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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι 

\ 

Αριθμός 4214 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 695 

Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 85(1) του 2009 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ 

Για σκοπούς συμβατότητας με το Άρθρο 42 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της 
αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου», 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Γενικής Ασφάλειας 
των Προϊόντων Νόμο του 2004 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Γενικής Ασφάλειας 
των Προϊόντων Νόμοι του 2004 και 2009. 

2. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) 
αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(4) Σε περίπτωση προϊόντων που εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο, η αρμόδια αρχή 
λαμβάνει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους (β) 
έως (στ) του άρθρου 11. Η ύπαρξη σοβαρού κινδύνου προσδιορίζεται από την 
αρμόδια αρχή, η οποία αξιολογεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη 
τις κατευθυντήριες γραμμές.». 

Προοίμιο: 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
EE:L218, 
13.8.2008, 
σ. 30. 

Συνοπτικός τίτλος. 
41(1) του 2004. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 
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Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 86(1) του 2009 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

58 (Ι) του 2004 
50(1) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ίσης Μεταχείρισης 
στην Απασχόληση και την Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ίσης Μεταχείρισης 
στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμους του 2004 και 2007 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία 
Νόμοι του 2004 έως 2009. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού, της 
τελείας με άνω και κάτω τελεία, και την προσθήκη αμέσως μετά 
της ακόλουθης επιφύλαξης: 

8 του 1967 
25 του 1968 
23 του 1969 
26 του 1970 
34 του 1972 
66 του 1972 
5 του 1973 

85 του 1979 
55 του 1980 

65(Ι)του 1993 
79(Ι)του 1996 
26(Ι)του 1997 
110(1) του 1999 
165(1) του 2001 
66(1) του 2002 
72(1) του 2002 
169(1) του 2002 
18(1) του 2005. 

«Νοείται ότι διαφορά που προκύπτει από τον παρόντα Νόμο 
σε σχέση με διακριτική μεταχείριση στους τομείς που καλύπτει 
το άρθρο 4, αποτελεί εργατική διαφορά κατά την έννοια του περί 
Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται.». 



Ε.Ε. Παρ. 
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Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών 
Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 87(1) του 2009 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

68(1) του 1996 
48(1) του 1998 

111(1) του 2000 
219(1) του 2002 
38(1) του 2003 

1(1) του 2004 
26(1) του 2006. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών 
Πληροφοριών Νόμους του 1996 έως 2006 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης 
και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμοι του 1996 μέχρι 2009. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, των λέξεων «του 
Πανεπιστημίου Κύπρου» με τις λέξεις «δημόσιου πανεπιστημίου της Κύπρου,»-

(β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) αυτού, των λέξεων «του 
Πανεπιστημίου Κύπρου» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «δημόσιου πανεπιστημίου της 
Κύπρου». 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ' αυτό των λέξεων 
«καθηγητές πανεπιστημίου» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού από τις 
βαθμίδες επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή πανεπιστημίου της Κύπρου ή του 
εξωτερικού». 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ' αυτό των λέξεων 
«τρεις ειδικούς καθηγητές πανεπιστημίου» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «τρία μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού από τις βαθμίδες επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή πανεπιστημίου της 
Κύπρου ή του εξωτερικού, ειδικοί». 
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Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 88(1) του 2009 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

67 
15. 
67 
10. 

193 
45 
25 

221 
198 
89 

του 1996 
του 1997 
του 1997 
του 1999 
του 2002 
του 2003 
του 2004 
του 2004 
του 2007 
του 2008. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Σχολών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νόμους 1996 έως 2008 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως "ο βασικός 
νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σχολών 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι του 1996 έως 2009. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

«(3) Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης 
αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, οπότε έχει όλα τα 
δικαιώματα, τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του προέδρου.». 
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Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 89(1) του 2009 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ:'ΤΒΘΙΠΟΠΟ!Ε! ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 

ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

72(1) του 2002 

40(1) του 2003 

37(1) του 2004 

14(1) του 2008. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Υγείας 

(Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του 

Καπνίσματος) Νόμους του 2002 μέχρι 2008 (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 

Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμοι του 2002 μέχρι 2009. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του ορισμού του όρου «χώρος απαγόρευσης 

καπνίσματος» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

«'χώρος απαγόρευσης καπνίσματος' σημαίνει δημόσιο κτίριο, χώρο 

κρατικών ή ημικρατικών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, 

πανεπιστήμιο, σχολή ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εκπαιδευτήριο, 

αεροδρόμιο, λιμάνι, νοσοκομείο, περιλαμβανομένου αγροτικού 

υγειονομικού κέντρου και εξωτερικού ιατρείου, δημόσια ή ιδιωτική 

στέγη για ηλικιωμένους και αναπήρους, ιδιωτική κλινική, ιδιωτικό 

ιατρείο, ιδιωτικό οδοντιατρείο, ιδιωτικό φαρμακείο, κινηματογράφο, 

θέατρο, αίθουσα προβολής βίντεο ή ψηφιακών δίσκων, μουσείο, 

πινακοθήκη, αίθουσα συναυλιών, πολιτιστικό κέντρο, δημόσια 

βιβλιοθήκη, κλειστό αθλητικό χώρο, ξενοδοχείο, εργοστάσιο ή άλλο 

υποστατικό παρασκευής ή συσκευασίας και ή πώλησης τροφίμων, 

αίθουσα ετοιμασίας φαγητών, ανελκυστήρα, εμπορικό κέντρο, 



Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 
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σωματείο, λέσχη, ανεξαρτήτως αν η είσοδος είναι ελεύθερη ή μόνο 

για τα μέλη, περίπτερο, πρακτορείο στοιχημάτων, σφαιριστήριο, 

αίθουσα μπιλιάρδου, χώρο εκδηλώσεων για ανηλίκους, καφετερία 

διαδικτύου, καφενείο και κέντρο αναψυχής που περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων εστιατόριο, καφετερία, μπαρ, καμπαρέ, κέντρο δεξιώσεων, 

δισκοθήκη, χορευτικό κέντρο ή άλλο κέντρο αναψυχής.». 

3. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

«(1) Απαγορεύεται το κάπνισμα από οποιοδήποτε πρόσωπο 

σε χώρο απαγόρευσης καπνίσματος, εξαιρουμένων των 

ανοιχτών εξωτερικών ή εσωτερικών του χώρων.» και 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

«(3) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) 

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες 

ευρώ.». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

Π φ «τ 

ινακιδες 

σε 

χώρους 

απαγόρευσης 

καπνίσματος. 

13.-(1) Οποιοσδήποτε έχει υπό τον έλεγχο ή την 

κατοχή του οποιοδήποτε χώρο απαγόρευσης 

καπνίσματος οφείλει να τοποθετεί σε περίοπτη 

θέση πινακίδα στο χώρο αυτό, στην οποία να 

αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα ότι 

απαγορεύεται το κάπνισμα. 
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(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του πιο 

πάνω εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και, σε 

περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο 

που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ.». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων 

«Κάθε εργοδότης» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Άνευ 

επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 10, κάθε εργοδότης» 

και 

(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού, των λέξεων «Οι 

διατάξεις» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Άνευ επηρεασμού 

των διατάξεων του άρθρου 10, οι διατάξεις». 

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

ου. 

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010. 
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Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 90(1) του 2009 

Συνοπτικός τίτλος. 

14(1) 
32(1) 
91(1) 
45(1) 
74(1) 
50(1) 
16(1) 
62(1) 
71(1) 
83(1) 
29(1) 
137(1 
19(1) 
20(1) 
39(1) 
42(1) 
49(1 

50(1) 
136(1) 
137(1) 
141(1) 
142(1) 
175(1) 

9(1) 
37(1) 
43(1) 
66(1) 
79(1) 
80(1) 
81(1) 
82(1) 
105(1) 
119(1) 
120(1) 

1(1) 
87(1) 

147(1) 
162(1) 
184(1) 
164(1) 

205(1) 
43(1) 
99(1) 

115(1) 
93(1) 
28(1) 
56(1) 

του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 

του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 

Τροποποίηση 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμοι 

144(1) rou , 

1993 
1993 
1994 
1995 
1995 
1996 
1997 
1997 
1997 
1997 
1998 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2002 
2002 
2002 
2002 
2003 
2004 
2004 
2005 
2005 
2005 
2006 
2007 
2009. 

του 

. 

2007. 

ΓΡΡΟΣ ΠΟΥΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ 

Η.ΒφυΑή TU5V Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009, και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 1) του 2009 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως (Αρ. 2) του 2009. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου ορισμού και της ερμηνείας του: 

"«Νέα Αγορά» σημαίνει αγορά, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 
(2) του άρθρου 6 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών Νόμου και, η οποία δεν χαρακτηρίζεται ως «ρυθμιζόμενη αγορά» ή «οργανωμένη 
αγορά» με την έννοια που οι όροι αυτοί έχουν στον παρόντα Νόμο ή στο άρθρο 2 του περί 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου". 



703 

Τροποποίηση του 
άρθρου 10 του 
βασικού νόμου. 

Προσθήκη νέου 
άρθρου 34Α στο 
βασικό νόμο. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά την παράγραφο (ια) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«(ιβ) Έχει εξουσία για δημιουργία και σύναψη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 
(futures) και συμβόλαια για δικαιώματα προαίρεσης (options), καθώς και για την 
παροχή συναφών υπηρεσιών και την άσκηση συναφών δραστηριοτήτων σε 
σχέση με τη δημιουργία παράγωγων συμβολαίων.». 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 34 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Προϋποθέσεις, 
και λειτουργίες 
Ειδικού 
Διαπραγματευτή. 

Κεφ. 113. 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990 

41(1) του 1994 
15(1) του 1995 
21(1) του 1997 
82(Ι)του 1999 

149(1) του 1999 
2(1) του 2000 

135(1) του 2000 
151(1) του 2000 
76(1) του 2001 
70(1) του 2003 

167(1) του 2003 
92(1) του 2004 
24(1) του 2005 

129(1) του 2005 
130(1) του 2005 
98(1) του 2006 

124(1) του 2006 
70(1) του 2007 
71(1) του 2007 

131(1) του 2007 
186(1) του 2007 
87(1) του 2008 
41(1) του 2009 
49(1) του 2009 

90(1) του 2009. 

