου/ Γενικού Γραμματέα και των μελών 

της ηγεσίας του κόμματος, 

(ε) έγγραφο με τις υπογραφές και τους αντίστοιχους αριθμούς των δελτίων ταυτότητας 

τριακόσιων (300) πολιτών της Δημοκρατίας που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, οι οποίοι 

υποστηρίζουν την αίτηση εγγραφής του πολιτικού κόμματος, 

 (στ)  απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 τέλους εγγραφής. 

Ημερ. …………………………………………… 

                                      Υπογραφή …………………………..………………….. 

                                    Αρχηγός/ Πρόεδρος/ Γενικός Γραμματέας/ Επικεφαλής/        

                                    Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος του κόμματος 

Σφραγίδα                                                                                                                                                      ». 



1337 
 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 172(Ι)/2015 
Αρ. 4542, 2.12.2015                               

Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

   
Αριθμός 172(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2004 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
119(Ι) του 2000 
212(Ι) του 2004. 

 

 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 

Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βίας στην 
Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμους του 2000 και 2004 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 έως 2015. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

 2.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (η) του εδαφίου (2) αυτού με 
άνω τελεία και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου (θ): 

    
   «(θ)  στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανήλικο πρόσωπο- 
    
    (i) φιλοξενείται σε στέγη προστασίας είτε είναι το ίδιο θύμα βίας είτε είναι 

μάρτυρας σε υπόθεση βίας στην οικογένεια ή 
      
    (ii) έπειτα από καταγγελία του γονέα του, διαμένει σε κατοικία άλλη από την 

οικογενειακή του κατοικία,  
    
   προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε όλα τα ανήλικα μέλη της 

οικογένειας σε σχέση με την οποία έχει υποβληθεί καταγγελία στην Αστυνομία για διάπραξη 
αδικήματος βίας με την οποία προκαλείται ψυχική βλάβη ή σε σχέση με την οποία υπάρχει 
εύλογη υπόνοια για τη διάπραξη αδικήματος βίας με την οποία προκαλείται ψυχική βλάβη, 
να τυγχάνουν εξέτασης από ψυχολόγο ή από ψυχίατρο.»

 
και 

    
  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, από το ακόλουθο νέο εδάφιο (6): 
    
   «(6)  Ο Οικογενειακός Σύμβουλος ασκεί τις εξουσίες που του παρέχουν οι παράγραφοι 

(ζ) και (θ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, χωρίς να είναι αναγκαία η συγκατάθεση 
του προσώπου ή των προσώπων που έχουν τη γονική μέριμνα για το εν λόγω ανήλικο 
πρόσωπο και αναφέρει ακολούθως την περίπτωση στην Αστυνομία, νοουμένου ότι 
πληροφορείται άμεσα και γραπτώς για το γεγονός αυτό ο Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 173(Ι)/2015 
Αρ. 4542, 2.12.2015                               

Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

   
Αριθμός 173(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2015 
 

Προοίμιο. 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 158,  
30.4.2004,  
σ. 77. 

Για σκοπούς μερικής συμμόρφωσης με το τρίτο εδάφιο του Άρθρου 47 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καθίσταται εφαρμοστέο όταν πρόσωπο 
ισχυρίζεται ενώπιον δικαστηρίου ότι παραβιάστηκαν δικαιώματα και ελευθερίες του που, μεταξύ 
άλλων, διασφαλίζονται από την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των 
πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1612/68 και την κατάργηση των Οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 
75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ», 

  
     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

165(Ι) του 2002 
22(Ι) του 2005 
77(Ι) του 2005 
43(Ι) του 2006 

132(Ι) του 2009 
172(Ι) του 2011 

8(Ι) του 2012 
64(Ι) του 2014 

105 (Ι) του 2014 
140(I) του 2014 
20(I) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Νομικής Αρωγής Νόμους του 2002 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 Νομικής Αρωγής Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 2) του 2015. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «στα άρθρα 4, 

5, 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «στα άρθρα 4, 5, 6, 6Α, 6Β, 
6Γ, 6Δ, 6Ε και 6ΣΤ.». 