34 Α. Με απόφαση του Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42(2), καθορίζονται -

(α) οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες Μέλος του Χρηματιστηρίου είναι 
δυνατόν να ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής για την 
κατάρτιση συναλλαγών σε συγκεκριμένη αξία: 

Νοείται ότι, η ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή 
χορηγείται μόνο σε πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 4 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου-

(β) οι υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η απόκτηση της 
ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή-

(γ) οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες το Χρηματιστήριο θα αξιολογεί, 
γνωστοποιώντας περιοδικά στο ευρύ κοινό τα αποτελέσματα της 
σχετικής αξιολόγησης, τα Μέλη του Χρηματιστηρίου που 
ενεργούν ως Ειδικοί Διαπραγματευτές-

(δ) τα δικαιώματα, τα οποία θα καταβάλλονται για συναλλαγές, που 
γίνονται από Ειδικό Διαπραγματευτή, στα πλαίσια της ειδικής 
διαπραγμάτευσης που ενεργεί για συγκεκριμένη αξία, τα οποία 
είναι δυνατό να χαρίζονται ή να είναι λιγότερα από τις υπόλοιπες 
συναλλαγές που καταρτίζονται στο Χρηματιστήριο- και 

(ε) η διαδικασία και τα προσόντα που απαιτούνται, προκειμένου η 
Επιτροπή Πιστοποίησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35, να 
πιστοποιεί τα προσόντα προσώπων που ενδιαφέρονται να 
υπηρετούν ως Υπεύθυνοι Ειδικής Διαπραγμάτευσης ή στελέχη 
Τμήματος Ειδικής Διαπραγμάτευσης: 

Νοείται ότι, το άρθρο 28 του περί Εταιρειών Νόμου δεν 
εφαρμόζεται για τους Ειδικούς Διαπραγματευτές οι οποίοι θα 
λάβουν άδεια με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.». 
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του βασικού νόμου τροποποιείται -

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

«(η) ως προς το κατά πόσο αναγνωρίζεται ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Μέρους Χ του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.»-

(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού ως ακολούθως: 

(ί) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) αυτού, με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

«(ε) οι προϋποθέσεις ή η διαδικασία μετάταξης κινητών αξιών από Νέα 
Αγορά όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σε ρυθμιζόμενη αγορά ή από 
ρυθμιζόμενη αγορά σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά του 
Χρηματιστηρίου·»- και 

(ϋ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (ζ) αυτού με άνω 
τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

«(η) οι υποχρεώσεις εκδοτών, των οποίων οι αξίες τυγχάνουν 
διαπραγμάτευσης σε Νέα Αγορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, να 
καθιστούν γνωστό προς τους τρίτους ότι η αγορά, στην οποία 
συμμετέχουν δεν είναι ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά υπό την 
έννοια που οι προαναφερόμενοι όροι απαντούνται στο άρθρο 2 του 
περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών Νόμου- και 

(θ) οι προϋποθέσεις αναγνώρισης, εγγραφής και διαγραφής, τα καθήκοντα 
οι υποχρεώσεις των νομικών προσώπων, τα οποία ενεργούν ως 
Σύμβουλοι Εισαγωγής εκδότη της Νέας Αγοράς, καθώς και η εξουσία του 
Συμβουλίου για επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα πρόσωπα αυτά.»· 
και 

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(4) Μία τουλάχιστο από τις αγορές του Χρηματιστηρίου, δέον όπως λειτουργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου». 

Τροποποίηση του 5. Το άρθρο 57 
άρθρου 57 του 
βασικού νόμου. (α) 

Τροποποίηση του 
άρθρου 58 του 
βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (6) του άρθρου 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
φράσης «κύρια αγορά» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «ρυθμιζόμενη αγορά». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4214,24.7.2009 

705 Ν. 91(Ι)/2009 

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 91 (Ι) του 2009 

ΝΟΓβίφ£:ΠΦΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ^εΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟ 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

27(Ι)του 1996 

62(f) του 2001 
121(1) του 2001 
136(1) του 2002 
43(1) του 2003 
8(1) του 2005 

92(1) του 2006 
100(1) του 2008 
55(1) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό 

Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους 

του 1996 μέχρι (Αρ. 2) του 2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμοι 

του 1996 μέχρι (Αρ. 2) του 2009. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

2. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «εισηγμένων ή 

εφεξής εισαγόμενων στο Χρηματιστήριο» (δεύτερη γραμμή). 

Τροποποίηση 3. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 19Α του βασικού 

του άρθρου 19Α νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του κόμματος (τρίτη 

του βασικού γραμμή) με άνω και κάτω τελεία (:) και με την προσθήκη αμέσως μετά 

νόμου. της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται με Κανονιστική Απόφαση 

να καθορίζει κριτήρια και προϋποθέσεις με βάση τις οποίες 

θεματοφύλακας θα δύναται να προβαίνει σε πιστοποίηση 

υπογραφής, έστω αν δεν ικανοποιείται η πιο πάνω προϋπόθεση-

και». 
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Τροποποίηση 4. Το εδάφιο (3) του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

του άρθρου 26 την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού με την ακόλουθη νέα 

του βασικού παράγραφο: 

νόμου. 

«(β) από το Γενικό Διευθυντή του Χρηματιστηρίου σε Μέλη, 

θεματοφύλακες και εκδότες, αναφορικά με την παράβαση 

οποιασδήποτε υποχρέωσης τους που προβλέπει ο παρών 

Νόμος, οι Κανονισμοί ή οι Κανονιστικές Αποφάσεις που 

εκδίδονται βάσει αυτού, διοικητικού προστίμου μέχρι πέντε 

χιλιάδες ευρώ ή μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα 

παράβασης.». 

\ 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4214, 24.7.2009 

707 Ν. 92(Ι)/2009 

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 92(1) του 2009 

.ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΡΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

141(1) του 2002 

65(1) του 2003 

76(1) του 2003 

62(1) του 2004 

13(1) του 2006 

123(1) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχείου Πληθυσμού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως 2007 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμοι του 

2002 έως 2009. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση από αυτό της λέξης «δύο» (δεύτερη γραμμή) με τη 

λέξη «τρία». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 43 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση των παραγράφων (β) και (γ) αυτού, με τις 

ακόλουθες παραγράφους: 

«(β) να μεριμνήσει για την καταχώρηση πρόσθετου ονόματος ή 

πρόσθετου επωνύμου, νοουμένου ότι το σύνολο των ονομάτων 
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δε θα είναι περισσότερα των τριών και ότι το σύνολο των 

επωνύμων δε θα είναι περισσότερα των δύο, 

(γ) να μεριμνήσει για την εγγραφή αλλαγής ονόματος ή 

επωνύμου, νοουμένου ότι το σύνολο των ονομάτων δε θα είναι 

περισσότερα των τριών και ότι το σύνολο των επωνύμων δε θα 

είναι περισσότερα των δύο, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού 

ονόματος και επωνύμου, αντίστοιχα.». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4214, 24.7.2009 

709 Ν. 93(Ι)/2009 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επί
σημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 93(1) του 2009 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 

Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο: 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
d . d . . La, CJOJ 

4.3.1968, 
σελ 1. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

41 του 1980 
48 του 1982 
11 του 1983 
7 του 1984 

10 του 1985 
116 του 1985 

4 του 1987 
199 του 1987 
214 του 1987 
68 του 1988 
96 του 1989 

136 του 1989 
17 του 1990 

218 του 1991 
98(1) του 1992 

64(1) του 1993 
18(Ι)του 1995 
55(Ι)του 1996 

87(Ι)του 1997 
80(1) του 1998 

84(Ι)του 1998 
55(Ι)του 1999 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 259/1968 του Συμβουλίου της 29ης 

Φεβρουαρίου 1968 περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής 
καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται 
επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί 
θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους 
υπαλλήλους της Επιτροπής.», 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 
1980 μέχρι 2009 (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 1980 μέχρι (Αρ. 
2) του 2009. 
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98(1) του 2000. 
99(Ι)του 2000 
2(l 

51(1 
135(1 
143(1 

71(Ι)του2002 

132(1 
10(1 

142(1 
53(1 

161(1 
110(1 
164(1 

9(1 
24(1 

του 2001 
του 2001 
του 2001 
του 2001 

του 2002 
του 2005 
του 2005 
του 2006 
του 2006 
του 2007 
του 2007 
του 2008 
του 2008 

22(1) του 2009. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.- (1) Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται 
με την προσθήκη σ' αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

"Ευρωπαϊκές Κοινότητες" σημαίνει το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών, τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Ευρεσιτεχνίας, καθώς και οποιοδήποτε οργανισμό ή γραφείο ή 
θεσμό εγκαθιδρύθηκε ή θα εγκαθιδρυθεί στο μέλλον δυνάμει της 
Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή δυνάμει 
οποιασδήποτε κοινοτικής πράξης, του οποίου ο κανονισμός για την 
υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων περιλαμβάνει ή θα 
περιλαμβάνει ταυτόσημες ή ανάλογες διατάξεις με αυτές του Άρθρου 
11 και του Παραρτήματος VIII του Κανονισμού της Υπηρεσιακής 
Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 

"Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" σημαίνει τον Κανονισμό αρ. 31/1962 της 
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Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε., No 45, 
14.6.1962, 
σ.1385 

υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας και τον Κανονισμό αρ. 11/1962 της 
Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν από 
τον Κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/1968 του 
Συμβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου 1968 περί καθορισμού του 
κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του 
καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων 
προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής, 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο κανονισμό που αφορά στην 
υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων κατά την έννοια του παρόντος Νόμου». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη σ' 
αυτόν νέου 
άρθρου. 

«Μεταφορά 
δικαιώματος 
σε σύνταξη 
γήρατος. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 
το άρθρο 89 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

89Α. -(1) Ασφαλισμένος ο οποίος θεμελίωσε 
δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος από συνταξιοδοτικό 
σχέδιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των 
Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω 
υπηρεσίας του στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 
δικαιούται να μεταφέρει στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων το αναλογιστικά ισοδύναμο ποσό του 
δικαιώματος αυτού. 

(2) Ασφαλισμένος ο οποίος εισέρχεται στην 
υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δικαιούται 
βάσει του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης 
των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να 
μεταφέρει σε συνταξιοδοτικό σχέδιο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το αναλογιστικά 
ισοδύναμο ποσό του δικαιώματος σε σύνταξη 
γήρατος από το Ταμείο που θεμελίωσε πριν την 
είσοδο του στην υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο 

τρόπος πίστωσης του ασφαλιστικού λογαριασμού 
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του ασφαλισμένου, ο τρόπος υπολογισμού του 
αναλογιστικά ισοδύναμου ποσού του δικαιώματος σε 
σύνταξη γήρατος από το Ταμείο, καθώς και οι 
διαδικασίες για τη μεταφορά των ποσών αυτών 
καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει του άρθρου 73.». 

Τροποποίηση 4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 73 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
του άρθρου 73 την προσθήκη, αμέσως μετά τη παράγραφο (ια) αυτού, των 
του βασικού ακόλουθων νέων παραγράφων: 

νόμου. 
« (ιβ) του τρόπου πίστωσης του ασφαλιστικού λογαριασμού του 
ασφαλισμένου με το αναλογιστικά ισοδύναμο ποσό του 
δικαιώματος σε σύνταξη που θεμελίωσε λόγω υπηρεσίας του στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες-

(ιγ) του τρόπου υπολογισμού του αναλογιστικά ισοδύναμου 
ποσού του δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος από το Ταμείο-

(ιδ) των διαδικασιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του 
δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος από το Ταμείο σε 
συνταξιοδοτικό σχέδιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων-

(ιε) των διαδικασιών που απαιτούνται για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων σε σύνταξη γήρατος από συνταξιοδοτικό σχέδιο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Ταμείο.». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4214,24.7.2009 

713 Ν. 94(Ι)/2009 

Ο περί της Αποφυγής της Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και Δημοσίων Χώρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 94(1) του 2009 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

19(1) του 1992 

19(1) του 1997 

93(Ι)του 1998. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αποφυγής της 

Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και Δημοσίων Χώρων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

της Αποφυγής της Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και Δημοσίων 

Χώρων Νόμους του 1992 μέχρι 1998 (που στο εξής θα αναφέρονται 

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και 

Δημοσίων Χώρων Νόμοι του 1992 μέχρι 2009. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε 

εδάφιο (1) 

(β) με την αντικατάσταση στο νέο εδάφιο (1), όπως αυτό έχει 

αριθμηθεί με τον παρόντα Νόμο, της λέξης «τρεις» (ένατη 

γραμμή) με τη λέξη «έξι» και της φράσης «πεντακόσιες 

λίρες» με τη φράση χίλια οκτακόσια ευρώ (€1.800)· και 

(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το νέο εδάφιο (1) αυτού, 

όπως αυτό αναριθμήθηκε, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του 

«14 του 1967 άρθρου 13 του περί Δασών Νόμου, κάθε 

49 του 1987 πρόσωπο το οποίο: 

44 του 1991 

27(1) του 2003 

34(1) του 2005. (α) εναποθέτει, ρίπτει, αφήνει, 
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ανέχεται ή επιτρέπει να 

εναποτίθενται, να ρίπτονται ή να 

αφήνονται σε δημόσιο δρόμο ή 

άλλο δημόσιο χώρο αποτσίγαρο, 

αναμμένο σπίρτο ή αναπτήρας ή 

αναμμένα κάρβουνα· 

(β) προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις 

πράξεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο (α) ενώ βρίσκεται σε 

δημόσιο δρόμο ή άλλο δημόσιο 

χώρο, 

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε 

περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο 

ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο 

αυτές ποινές.». 

Τροποποίηση 3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται 

του άρθρου 4 ως ακολούθως: 

του βασικού 

(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «αστυνομικός» 

(πρώτη γραμμή) της φράσης «κάθε μέλος της Αστυνομικής 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,». 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «διέπραξε 

αδίκημα κατά παράβαση» (δέκατη γραμμή), της φράσης 

«του άρθρου 3». 

(γ) με την αντικατάσταση των λέξεων «είκοσι λιρών» (δέκατη 

τρίτη γραμμή) με τη φράση «ογδόντα έξι ευρώ (€86) και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «στην περίπτωση 

αδικήματος κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 3 

και εκατό εβδομήντα ευρώ (€170) σε περίπτωση 

αδικήματος κατά παράβαση του εδαφίου (2) του άρθρου 

3». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4214, 24.7.2009 

715 Ν. 95(Ι)/2009 

Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 95(1) του 2009 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών 

τίτλος. Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί 

60(1) του 2006. με τον περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμο του 2006 (που στη 

συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Τεχνιτών 

Οχημάτων Νόμοι του 2006 και 2009. 

Τροποποίηση 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

του άρθρου 2 αντικατάσταση του όρου «εξ επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων» και 

του βασικού του ορισμού αυτού, με τον πιο κάτω όρο και ορισμό του: 

νόμου. 

«εξ επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων» σημαίνει το πρόσωπο που 

κατά την 7η Απριλίου 2006 ασκούσε επάγγελμα της ειδικότητας που 

καθορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου». 

Τροποποίηση 3. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του βασικού 

του άρθρου 4 νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του αριθμού «(1)» 

του βασικού (πέμπτη γραμμή) με τον αριθμό «(3)». 

νόμου. 
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4. Η παράγραφος (θ) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με τη διαγραφή των λέξεων «και ψύξης». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

Αντικατάσταση 5. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

του άρθρου 17 νέο άρθρο: 

του βασικού 

νομού. 

«Μεταβατικές 17. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3, 

διατάξεις. τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να αναλαμβάνουν 

και να διεκπεραιώνουν συντήρηση ή επιδιόρθωση 

οχήματος ή εξαρτήματος μέχρι τις 7 Απριλίου του 

2010: 

(α) Κάθε πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα 

ασκούσε επάγγελμα που σχετίζεται με μια από 

τις ειδικότητες του τεχνίτη οχημάτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 8, πριν τις 7 Απριλίου 

2006 και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο 

(18°) έτος της ηλικίας του 

(β) κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει τα προσόντα 

Δεύτερος 

Πίνακας. 

που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα και έχει 

συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18°) έτος της 

ηλικίας του 

(γ) κάθε πρόσωπο το οποίο συντηρεί ή 

επιδιορθώνει όχημα ή εξάρτημα υπό την 
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επίβλεψη προσώπου το οποίο δικαιούται να 

εκτελεί την εργασία αυτή με βάση την 

παράγραφο (α) ή (β) του παρόντος άρθρου 

(δ) κάθε πρόσωπο το οποίο συντηρεί ή 

επιδιορθώνει όχημα ή εξάρτημα στα πλαίσια 

εκπαίδευσης ή αξιολόγησης για απόκτηση 

προσόντων που απαιτούνται για χορήγηση 

άδειας τεχνίτη οχημάτων, υπό την επίβλεψη 

προσώπου το οποίο δικαιούται να εκτελεί την 

εργασία αυτή με βάση την παράγραφο (α) ή (β) 

του παρόντος άρθρου.». 

Τροποποίηση 

του Πρώτου 

Πίνακα, Τύπος 

Ι του βασικού 

νόμου. 

Τροποποίηση 

του Πρώτου 

Πίνακα, Τύπος 

II του βασικού 

νόμου. 

Τροποποίηση 

του Δεύτερου 

Πίνακα του 

βασικού νόμου. 

6. Η παράγραφος θ στο σημείο Β του Πρώτου Πίνακα, Τύπος Ι του 

βασικού νόμου, τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «και 

ψύξης». 

7. Η παράγραφος θ του Πρώτου Πίνακα, Τύπος II του βασικού 

νόμου, τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «και ψύξης». 

8. Το σημείο 9 του Δεύτερου Πίνακα του βασικού νόμου, 

τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «και ψύξης». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4214, 24.7.2009 

718 Ν. 96(1)72009 

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 96(1) του 2009 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως της 

τίτλος. Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2009 και 

9 του 1982 θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 

84 του 1984 Μεταφοράς Νόμους του 1982 μέχρι (Αρ. 2) του 2009 (που στο εξής 

224 του 1989 θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

134 του 1991 παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως της 

148 του 1991 Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1982 μέχρι (Αρ.3) του 2009. 

62(Ι)του 1992 

11 (Ι) του 1993 

24(Ι)του 1994 

16(1) του 1996 

76(Ι)του 1997 

62(Ι)του 1999 

160(1) του 2000 

102(1) του 2001 

3(1) του 2002 

99(1) του 2002 

100(0 του 2002 

46(1) του 2003 
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88(1) του 2003 

204(1) του 2004 

260(1) του 2004 

271(1) του 2004 

59(1) του 2005 

101 (ι) του 2008 

του 2009 

4(1) του 2009. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, του όρου 

«λεωφορείο δημόσιας χρήσης» και του ορισμού του- και 

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και την αναρίθμηση 

του υφιστάμενου εδαφίου (3) σε εδάφιο (2). 

Τροποποίηση 3. Το άρθρο 3Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

του άρθρου 3Α 

του βασικού 

νομού. 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (δ): 
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«(δ) την έγκριση για αντικατάσταση ή και ανταλλαγή 

οχημάτων δημόσιας χρήσης, όπου δεν υπάρχουν 

ενστάσεις'»' και 

(β) με την κατάργηση της παραγράφου (η) αυτού, και της 

επιφύλαξης της. 

Τροποποίηση 4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

(α) Με την κατάργηση της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) 

αυτού, περιλαμβανομένης και της επιφύλαξης της 

παραγράφου αυτής· 

(β) με την κατάργηση της πρώτης και της δεύτερης 

επιφύλαξης του εδαφίου (7) αυτού και την αντικατάσταση 

της άνω και κάτω τελείας στο τέλος αυτού με τελεία' και 

(γ) με τη διαγραφή από την πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου 

(10) αυτού, της φράσης «δι' εκτέλεσιν μιας των ακολούθων 

οδικών χρήσεων: 

(α) Διά μεταφοράν επιβατών επί κομίστρω κατ' 

επιβάτην 

(β) διά μεταφοράν επιβατών επί μισθώσει 

(γ)» (δεύτερη μέχρι έκτη γραμμή). 



Κατάργηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 
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5. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του 

περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 

Νόμου, το άρθρο 8 του βασικού νόμου καταργείται. 

νομού. 

101 

171 

261 

37 

45 

54 

36 

180 

71 

του 2001 

του 2002 

του 2004 

του 2005 

του 2005 

του 2005 

του 2006 

του 2007 

) του 2008 

15(1) του 2009. 

Μεταβατική 6. Αιτήσεις ή διαδικασίες οι οποίες έχουν υποβληθεί ή αρχίσει με 

διάταξη. βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου, οι οποίες καταργούνται 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οι οποίες 

παραμένουν εκκρεμείς κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν ή ότι δεν 

άρχισαν, ανάλογα με την περίπτωση. 

Έναρξη της 

ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

7. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 722 Ν. 97(l)/2009 
Αρ. 4214,24.7.2009 

0 περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 97(f) του 2009 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων 

ητλος. (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται 

111 του 1985 μαζί με τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2009 (που στη 

1 του 1986 συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

8 του 1986 βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

25 του 1986 περί Δήμων Νόμοι του 1985 έως (Αρ. 2) του 2009. 

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(l 

54(1 

87(1 

23(1 

37(1 

8(1 

65(1 

85(1 

20(1 

112(1; 

127(1; 

128(1; 

139(1) 

153(1) 

&-Οι 1 

Λ Λ " Τ Ι / η 

47(1) 

feOUl ι 

53(1) 

86(1) 

118(1) 

127(1) 

137(1) 

157(1) 

25ίΠ 

147(1) 

)του 1992 

) του 1992 

) του 1992 

) του 1994 

) του 1995 

) του 1996 

) του 1996 

) του 1996 

)του 1997 

} του 2001 

του 2001 

του 2001 

του 2001 

του 2001 

του 2002 

του 2002 

του 2003 

του 2004 

του 2005 

του 2005 

του 2005 

του 2005 

του 2006 

του 2006 

του 2007 

του 2007 



724 

153(1) του 2007 

19(1) του 2008 

73(1) του 2008 

51(1) του 2009. 