 
 

Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
νέου άρθρου 6ΣΤ. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 6Ε αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 6ΣΤ: 

 «Νομική αρωγή 
σε πολίτες της 
Ένωσης και στα 
μέλη των 
οικογενειών τους. 

7(Ι) του 2007 
181(Ι) του 2011 

8(Ι) του 2013 
67(Ι) του 2013 

77(I) του 2015. 

6ΣΤ.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι «αρμόδια αρχή», 
«πολίτης της Ένωσης», «μέλος της οικογένειας» και «Υπουργός», έχουν την 
έννοια που αποδίδεται σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 2 του  περί του 
Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους 
να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου. 

   
  

 
 

 

   (2) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε πολίτη της Ένωσης ή μέλος της 
οικογένειάς του, που ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, 
δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά - 

  (α) Απόφασης της αρμόδιας αρχής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 28 ή 
33 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των 
Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν 
Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου, ή 

 
  (β) δυσμενούς απόφασης του Υπουργού επί ιεραρχικής προσφυγής την 
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οποία άσκησε το εν λόγω πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 32Α του 
περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των 
Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη 
Δημοκρατία Νόμου,  

   
  υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
    
  (αα) η  δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της 

προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και όχι την εκδίκαση 
έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά της δικαστικής 
απόφασης η οποία εκδίδεται στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας 
εκδίκασης, ούτε άλλο ένδικο μέσο· και  

    
  (ββ) είναι πιθανό να εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση στα πλαίσια της εν 

λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης της προσφυγής. 
    
   (3)  Νοείται ότι η παράγραφος (ββ) του εδαφίου (2) εφαρμόζεται χωρίς να 

περιορίζει αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής.». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

φράσης «στα άρθρα 4, 5, 6, 6Α(4), 6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «στα άρθρα 
4, 5, 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε και 6ΣΤ». 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 7Δ 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 7Δ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:  

 «Παραλαβή 
αιτήσεων για 
νομική αρωγή  
σε αιτητές και 
δικαιούχους 
διεθνούς 
προστασίας, 
παρανόμως 
παραμένοντες 
υπηκόους τρίτης 
χώρας, καθώς 
και σε πολίτες της 
Ένωσης και μέλη 
της οικογένειάς 
τους. 

7Δ. Ο Πρωτοκολλητής του Διοικητικού Δικαστηρίου είναι η αρμόδια αρχή 
για την παραλαβή αιτήσεων από -  

  (α) Αιτητές ή δικαιούχους διεθνούς προστασίας, για δωρεάν νομική αρωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 6Β, 

   
  (β) παρανόμως παραμένοντες υπηκόους τρίτης χώρας, για δωρεάν νομική 

αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 6Γ, και 
   
  (γ) πολίτες της Ένωσης ή μέλη των οικογενειών τους, για δωρεάν νομική 

αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 6ΣΤ.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

 «(1)  Προτού το Δικαστήριο εκδώσει το πιστοποιητικό, που προβλέπεται στο άρθρο 7, καλεί τον 
αιτητή να υποβάλει έγγραφη δήλωση για γεγονότα και στοιχεία που μπορούν να το βοηθήσουν 
στη λήψη απόφασης κατά πόσο η οικονομική κατάσταση του ιδίου και στην περίπτωση που αυτός 
είναι εξαρτώμενο μέλος οικογένειας, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, δικαιολογεί την 
παροχή δωρεάν νομικής αρωγής, τηρουμένων των ακολούθων: 

 
 (α) Σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου που αιτείται νομική αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 6Β, 

το Δικαστήριο καλεί τον εκπρόσωπο να υποβάλει την προαναφερόμενη δήλωση· 
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 (β) σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου που αιτείται νομική αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 6Γ, 
το Δικαστήριο καλεί τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να υποβάλουν την 
προαναφερόμενη δήλωση· 