Τροποποίηση του 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

άρθρου 2 του προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου 

βασικού νόμου. νέου όρου και του ορισμού του: 

57(1) του 1972 

85(1) του 1997. 

«"Ένωση Δήμων Κύπρου" σημαίνει το σωματείο που έχει 

εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Σωματείων και 

Ιδρυμάτων Νόμου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως 

σωματείο και στο οποίο είναι τακτικά μέλη όλοι οι δήμοι, που 

συστάθηκαν ή/και θα συσταθούν δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου ». 

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

νέου άρθρου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 7Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Σκοποί και 7Β. (1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων 

διοίκηση της του παρόντος Νόμου και παρά τις διατάξεις 

Ένωσης Δήμων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, 

Κύπρου και όλοι οι δήμοι που δημιουργούνται δυνάμει 

όροι των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
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εργοδότησης δύνανται να εγγραφούν ως τακτικά μέλη της 

των υπαλλήλων Ένωσης Δήμων Κύπρου και να 

της. συμμετέχουν με εκπροσώπους στη 

λειτουργία της μαζί με τα ήδη υπάρχοντα 

τακτικά μέλη, με σκοπό-

(α) τη λειτουργία της εν λόγω Ένωσης 

ως συλλογικού οργάνου 

εκπροσώπησης των δήμων σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο, για τη 

συντονισμένη προώθηση και 

προάσπιση των ενδιαφερόντων και 

επιδιώξεων τους· 

(β) τη συνδρομή στους δήμους για 

προαγωγή της δημοτικής 

αυτοδιοίκησης 

(γ) την έρευνα και μελέτη ζητημάτων 

που αφορούν θέματα της δημοτικής 

αυτοδιοίκησης και τη συγκέντρωση 

και παροχή στοιχείων και 

πληροφοριών σχετικών με τα 

ζητήματα αυτά 

(δ) τη διατύπωση των απόψεων της 

επί των αφορώντων τους δήμους 



νομοσχεδίων και άλλων ζητημάτων 

και δραστηριοτήτων που αφορούν 

τη δημοτική αυτοδιοίκηση: 

Νοείται ότι το υφιστάμενο 

σωματείο με το όνομα "Ένωση 

Δήμων Κύπρου" θεωρείται ότι έχει 

συσταθεί και κατ' εξουσιοδότηση 

του παρόντος άρθρου. 

(2) (α) Η Ένωση Δήμων Κύπρου 

διοικείται από δικά της όργανα 

και εργοδοτεί δικούς της 

υπαλλήλους, όπως 

προβλέπεται στο εκάστοτε 

Καταστατικό και στους 

Κανονισμούς της. 

(β) Οι όροι εργοδότησης των 

υπαλλήλων της Ένωσης 

Δήμων Κύπρου διέπονται από 

συλλογικές συμβάσεις που 

συνομολογούνται μεταξύ της 

Ένωσης Δήμων Κύπρου και 

των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων. 
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(3) Τα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις 

των υπαλλήλων καταρτίζονται σύμφωνα με 

τις πρόνοιες του Καταστατικού της Ένωσης 

Δήμων Κύπρου και αφού ληφθούν υπόψη 

τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα 

προσόντα που απαιτούνται στα σχέδια 

υπηρεσίας για παρόμοιες θέσεις στους 

δήμους και με αντίστοιχες μισθοδοτικές 

κλίμακες, χωρίς τούτο να σημαίνει, κατ' 

ανάγκη, απόλυτη ταύτιση με αυτές. 

(4) Η διαδικασία που θα ακολουθείται 

κατά την πλήρωση κενών θέσεων, οι γενικοί 

όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, 

συμπεριλαμβανομένων των απολαβών, 

επιδομάτων, αναπροσαρμογής μισθών και 

άλλων ωφελημάτων, των καθηκόντων και 

των υποχρεώσεων τους, της ασκήσεως 

επ'αυτών πειθαρχικής εξουσίας ως και 

οτιδήποτε άλλο παρεμπίπτον και συναφές 

προς τα πιο πάνω θέματα, είναι αντίστοιχα 

με εκείνα των δήμων, χωρίς τούτο να 

σημαίνει, κατ' ανάγκη, απόλυτη ταύτιση με 

αυτά.». 



Τροποποίηση του 

άρθρου 45 του 

βασικού νόμου. 
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4. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου: 

«(8) Το συμβούλιο διορίζει τον εκπρόσωπο ή/και τους 

εκπροσώπους του στην Ένωση Δήμων Κύπρου, σύμφωνα με 

τις πρόνοιες του Καταστατικού και των Κανονισμών της: 

Νοείται ότι ένας από τους εκπροσώπους του συμβουλίου 

είναι υποχρεωτικά ο εκάστοτε Δήμαρχος.». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4214, 24.7.2009 

729 Ν. 98(Ι)/2009 

0 περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 98(1) του 2009 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ 

Συνοπτικός 

τίτλος. 
86 
51 

5 
131 
199 

Ζο 

128 
148 
156 

Ι Οτ· 

166 

του 1999 

του 2000 

του 2001 

του 2001 

του 2002 

του 2002 

του 2005 

του 2005 

του 2006 

του 2006 

του 2007 

του 2007 

του 2007 

του 2009 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως (Αρ. 2) του 

2009 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινοτήτων Νόμοι του 1985 έως 

(Αρ. 3) του 2009. 

50(1) του 2009. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την 

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων 

νέων όρων και των ορισμών τους: 

« "Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου" σημαίνει το σωματείο που έχει 

57(1) του 1972 εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Σωματείων και 

85(1) του 1997. Ιδρυμάτων Νόμου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως 



Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου. 
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σωματείο και στο οποίο είναι τακτικά μέλη όλες οι κοινότητες, οι 

οποίες συστάθηκαν ή θα συσταθούν, δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου, καθώς και οι Επαρχιακές Ενώσεις τους' 

"Επαρχιακή Ένωση Κοινοτήτων" σημαίνει το σωματείο που 

έχει εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Σωματείων και 

Ιδρυμάτων Νόμου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως 

σωματείο και στο οποίο συμμετέχουν, διά των νόμιμων 

εκπροσώπων τους, όλες οι κοινότητες της οικείας Επαρχίας, οι 

οποίες συστάθηκαν ή θα συσταθούν, δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου ». 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 9 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Σκοποί και 

διοίκηση της 

Ένωσης 

Κοινοτήτων 

Κύπρου και 

όροι 

εργοδότησης 

των 

υπαλλήλων 

της. 

9Α. (1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου και παρά τις διατάξεις του 

περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, όλες οι 

κοινότητες, που δημιουργούνται δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύνανται να 

εγγραφούν ως τακτικά μέλη της Ένωσης 

Κοινοτήτων Κύπρου και να συμμετέχουν με 

εκπροσώπους στη λειτουργία της μαζί με τα 

ήδη υπάρχοντα τακτικά μέλη με σκοπό» 

(α) τη λειτουργία της εν λόγω Ένωσης ως 

του ανώτατου συλλογικού οργάνου 

εκπροσώπησης των κοινοτήτων σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο, για τη 

συντονισμένη προώθηση και προάσπιση 

των ενδιαφερόντων και επιδιώξεων τους 

(β) τη συνδρομή στις κοινότητες για 

προαγωγή της κοινοτικής αυτοδιοίκησης' 



731 

(γ) την έρευνα και μελέτη ζητημάτων που 

αφορούν θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης 

και τη συγκέντρωση και παροχή 

στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με 

τα ζητήματα αυτά 

(δ) τη διατύπωση των απόψεων της επί των 

αφορώντων τις κοινότητες νομοσχεδίων 

και άλλων ζητημάτων και 

δραστηριοτήτων που αφορούν την τοπική 

αυτοδιοίκηση: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που η 

συζήτηση θέματος περιορίζεται και 

αφορά αποκλειστικά τοπικό επίπεδο, τότε 

απόψεις καλείται να εκφράσει και η οικεία 

Επαρχιακή Ένωση Κοινοτήτων: 

Νοείται περαιτέρω ότι τα υφιστάμενα 

σωματεία με τα ονόματα "Ένωση 

Κοινοτήτων Κύπρου" και "Επαρχιακή 

Ένωση Κοινοτήτων" θεωρούνται ότι 

έχουν συσταθεί και κατ' εξουσιοδότηση 

του παρόντος άρθρου. 

(2) Εκπρόσωπος του κάθε Συμβουλίου 

στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και στην 

Επαρχιακή Ένωση Κοινοτήτων είναι ο 

κοινοτάρχης, εκτός αν με τη σύμφωνη γνώμη 

του κοινοτάρχη, το Συμβούλιο αποφασίσει να 

εκπροσωπείται από άλλο μέλος του, σύμφωνα 

με τις πρόνοιες του Καταστατικού και των 

Κανονισμών της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου 

και της Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων, 

αντίστοιχα. 
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(3) Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου διοικείται 

από δικά της όργανα και εργοδοτεί δικούς της 

υπαλλήλους, όπως προβλέπεται στο εκάστοτε 

Καταστατικό και στους Κανονισμούς της. 

(4) Τα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις των 

υπαλλήλων καταρτίζονται σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του Καταστατικού και των 

Κανονισμών της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου 

και αφού ληφθούν υπόψη τα καθήκοντα και οι 

ευθύνες και τα προσόντα που απαιτούνται στα 

σχέδια υπηρεσίας για παρόμοιες θέσεις στη 

Δημόσια Υπηρεσία και με αντίστοιχες 

μισθοδοτικές κλίμακες, χωρίς τούτο να 

σημαίνει, κατ'ανάγκη, απόλυτη ταύτιση με 

αυτές: 

Νοείται ότι οι Κανονισμοί που καθορίζουν 

τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την 

πλήρωση κενών θέσεων, τους γενικούς όρους 

υπηρεσίας των υπαλλήλων, 

συμπεριλαμβανομένων των απολαβών, 

επιδομάτων, αναπροσαρμογής μισθών και 

άλλων ωφελημάτων, των καθηκόντων και των 

υποχρεώσεων τους, της ασκήσεως επ' αυτών 

πειθαρχικής εξουσίας ως και οτιδήποτε άλλο 

παρεμπίπτον και συναφές προς τα πιο πάνω 

θέματα, είναι όπως οι αντίστοιχοι Κανονισμοί 

της Δημόσιας Υπηρεσίας, χωρίς τούτο να 

σημαίνει, κατ'ανάγκη, απόλυτη ταύτιση με 

αυτούς.». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4214, 24.7.2009 

733 Ν. 99(Ι)/2009 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 99(1) του 2009 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

υνσπ πικός τίτλος 
Κεφ. 113. 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 
1 

46( 
9β( 

41( 
15( 
21( 
82( 

149( 
2( 

135( 
151( 
76( 
70( 

167( 
W&.1 

24( 
129( 
130( 

98( 
124( 

70( 
71( 

9 του 1990 
) του 1992 
)του 1992 
) του 1994 
) του 1995 
) του 1997 
) του 1999 
) του 1999 
) του 2000 
) του 2000 
) του 2000 
) του 2001 
) του 2003 
) του 2003 
) του 2004 
) του 2005 

) του 2005 
) του 2005 
ί) του 2006 
) του 2006 
Ι) του 2007 
Ι) του 2007 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί 
με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος»). 



734 

131(1) του 2007 
186(1) του 2007 
87(1) του 2008 
41(1) του 2009 
49(1) του 2009. 

Τροποποίηση του 2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται 
άρθρου 2 του ως ακολούθως: 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση σ' αυτό της λέξης «κτήσεων» 
στην ερμηνεία του όρου «μητρώο κτήσεων», με τη λέξη 
«εξωτερικού», και 

(β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά 
των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

«"αγορά του εξωτερικού" σημαίνει το πολυμερές 
σύστημα, το οποίο διευθύνει ή εκμεταλλεύεται 
διαχειριστής αγοράς και το οποίο επιτρέπει ή 
διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων 
τρίτων για την αγορά ή/και την πώληση 
χρηματοοικονομικών μέσων, εντός του συστήματος και 
σύμφωνα με τους κανόνες του που δεν παρέχουν 
διακριτική ευχέρεια, κατά τρόπο που καταλήγει στη 
σύναψη σύμβασης σχετικής και χρηματοοικονομικά 
μέσα, εισηγμένα προς διαπραγμάτευση βάσει των 
κανόνων ή/και των συστημάτων του, και το οποίο 
ευρίσκεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας- και 

"κοινή σφραγίδα" περιλαμβάνει και σφραγίδα που δεν 
αφήνει ανάγλυφο αποτύπωμα». 
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Τροποποίηση του 3. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 33 του βασικού 
άρθρου 33 του νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση σ' αυτήν της φράσης «και να 
βασικού νόμου. φέρει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση 

«και είτε να φέρει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας είτε όχι». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 35 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με 
το ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Έγγραφα που 35. Οποιοδήποτε έγγραφο, υπογεγραμμένο εκ μέρους 
υπογράφονται εταιρείας, στην Κύπρο ή αλλού, από οποιοδήποτε 
με βάση ρητή ή πρόσωπο που ενεργεί με βάση ρητή ή σιωπηρή 
σιωπηρή εξουσιοδότηση της εταιρείας, θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα 
εξουσιοδότηση, που θα είχε εάν έφερε την κοινή σφραγίδα της εταιρείας: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει να 
χρησιμοποιήσει τη σφραγίδα της, η σφραγίδα θα 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
καταστατικού της εταιρείας.». 

Τροποποίηση του 5. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
άρθρου 41 του αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
βασικού νόμου. 

«(5) Στην περίπτωση δημόσιας εταιρείας, η οποία εκδίδει πρόσκληση για 
εγγραφή προς το σκοπό εισαγωγής μετοχών ή άλλων τίτλων ή κινητών 
αξιών της σε αγορά του εξωτερικού και αναφορικά με την οποία δεν ισχύει 
η εξαίρεση του άρθρου 46Α, τόσο η πρόσκληση για εγγραφή όσο και 
οποιαδήποτε άλλα έγραφα που τη συνοδεύουν ή που πρέπει να 
κατατίθενται για καταχώρηση, δύνανται να κατατίθενται σε γλώσσα 
ευρέοϋς διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ' επιλογήν 

της εταιρείας.». 



Προσθήκη νέου 
άρθρου στο 
βασικό νόμο. 

736 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 46 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Μη εφαρμογή 46Α. Οι διατάξεις των άρθρων 38 έως και 46 του Νόμου 
των άρθρων 38 δεν εφαρμόζονται σε σχέση με μετοχές ή χρεωστικά 
έως 46 του ομόλογα, στα οποία έχει εφαρμογή ο περί Δημόσιας 
Νόμου. Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος και/ή ο 
114(1) του 2005. περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών 
200(1) του 2004. Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί 

Συναφών Θεμάτων Νόμος.». 

Τροποποίηση του 7. Το άρθρο 47Γ τροποποιείται με την προσθήκη της λέξης «δημόσια», 
άρθρου 47Γ του αμέσως μετά τη λέξη «Όταν», στην αρχή του άρθρου αυτού, 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 8. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
άρθρου 53 του αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
βασικού νόμου. 

«(3) Σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας, η απαγόρευση του εδαφίου (1) 
δεν ισχύει εφόσον -

(α) η ιδιωτική εταιρεία δεν είναι θυγατρική εταιρεία οποιασδήποτε 
εταιρείας που είναι δημόσια εταιρεία, και 

(β) η σχετική ενέργεια έχει εγκριθεί σε οποιοδήποτε χρόνο, με 
απόφαση της γενικής συνέλευσης εταιρείας που εγκρίθηκε με 
πλειοψηφία πέραν του 90% των ψήφων όλων των εκδομένων 
μετοχών της εταιρείας: 

Νοείται ότι, η εξαίρεση του παρόντος εδαφίου δεν επηρεάζει 

την υποχρέωση συμμόρφωσης με οποιοδήποτε άλλο άρθρο του 

παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.». 

Τροποποίηση του 9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
άρθρου 57 του την αντικατάσταση σ' αυτό των λέξεων «κατ' εκλογή της εταιρείας:» 
βασικού νόμου. (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «κατ' εκλογή της εταιρείας ή του 

μετόχου:». 
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Τροποποίηση του 10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 61 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
άρθρου 61 του ακολούθως: 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση σ' αυτό του κόμματος στο τέλος της 
παραγράφου (στ) αυτού, με τη λέξη «ή», και 

(β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ), αμέσως 
μετά την παράγραφο (στ): 

«(ζ) μετατρέψει οποιεσδήποτε μετοχές που ανήκουν σε ορισμένη 
τάξη μετοχών σε άλλη τάξη μετοχών, είτε η μετατροπή αυτή γίνει 
με ψήφισμα, είτε αυτόματα με βάση τους όρους έκδοσης των 
σχετικών μετοχών,». 

Τροποποίηση του 11. Το άρθρο 73 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
άρθρου 73 του αντικατάσταση της τελείας τέλος της επιφύλαξης του με άνω και κάτω 
βασικού νόμου. τελεία και την αμέσως μετά προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

«Νοείται περαιτέρω ότι, στηδν περίπτωση οποιασδήποτε δημόσιας 
εταιρείας της οποίας οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι ή κινητές αξίες έχουν τύχει 
διαπραγμάτευσης σε αγορά του εξωτερικού, είναι νόμιμη για την εταιρεία 
η καταχώρηση μεταβίβασης μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων της 
εταιρείας, έστω και αν δεν παραδοθεί κατάλληλο μεταβιβαστικό έγγραφο 
στην εταιρεία, νοουμένου ότι η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 

με το νόμο ή κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της σχετικής 
αγοράς.». 

Τροποποίηση του 12. Το άρθρο 90 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
άρθρου 90 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την ένθεση, στο εδάφιο (1) αυτού, του σημείου του κόμματος 
και των λέξεων «,ως επίσης και κάθε τροποποίηση, εκχώρηση ή 
άλλη αλλαγή σε αυτή,» αμέσως μετά τις λέξεις «κάθε 
επιβάρυνση» (πρώτη γραμμή)' και 
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(β) με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος του εδαφίου (2) 
αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την, αμέσως μετά, προσθήκη 
της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι, οι περιπτώσεις, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το 
παρόν άρθρο, περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις -

(α) ενεχυρίασης μετοχών εταιρειών και όλων 
των δικαιωμάτων που απορρέουν από 
αυτήν, 

43(1) του 2004. 
(β) συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικών 

εξασφαλίσεων εντός της έννοιας του περί 
των Συμφωνιών Παροχής 
Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμου, 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και 
εφαρμόζεται.». 

Τροποποίηση του 13. Το άρθρο 101 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

άρθρου 101 του 

βασικού νόμου. 

(α) Με τη διαγραφή της τελείας από το τέλος του, και 

Αντικατάσταση 
των άρθρων 114 
έως 117 του 
βασικού νόμου. 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατία» (έκτη 
γραμμή) της φράσης «και έχει εγγραφεί ως αλλοδαπή εταιρεία 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 347.». 

14. Τα άρθρα 114 έως 117 του βασικού νόμου διαγράφονται και 
αντικαθίστανται με τα ακόλουθα νέα άρθρα: 

«Εξουσία σε 
εταιρεία να 
τηρεί μητρώο 
εξωτερικού. 

114-(1) Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο, της οποίας 
οι σκοποί περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή εργασίας σε 
οποιοδήποτε μέρος εκτός της Δημοκρατίας ή της 
οποίας οι μετοχές τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε 
αγορά του εξωτερικού, και/ή μέλη της οποίας 
κατοικούν σε οποιοδήποτε μέρος εκτός της 
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Δημοκρατίας, δύναται να μεριμνά ώστε να τηρείται 
σε οποιοδήποτε τέτοιο μέρος, στο οποίο διεξάγει 
εργασία ή στο οποίο ευρίσκεται η σχετική αγορά ή 
στο οποίο κατοικούν μέλη της, κλαδικό μητρώο των 
μελών (που στον παρόντα Νόμο θα αναφέρεται ως 
«μητρώο εξωτερικού»). 

(2) Η εταιρεία δίνει στον έφορο εταιρειών 
ειδοποίηση του τόπου του γραφείου, όπου τηρείται 
οποιοδήποτε μητρώο εξωτερικού, και 
οποιασδήποτε αλλαγής του τόπου αυτού και, αν 
παύσει η λειτουργία του, της παύσης αυτής, και 
οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση δίνεται εντός 
δεκατεσσάρίυν (14) ημερών από την έναρξη 
λειτουργίας του γραφείου ή της αλλαγής ή της 
παύσης λειτουργίας, ανάλογα με την περίπτοαση. 

(3) Αναφορές σε αποικιακό μητρώο ή σε μητρώο 
κτήσεων που εμφανίζονται σε οποιαδήποτε 
καταστατικά, εγγεγραμμένα πριν από την έναρξη 

99 (ΐ) του 2009. της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) 
(Αρ. 3) Νόμου του 2009, ερμηνεύονται ως αναφορές 
σε μητρώο εξωτερικού. 

Μητρώο 115-(1) Μητρώο εξωτερικού θεωρείται ότι αποτελεί 
εξωτερικού. μέρος του μητρώου μελών της εταιρείας, το οποίο 

στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως "το βασικό 
μητρώο". 