   
 (γ) σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου που αιτείται νομική αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 6Δ, 

το δικαστήριο καλεί τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να υποβάλουν την 
προαναφερόμενη δήλωση· 

   
 (δ) σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου που αιτείται νομική αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 

6ΣΤ, το δικαστήριο καλεί τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να υποβάλουν την 
προαναφερόμενη δήλωση.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

φράσης «από οκτώ βασικά μέρη, αντίστοιχα με τα άρθρα 4, 5, 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε.» (τρίτη και 
τέταρτη γραμμή) με τη φράση «από εννέα βασικά μέρη, αντίστοιχα με τα άρθρα 4, 5, 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 
6Δ, 6Ε και 6ΣΤ.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 174(Ι)/2015 
Αρ. 4542, 2.12.2015                               

Ο περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

   
Αριθμός 174(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012  

Προοίμιο. Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με τις διατάξεις του Άρθρου 18, παράγραφοι 1, 2 και 3 της 
πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 

   
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 140, 
5.6.2009, 
σ. 114. 

«Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23
ης Απριλίου 2009 

σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών   του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006»,  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος.  
71(Ι) του 2012. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε 

Γεωλογικούς Σχηματισμούς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της 
Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμο του 2012 (που στο εξής 
θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμοι του 2012 
και 2015. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 22 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα 
υποπαράγραφο (ii): 

   
  «(ii) έχει παρέλθει η ελάχιστη περίοδος, η οποία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, η οποία 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) χρόνια, εκτός αν η αρμόδια αρχή είναι 
πεπεισμένη ότι ικανοποιείται το κριτήριο της υποπαραγράφου (i) πριν από το τέλος της 
εν λόγω περιόδου,»· 

    
 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):  
   
  «(2) Ο φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει έκθεση, στην οποία τεκμηριώνεται ότι πληρούται 

η προϋπόθεση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) του εδαφίου (1) και την υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή, ώστε αυτή να εγκρίνει τη μεταβίβαση της ευθύνης για τον τόπο 
αποθήκευσης.»· 

   
 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5): 
   
  «(5) Εφόσον η αρμόδια αρχή είναι ικανοποιημένη ως προς την εκπλήρωση των 

προϋποθέσεων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) του εδαφίου (1), 
συντάσσει σχέδιο απόφασης για τη μεταβίβαση της ευθύνης για τον τόπο αποθήκευσης∙ το 
σχέδιο απόφασης προσδιορίζει τη μέθοδο για το βαθμό εκπλήρωσης των προϋποθέσεων 
που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (iv) του εδαφίου (1), καθώς και τυχόν 
αναπροσαρμοσμένες απαιτήσεις για τη σφράγιση του τόπου αποθήκευσης και την 
απομάκρυνση των εγκαταστάσεων έγχυσης.»· και 

 (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (6): 
  «(6) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι οι προϋποθέσεις που προνοούνται στις 

υποπαραγράφους (i) και (ii) του εδαφίου (1) δεν πληρούνται, ενημερώνει το φορέα 
εκμετάλλευσης εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κλεισίματος του τόπου 
αποθήκευσης, για τους λόγους της κρίσης αυτής.». 

http://www.mof.gov.cy/gpo
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 175(Ι)/2015 
Αρ. 4542, 2.12.2015                               

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

   
Αριθμός 175(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2011 

       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

100(Ι) του 1997 
45(Ι) του 2002 
64(Ι) του 2002 

109(Ι) του 2007 
8(Ι) του 2008 

43(Ι) του 2008 
70(Ι) του 2011. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμους του 1997 
έως 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμοι του 1997 έως 2015. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται  ως ακολούθως꞉ 
(α) Με την προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α): 

  «(3Α). Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), σε περίπτωση τοκετού που 
απολήγει στη γέννηση περισσότερων του ενός τέκνου, το δικαίωμα σε άδεια μητρότητας 
επεκτείνεται κατά τέσσερις (4) εβδομάδες για κάθε τέκνο.»