(2) Το βασικό μητρώο τηρείται με τον ίδιο τρόπο, 
με τον οποίο απαιτείται να τηρείται το βασικό 
μητρώο από το Νόμο, με την εξαίρεση ότι-

(α) η σχετική διαφήμιση, πριν από το κλείσιμο 
του μητρώου, καταχωρείται σε εφημερίδα 
που κυκλοφορεί στην επαρχία όπου τηρείται 
το μητρώο εξωτερικού, 



740 

(β) οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο σε εκείνο 
το μέρος στο εξωτερικό όπου τηρείται το 
μητρώο, δύναται να ασκεί την ίδια 
δικαιοδοσία διόρθωσης του μητρώου, όπως 
ασκείται βάσει του παρόντος Νόμου από το 
δικαστήριο, και 

(γ) τα αδικήματα άρνησης επιθεώρησης ή 
αντιγράφων μητρώου εξωτερικού, και 
εξουσιοδότησης ή παροχής άδειας για 
άρνηση δύνανται να διωχθούν συνοπτικά 

ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου σε 
εκείνο το μέρος, στο εξωτερικό. 

(3) Κάθε εταιρεία που τηρεί μητρώο εξωτερικού -

(α) αποστέλλει, στο εγγεγραμμένο γραφείο της, 
αντίγραφο κάθε καταχώρησης στο μητρώο 
εξωτερικού, αμέσως μετά την καταχώρηση-
και 

(β) μεριμνά ώστε να τηρείται αντίτυπο του 
μητρώου εξωτερικού της στο μέρος όπου 
τηρείται το βασικό μητρώο της εταιρείας, 
εκάστοτε δεόντως ενημερωμένο και 
κάθε τέτοιο αντίτυπο, για όλους τους 
σκοπούς του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι 
αποτελεί μέρος του βασικού μητρώου. 

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου σχετικά με το αντίτυπο μητρώου, οι μετοχές 
που είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο εξωτερικού 
διακρίνονται από τις μετοχές, που είναι 
εγγεγραμμένες στο βασικό μητρώο, και καμιά πράξη 
σχετικά με οποιεσδήποτε μετοχές που είναι 
εγγεγραμμένες σε μητρώο εξωτερικού, δεν 
εγγράφεται σε οποιοδήποτε άλλο μητρώο κατά τη 
διάρκεια της συνέχισης της εγγραφής εκείνης. 
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(5) Εταιρεία δύναται να παύσει να τηρεί μητρώο 
εξωτερικού, και αμέσως όλες οι καταχωρήσεις στο 
μητρώο εκείνο μεταφέρονται σε άλλο μητρώο 
εξωτερικού που τηρείται από την εταιρεία στο ίδιο 
μέρος στο εξωτερικό ή στο βασικό μητρώο. 

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, οποιαδήποτε εταιρεία δύναται να 
περιλαμβάνει τέτοιες πρόνοιες στο καταστατικό της, 
όπως ήθελε θεωρήσει ορθό σχετικά με την τήρηση 
μητρώων εξωτερικού. 

(7) Εάν εταιρεία παραλείψει να συμμορφωθεί με 
τις πρόνοιες του εδαφίου (3), τόσο η εταιρεία όσο 
και κάθε αξιωματούχος της διαπράττουν αδίκημα 
και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε 
πρόστιμο παράλειψης και, όταν δυνάμει της 
επιφύλαξης (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 105, το 
βασικό μητρώο τηρείται στο γραφείο προσώπου 
άλλου από την εταιρεία και λόγω οποιασδήποτε 
παράλειψης του εν λόγω προσώπου η εταιρεία 
παραλείπει να συμμορφωθεί με την παράγραφο (β) 
του εδαφίου (3) το πρόσωπο αυτό υπόκειται στην 
ίδια ποινή ως εάν να ήταν αξιωματούχος της 
εταιρείας που ήταν σε παράλειψη. 

Μεταβίβαση 116. Μεταβίβαση μετοχής, εγγεγραμμένης σε 
μετοχής μητρώο εξωτερικού, θεωρείται ως μεταβίβαση 
εγγεγραμμένης ιδιοκτησίας της εταιρείας που βρίσκεται εκτός της 
σε μητρώο Δημοκρατίας, 
εξωτερικού. 

Κλαδικά 117. Αν, δυνάμει του νόμου που ισχύει σε 
μητρώα που οποιοδήποτε μέρος εκτός της Δημοκρατίας, 
τηρούνται στη εταιρείες που ιδρύονται βάσει του νόμου εκείνου 

^Δημοκρατία. έχουν εξουσία να τηρούν τα κλαδικά μητρώα των 
μελών τους που κατοικούν στη Δημοκρατία, το 

Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με διάταγμα που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
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Δημοκρατίας, όπως διατάσσει ότι το εδάφιο (2) του 
άρθρου 105, εξαιρουμένης της επιφύλαξης του, και 
τα άρθρα 108 και 111, τηρουμένων οποιωνδήποτε 
μετατροπών και προσαρμογών που ορίζονται στο 
εν λόγω διάταγμα, εφαρμόζονται σε και σχετικά με 
οποιαδήποτε τέτοια κλαδικά μητρώα που τηρούνται 
στη Δημοκρατία, όπως εφαρμόζονται σε και σχετικά 
με τα μητρώα εταιρειών εντός της έννοιας του 
παρόντος Νόμου.». 

Προσθήκη 15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
νέου άρθρου άρθρο 117 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
στο βασικό νόμο. 

«Τήρηση μητρώου 117Α-(1) Στην περίπτωση οποιασδήποτε δημόσιας 
μελών από ορισμένες εταιρείας της οποίας οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι ή 
δημόσιες εταιρείες. κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε αγορά του 

εξωτερικού, θα θεωρείται ότι η εταιρεία αυτή 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου αναφορικά με την τήρηση μητρώου μελών, 
εφόσον τηρεί τους σχετικούς κανονισμούς της 
σχετικής αγοράς. 

(2) Στις περιπτώσεις που αναφέρεται στο εδάφιο 
Κεφ. 149 (1), πιο πάνω, οι πρόνοιες του περί Συμβάσεων 
22(f) του 1995. Νόμου για την ενεχυρίαση πιστοποιητικού μετοχών 

δεν θα έχουν ισχύ, αλλά, αναφορικά με την 
ενεχυρίαση τέτοιων μετοχών, θα ισχύουν οι 
κανονισμοί της σχετικής αγοράς.». 

Τροποποίηση του 16. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 118 του βασικού 

άρθρου 118 του νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ' αυτήν των λέξεων 

βασικού νόμου. «μητριύον κτήσεων» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «μητριύον 

εξωτερικού». 
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Τροποποίηση του 17. Το εδάφιο (1) του άρθρου 193 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
άρθρου 193 του ακολούθως: 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση σ' αυτό των λέξεων «των κτήσεων της 
αυτής Μεγαλειότητας» (πέμπτη γραμμή), με τις λέξεις «του 
εξωτερικού», και 

(β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) αυτού, της λέξης 
«Βρεττανική», με τη λέξη «Κυπριακή». 

Τροποποίηση του 18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση σ' αυτόν 
βασικού νόμου. των λέξεων «μητρώον κτήσεων», όπου αυτές αναφέρονται στο βασικό 

νόμο, με τις λέξεις «μητρώον εξωτερικού». 

Τροποποίηση του 19. Το άρθρο 358 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
άρθρου 358 του αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
βασικού νόμου. 

«(3) Στην περίπτωση δημόσιας εταιρείας, η οποία εκδίδει πρόσκληση για 
εγγραφή προς το σκοπό εισαγωγής μετοχών ή άλλων τίτλων ή κινητών 
αξιών της σε αγορά του εξωτερικού, και αναφορικά με την οποία δεν 
ισχύει η εξαίρεση του άρθρου 361 Α, τόσο η πρόσκληση για εγγραφή όσο 
και οποιαδήποτε άλλα έγραφα που τη συνοδεύουν ή που θα πρέπει να 
κατατίθενται για καταχώρηση, δύναται να κατατίθενται σε γλώσσα ευρέως 
διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ' επιλογήν της 
εταιρείας.». 

Προσθήκη νέου 
άρθρου στο 
βασικό νόμο. 

20. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 361 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Μη εφαρμογή 361Α. Οι διατάξεις των άρθρων 355 έως και 361 του 
των άρθρων Νόμου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με μετοχές ή 
355 έως 361 χρεωστικά ομόλογα, στα οποία εφαρμόζεται ο περί 
του Νόμου. Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος 

και/ή ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών 
Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και 
περί Συναφών Θεμάτων Νόμος.». 
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Ο περί Τραπεζ ικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 εκδ ίδετα ι με δημοσίευση στην Επίσημη Εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 100(1) του 2009 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟ 

Για^κοτέόύς -

Επίσημη (α) εναρμόνισης με τα Άρθρα 5, 7 και 8 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 
Εφημερίδα της 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για 
ΕΕ.: L 247, τροποποίηση της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 
21.9.2007, σ. 1. 2005/68/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης 

για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό 
κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα», 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ.: L177, 
30.6.2006, σ. 1. 

(β) ορθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 21 και 120 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση)», 

(γ) συμμόρφωσης με την απόφαση ημερομηνίας 14 Μαΐου 2008 του Συμβουλίου Υπουργών 
Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

(δ) υλοποίησης εισηγήσεων διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών, 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

66(1) του 1997 
74(1) του 1999 
94(0 του 2000 

119(1) του 2003 
4(1) του 2004 

151(1) του 2004 
231(1) του 2004 
235(1) του 2004 
20(1) του 2005 
80(1) του 2008. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως 2008 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τραπεζικών 
Εργασιών Νόμοι του 1997 έως του 2009. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) 
αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(γ) Η Κεντρική Τράπεζα δε χορηγεί άδεια που επιτρέπει την ανάληψη δραστηριότητας σε 
τράπεζα, εκτός εάν της έχει προηγουμένως γνωστοποιηθεί η ταυτότητα των μετόχων ή 
μελών, φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι έχουν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο καθώς και 
το ποσοστό του ελέγχου. 

Για τον προσδιορισμό του ελέγχου για σκοπούς της παρούσας παραγράφου και των 
παραγράφων (δ) έως (ζ) του παρόντος εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου 

190(1) του 2007. που προβλέπουν τα άρθρα 28, 29 και 30 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου καθώς και οι όροι για την 
άθροιση τους που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 35 του εν λόγω Νόμου. 
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Η Κεντρική Τράπεζα δε λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα ψήφου ή τις μετοχές με δικαίωμα 
ψήφου τις οποίες τυχόν κατέχουν επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή 
πιστωτικά ιδρύματα ως αποτέλεσμα αναδοχής ή/και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων 
με δέσμευση ανάληψης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Μέρους Ι του Τρίτου 

144(1) του 2007. Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών Νόμου, υπό τον όρο ότι τα δικαιώματα, αφενός, δεν ασκούνται ούτε 
χρησιμοποιούνται κατ' άλλον τρόπο με σκοπό την παρέμβαση στη διαχείριση του εκδότη 
και, αφετέρου, εφόσον μεταβιβάζονται εντός ενός έτους από την απόκτηση.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) της λέξης «σαράντα» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη 
«είκοσι»· και 

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) της λέξης «πέντε» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη «δύο». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο 
νέο εδάφιο: 

fc<(1) Εκτός αν η Κεντρική Τράπεζα χορηγήσει προηγουμένως γραπτή έγκριση με οποιουσδήποτε όρους 
που η ίδια κρίνει σκόπιμο να επιβάλει, απαγορεύεται σε τράπεζα να αποκτά ή να κατέχει άμεσα ή έμμεσα, 
μετοχικό κεφάλαιο οποιασδήποτε εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό του μετοχικού 
κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας ή να έχει τον έλεγχο μιας τέτοιας εταιρείας και σε περίπτωση τράπεζας 
που συστάθηκε στη Δημοκρατία η συνολική αξία του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχεται από αυτή σε 
οποιαδήποτε εταιρεία δε θα υπερβαίνει το ποσοστό του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και σε όλες τις 
εταιρείες συνολικά δε θα υπερβαίνει το ποσοστό του εξήντα τοις εκατό (60%) της κεφαλαιακής βάσης της 
τράπεζας.». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Περιορισμοί 
στην κατοχή 
μετοχικού 
κεφαλαίου 
τραπεζών. 

17.-(1)(α)(ί) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 
και των άρθρων 17Α και 17Β, «ο υποψήφιος αγοραστής»), το οποίο 
μεμονωμένα ή με συνεργάτη έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άμεσα ή 
έμμεσα, έλεγχο σε τράπεζα που κατέχει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική 
Τράπεζα είτε να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο σε τέτοια 
τράπεζα, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων 
κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 
είκοσι τοις εκατό (20%), του τριάντα τοις εκατό (30%) ή του πενήντα τοις 
εκατό (50%) ή ώστε η τράπεζα να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση (για 
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και των άρθρων 17Α και 17Β, «η 
προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής»), πρωτίστως απευθύνει γραπτή 
κοινοποίηση στην Κεντρική Τράπεζα, προσδιορίζοντας το ύψος της 
σκοπούμενης συμμετοχής καθώς και τις σχετικές πληροφορίες κατά τα 
αναφερόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 17Α- και 

(ϋ) απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, μεμονωμένα ή με συνεργάτη να 
έχει άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο οποιασδήποτε τράπεζας που συστάθηκε 
στη Δημοκρατία ή της μητρικής της εταιρείας, ή να αυξήσει άμεσα ή έμμεσα 
τον έλεγχο σε τέτοια τράπεζα, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων 
ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα 
κατώτατα όρια του είκοσι τοις εκατό (20%), του τριάντα τοις εκατό (30%) ή 
του πενήντα τοις εκατό (50%) ή ώστε η τράπεζα να καταστεί θυγατρική του 
επιχείρηση, εκτός αν εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή έγκριση της 
Κεντρικής Τράπεζας ή η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θεωρείται 
εγκριθείσα δυνάμει του εδαφίου (6), και 

(β) για τους σκοπούς της παραγράφου (α) και του εδαφίου (9), ο όρος «συνεργάτης», 
αναφορικά με 
περιλαμβάνει-

(i) 
(ϋ) 

υποψήφιο αγοραστή ή με οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει μετοχές, 

σύζυγο ή πρόσωπα πρώτου βαθμού συγγένειας του προσώπου αυτού-
εταιρεία της οποίας το πρόσωπο αυτό είναι σύμβουλος ή έχει τον έλεγχο 
της-
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(iii) πρόσωπο το οποίο είναι συνέταιρο του προσώπου αυτού και σε περίπτωση 
που το πρόσωπο αυτό είναι εταιρεία -

(Α) σύμβουλο ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο της 
εταιρείας αυτής, 

(Β) θυγατρική εταιρεία της εταιρείας αυτής, και 

(Γ) σύμβουλο οποιαδήποτε τέτοιας θυγατρικής εταιρείας-

(ίν) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα των οποίων τα συμφέροντα, κατά 
τη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας, είναι αλληλοεξαρτώμενα με τα 
συμφέροντα του υποψήφιου αγοραστή ή του οποιουδήποτε προσώπου που 
κατέχει μετοχές. 

(2)(α) Η Κεντρική Τράπεζα, αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, εντός δύο εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή της κοινοποίησης καθώς και σε περίπτωση ενδεχόμενης μεταγενέστερης 
παραλαβής των πληροφοριών που προβλέπονται στο εδάφιο (3), γνωστοποιεί εγγράφως στον 
υποψήφιο αγοραστή την παραλαβή τους. 

(β) Η Κεντρική Τράπεζα διαθέτει μέγιστη προθεσμία εξήντα (60) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία της γραπτής επιβεβαίωσης της παραλαβής της κοινοποίησης και όλων 
των εγγράφων που απαιτείται να επισυνάπτονται στην κοινοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (4) 
του άρθρου 17Α (στο εξής, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και των άρθρων 17Α και 
17Β, «η περίοδος αξιολόγησης»), προκειμένου να διενεργήσει την αξιολόγηση που 
προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17Α (στο εξής, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου και των άρθρων 17Α και 17Β, «η αξιολόγηση»). 

(γ) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει τον υποψήφιο αγοραστή, κατά την επιβεβαίωση 
της παραλαβής, για την ημερομηνία λήξης της περιόδου αξιολόγησης. 

(3)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, εν ανάγκη, κατά την περίοδο αξιολόγησης και όχι μετά 
την πεντηκοστή (50ή) εργάσιμη ημέρα αυτής, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες αναγκαίες 
για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως και καθορίζονται τα 
αναγκαία συμπληρωματικά στοιχεία' και 

(β) κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία ζητήθηκαν οι 
πληροφορίες από την Κεντρική Τράπεζα και της ημερομηνίας παραλαβής της απάντησης του 
υποψήφιου αγοραστή, διακόπτεται η περίοδος αξιολόγησης. Η διακοπή δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Η Κεντρική Τράπεζα έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
υποβάλλει περαιτέρω αιτήματα για τη συμπλήρωση ή τη διευκρίνιση των πληροφοριών, τούτο 
όμως δεν είναι δυνατόν να συνεπάγεται διακοπή της περιόδου αξιολόγησης, 

(4) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρατείνει τη διακοπή που αναφέρεται στην 
υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (3) έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, εάν ο υποψήφιος 
αγοραστής-

(α) είναι εγκατεστημένος ή υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο εκτός της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας· και 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L. 375, 
31.12.1985, σ. 3-
L76, 19.3.2008, 
σ. 42. 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L. 228, 
11.8.1992, σ. 1-
L 81, 20.3.2008, 
σ. 69. 

(β) είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο σε εποπτεία δυνάμει των εθνικών 
νομικών διατάξεων που μεταφέρουν στο δίκαιο των κρατών μελών-

(ί) την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)» όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία από την Οδηγία 2008/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11η ς Μαρτίου 2008 και όπως εκάστοτε περαιτέρω 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

(ίί) την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 18Πζ Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, 
εκτός της ασφάλειας ζωής, και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ 
και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας 
ζωής)», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2008/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και 
όπως εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται-
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Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L. 345, 
19.12.2002, σ. 1-
L76, 19.3.2008, 
σ. 44. 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L. 145, 
30.4.2004,σ. 1-
L76, 19.3.2008, 
σ. 33. 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L. 323, 
9.12.2005,σ. 1-
L 81, 20.3.2008, 
σ. 71. 

(iii) την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, 
σχετικά με την ασφάλιση ζωής», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την 
Οδηγία 2008/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11nc Μαρτίου 2008 και όπως εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται-

(ίν) την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21η ς Απριλίου 2004, για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 
85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της 
οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από 
την Οδηγία 2008/1 Ο/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 11ηζ Μαρτίου 2008 και όπως εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται· ή 

(ν) την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Οδηγία 2005/68/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ηζ Νοεμβρίου 2005, 
σχετικά με τις αντασφαλίσεις και για την τροποποίηση των οδηγιών 
73/239/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 98/78/ΕΚ 
και 2002/83/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2008/37/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και 
όπως εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

(5) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα, αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση της, 
αποφασίσει να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, ενημερώνει εγγράφως 
τον υποψήφιο αγοραστή, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών και σε κάθε περίπτωση πριν από 
την εκπνοή της περιόδου αξιολόγησης, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασης της. Η δέουσα 
αιτιολόγηση της απόφασης μπορεί να δημοσιοποιείται κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου 
αγοραστή. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται σε κάθε περίπτωση να προβαίνει στην εν λόγω 
δημοσιοποίηση άνευ αιτήματος του υποψηφίου αγοραστή. 

(6) Εάν η Κεντρική Τράπεζα δεν αντιταχθεί εγγράφως στην προτεινόμενη απόκτηση 
συμμετοχής εντός της περιόδου αξιολόγησης, η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής 
θεωρείται ότι εγκρίθηκε. 

(7) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ορίζει μέγιστη προθεσμία για την ολοκλήρωση της 
προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής και να παρατείνει την προθεσμία αυτή, οσάκις 
ενδείκνυται. 

(8) Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων που παραβαίνουν την κατά το εδάφιο (1) 
υποχρέωση κοινοποίησης προς την Κεντρική Τράπεζα, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα ορίζοντας τη χρονική διάρκεια ισχύος του κάθε μέτρου ή 
ότι το μέτρο ή τα μέτρα ισχύουν μέχρι την ανάκληση τους από την Κεντρική Τράπεζα: 

(α) Αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από μετοχές ή 
δικαιώματα ψήφου που κατέχουν οι εν λόγω μέτοχοι ή μέλη της τράπεζας-

(β) έκδοση διαταγής δυνάμει της οποίας η διάθεση, η υπογραφή συμφωνίας διάθεσης, η 
πώληση, η ανταλλαγή, η μίσθωση, η μεταβίβαση, η δωρεά και εν γένει η αποξένωση 
των μετοχών που κατέχει θα είναι άκυρη-

(γ) απαγόρευση απόκτησης, δια δωρεάς ή μέσω άσκησης δικαιωμάτων αγοράς, μετοχών 
της τράπεζας· ή και 

(δ) απαγόρευση διενέργειας οποιωνδήποτε πληρωμών από την τράπεζα που απορρέουν 
από τις μετοχές, εξαιρουμένης της περίπτωσης διάλυσης της τράπεζας. 