. 
και 

 (β) με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (5Α), αμέσως μετά τη φράση «δεκαοκτώ 
(18) εβδομάδων» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «αυξανόμενη κατά τέσσερις (4) εβδομάδες για 
κάθε τέκνο πέραν του ενός από τον ίδιο τοκετό». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 11. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτόν, αμέσως μετά το άρθρο 10, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 11: 

 «Μεταβατική  
  διάταξη. 
  175(Ι) του 2015. 

   11. Οι διατάξεις του περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 2015 τυγχάνουν εφαρμογής και σε σχέση με μισθωτή η οποία 
βρίσκεται σε άδεια μητρότητας κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του πιο 
πάνω Νόμου.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 176(Ι)/2015 
Αρ. 4542, 2.12.2015                               

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

   
Αριθμός 176(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ ΑΡ. (2) ΤΟΥ 2014 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

59(Ι) του 2010 
114(Ι) του 2010 
126(Ι) του 2010 

2(Ι) του 2012 
37(Ι) του 2012 

170(Ι) του 2012 
193(Ι) του 2012 
106(Ι) του 2014 

194(Ι) του 2014. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 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 Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 2010 έως 2015. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου 
(4) με άνω τελεία και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ) 
πριν από την επιφύλαξη αυτού: 

  
«(γ)   Σε περίπτωση τοκετού που απολήγει στη γέννηση περισσότερων του ενός τέκνου, για 

χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) συναπτών εβδομάδων, αυξανόμενο κατά τέσσερις 
(4) εβδομάδες για κάθε τέκνο πέραν του ενός από τον ίδιο τοκετό, αρχομένων όπως 
ορίζεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου:»· και 

 
 (β) με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (7), αμέσως μετά τη φράση «περίοδο 

των δεκαοκτώ (18) εβδομάδων» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «αυξανόμενη κατά τέσσερις 
(4) εβδομάδες για κάθε τέκνο πέραν του ενός από τον ίδιο τοκετό». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 100. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, αμέσως μετά το άρθρο 99, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 100: 

 «Μεταβατική       
διάταξη. 
 176(Ι) του 2015. 

    100. Οι διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) Νόμου 
του 2015 τυγχάνουν εφαρμογής και σε σχέση με ασφαλισμένη στην οποία 
καταβάλλεται επίδομα μητρότητας κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
πιο πάνω Νόμου, αυξανόμενης της περιόδου καταβολής του κατά τέσσερις (4) 
εβδομάδες για κάθε τέκνο πέραν του ενός από τον ίδιο τοκετό.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 177(Ι)/2015 
Αρ. 4542, 2.12.2015                               

Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

   
Αριθμός 177(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2014 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

167(Ι) του 2002 
22(Ι) του 2003 
57(Ι) του 2003 

136(Ι) του 2007 
194(Ι) του 2007 

55(Ι) του 2010 
189(Ι) του 2011 
180(Ι) του 2012 

175(Ι) του 2014. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 
έως 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμοι του 2002 έως 2015. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλος του ορισμού του 

όρου «μονογονεϊκή οικογένεια», της ακόλουθης φράσης: 

 «ή την οικογένεια στην οποία ένας έγγαμος γονέας ζει μόνος του με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο 
τέκνο, διότι ο άλλος γονέας εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:   

  (α) Με τη διαγραφή του αριθμού ένα (1) εντός παρενθέσεων στην αρχή του άρθρου
. και 

    
  (β) με την αντικατάσταση της τελείας με άνω τελεία στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού και με 

την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων δύο νέων παραγράφων (ε) και (στ): 
    
   «(ε)  πατέρας έγγαμος και τα τέκνα του που ζουν μαζί του κάτω από την ίδια στέγη, 

εφόσον η σύζυγός του εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω
. 
και 

    
     (στ) μητέρα έγγαμη και τα τέκνα της που ζουν μαζί της κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον 

ο σύζυγός της εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω.». 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
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 

http://www.mof.gov.cy/gpo