(9) Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μεμονωμένα ή με συνεργάτη ή 
συνεργάτες αποκτήσει συμμετοχή παρά την αντίθεση της Κεντρικής Τράπεζας, αναστέλλεται η 
άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου και η Κεντρική Τράπεζα, δύναται να λάβει ένα ή 
περισσότερα από τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους (β) έως (δ) του εδαφίου (8). 

(10)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (8) και (9), σε περίπτωση φυσικού ή 
νομικού προσώπου που παραβαίνει την κατά το εδάφιο (1) υποχρέωση της κοινοποίησης 
προς την Κεντρική Τράπεζα ή που αποκτά έλεγχο παρά την αντίθεση της Κεντρικής 
Τράπεζας, ο Διοικητής δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 42. 
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(β) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο Διοικητής δύναται να επιβάλει τις 
προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) κυρώσεις και στους διοικητικούς συμβούλους ή/και 
διευθυντές εξ υπαιτιότητας ή αμέλειας ή παράλειψης ή εν γνώσει των οποίων το νομικό 
πρόσωπο-

(ί) παραβαίνει την κατά το εδάφιο (1) υποχρέωση της κοινοποίησης προς την 
Κεντρική Τράπεζα, ή 

(ϋ) αποκτά έλεγχο παρά την αντίθεση της Κεντρικής Τράπεζας. 

100(1) του 2009. 

(11) Σε περίπτωση προτεινόμενων αποκτήσεων συμμετοχής, για τις οποίες οι 
κοινοποιήσεις κατά το εδάφιο (1) είχαν υποβληθεί στην Κεντρική Τράπεζα πριν από την 
έναρξη της ισχύος του περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμου του 2009, η 
διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη στιγμή της 
κοινοποίησης νομικές διατάξεις.». 

Προσθήκη νέων 6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 17 αυτού, των ακόλουθων νέων 
άρθρων άρθρων: 
17Αέως17Δ 
στο βασικό 
νόμο. 

«Αξιολόγηση 17Α.-(1) Κατά την αξιολόγηση της κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 
προτεινόμενης 17 και των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 17, η Κεντρική 
απόκτησης. Τράπεζα, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση της τράπεζας για την 

οποία προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη επιρροή 
του υποψήφιου αγοραστή στην τράπεζα, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου 
αγοραστή και την ορθότητα της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από 
χρηματοοικονομική άποψη, με βάση το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων: 

(α) Τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή-

(β) τη φήμη και την πείρα οποιουδήποτε προσώπου το οποίο θα διευθύνει 
δραστηριότητες της τράπεζας κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής· 

τις 

(γ) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, ιδίως ως προς το είδος των 
δραστηριοτήτων που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από την τράπεζα για 
την οποία προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής· 

(δ) την ικανότητα της τράπεζας να ανταποκρίνεται και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του παρόντος Νόμου και, κατά περίπτωση, 
άλλης νομοθεσίας και κυρίως του περί των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, 

86(f) του 2004. της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας 
Τραπεζών που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων και 

Επίσημη της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας προς τις τράπεζες για τον υπολογισμό των 
Εφημερίδα κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, ιδίως το κατά 
Παράρτημα πόσον ο όμιλος του οποίου θα καταστεί μέλος διαθέτει τέτοια δομή που καθιστά 
Τρίτο (Ι): δυνατή την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας, την αποτελεσματική ανταλλαγή 
15.12.2006 πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και τον προσδιορισμό 
25.7.2007. της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εν λόγω αρμόδιων αρχών και 

188(1) του 2007. 

(ε) το κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την προτεινόμενη 
απόκτηση συμμετοχής, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή 
επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 του περί της 
Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 
Δραστηριότητες Νόμου, ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής είναι δυνατόν να 
αυξήσει αυτό τον κίνδυνο. 

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής 
μόνον εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για αυτό με βάση τα κριτήρια του εδαφίου (1) ή εάν οι 
πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από τον υποψήφιο αγοραστή δεν είναι πλήρεις. 

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δεν επιβάλλει εκ των προτέρων όρους όσον αφορά το ύψος της 
συμμετοχής που πρέπει να αποκτηθεί, ούτε εξετάζει την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής 
από πλευράς οικονομικών αναγκών της αγοράς. 
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(4) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί κατάλογο με τις αναγκαίες πληροφορίες για τη 
διενέργεια της αξιολόγησης, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται στην ίδια κατά τη στιγμή της 
κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17. Οι απαιτούμενες πληροφορίες 
πρέπει να είναι ανάλογες και προσαρμοσμένες στη φύση του υποψηφίου αγοραστή και της 
προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής: 

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα δεν απαιτεί πληροφορίες που δεν είναι σχετικές με την 

ενδεχόμενη αξιολόγηση. 

(5) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 17, σε περίπτωση που 
κοινοποιηθούν στην Κεντρική Τράπεζα δύο ή περισσότερες προτάσεις για απόκτηση ελέγχου 
ή αύξηση ελέγχου στην ίδια τράπεζα, η Κεντρική Τράπεζα αντιμετωπίζει όλους τους 
υποψήφιους αγοραστές αμερόληπτα. 

Διαβούλευση με 
άλλες οικείες 
εποπτικές αρχές 
κατά την 
αξιολόγηση 
προτεινόμενης 
απόκτησης. 

17Β.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα, κατά την αξιολόγηση της προτεινόμενης απόκτησης 
συμμετοχής, διαβουλεύεται εκτενώς με τις άλλες οικείες εποπτικές αρχές, εφόσον ο 
υποψήφιος αγοραστής είναι -

(α) πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ή επιχείρηση παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με άδεια 
λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο 
προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής' 

(β) η μητρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος, ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
επιχείρησης, επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εταιρείας διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων, με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος ή σε διαφορετικό 
κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής· ή 

(γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική ή 
αντασφαλιστική επιχείρηση, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εταιρεία 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής. 

(2) Ως αρμόδια αρχή κράτους μέλους, η Κεντρική Τράπεζα συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 19β της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, σύμφωνα με τις οποίες οι 
αρμόδιες αρχές παρέχουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκατέρωθεν, κάθε ουσιαστική ή 
σχετική πληροφορία για την αξιολόγηση της απόκτησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές 
διαβιβάζουν εκατέρωθεν, κατόπιν αιτήματος, κάθε σχετική πληροφορία και γνωστοποιούν, με 
δική τους πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικής σημασίας πληροφορίες. Στην απόφαση της 
αρμόδιας αρχής που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος για το 
οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής, πρέπει να επισημαίνονται τυχόν απόψεις ή 
επιφυλάξεις τις οποίες εξέφρασε η αρμόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του 
υποψήφιου αγοραστή. 

Κοινοποίηση 17Γ.-(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποφάσισε να παύσει να κατέχει, άμεσα ή 
παύσης κατοχής έμμεσα έλεγχο σε μια τράπεζα, οφείλει πρωτίστως να απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στην 
ή μείωσης Κεντρική Τράπεζα προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούμενης συμμετοχής του. 
ελέγχου. 

(2) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο απευθύνει κοινοποίηση, ομοίως, στην Κεντρική 
Τράπεζα, εάν αποφασίσει να μειώσει τον έλεγχο του, έτσι ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων 
ψήφου ή των μετοχών που κατέχει να μειωθεί σε λιγότερο από το είκοσι τοις εκατό (20%), το 
τριάντα τοις εκατό (30%) ή το πενήντα τοις εκατό (50%), ή τόσο ώστε η τράπεζα να παύσει να 
είναι θυγατρική του. 

Ενημέρωση 
Κεντρικής 
Τράπεζας για 
μεταβολές στα 
ποσοστά 
συμμετοχών 
στο κεφάλαιο 
τράπεζας. 

17Δ.-(1)(α) Οι τράπεζες, μόλις πληροφορηθούν αγορές ή εκχωρήσεις συμμετοχών στο 
κεφάλαιο τους οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα ποσοστά συμμετοχής πάνω ή κάτω από ένα 
από τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17 και 17Γ, ενημερώνουν 
σχετικά την Κεντρική Τράπεζα. 

(β) Οι τράπεζες ανακοινώνουν επίσης στην Κεντρική Τράπεζα, τουλάχιστον μια 
φορά το χρόνο, τα ονόματα των μετόχων ή μελών οι οποίοι έχουν έλεγχο καθώς και το 
ποσοστό ελέγχου, όπως προκύπτει ιδίως από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την 
ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων ή μελών ή από τις πληροφορίες που λαμβάνονται 
δυνάμει των υποχρεώσεων που υπέχουν οι τράπεζες οι μετοχές των οποίων 
διαπραγματεύονται σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια, όπως αυτά ορίζονται σε οδηγία της 
Κεντρικής Τράπεζας. 
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(2) Σε περίπτωση που η επιρροή προσώπου στο οποίο αναφέρεται το εδάφιο (1) του 
άρθρου 17 είναι δυνατόν να αποβεί σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης της 
τράπεζας, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο (α) έως (δ) του εδαφίου (8) του άρθρου 17. 

(3)(α) Προκειμένου να προσδιορισθεί εάν πληρούνται τα κριτήρια ελέγχου στο πλαίσιο των 
άρθρων 17 και 17Γ καθώς και του παρόντος Άρθρου, λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα 

190(1) του 2007. ψήφου που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας 
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, καθώς και οι όροι για 
την άθροιση τους που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 35 του εν λόγω Νόμου. 

(β) Προκειμένου να προσδιορισθεί εάν πληρούνται τα κριτήρια ελέγχου κατά το παρόν 
Αρθρο, η Κεντρική Τράπεζα δε λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα ψήφου ή τις μετοχές με 
δικαίωμα ψήφου τις οποίες κατέχουν επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή 
πιστωτικά ιδρύματα ως αποτέλεσμα αναδοχής ή/και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με 
δέσμευση ανάληψης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Μέρους Ι του Τρίτου Παραρτήματος 

144(1) του 2007. του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, 
υπό τον όρο ότι τα εν λόγω δικαιώματα, αφενός, δεν ασκούνται ούτε χρησιμοποιούνται κατ' 
άλλον τρόπο με σκοπό την παρέμβαση στη διαχείριση του εκδότη, και αφετέρου, εφόσον 
μεταβιβάζονται εντός ενός έτους από την απόκτηση. 

(4) Η τράπεζα οφείλει να γνωρίζει για κάθε νομικό πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον 
πέντε τοις εκατό (5%) του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου, τους πραγματικούς 
δικαιούχους του και να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή εφόσον έχει επέλθει μεταβολή ή αλλαγή στα στοιχεία: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον πέντε τοις 
εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας είναι εταιρεία η οποία έχει 
τουλάχιστον είκοσι (20) μετόχους, η τράπεζα οφείλει να γνωρίζει μόνο τους μετόχους του 
νομικού προσώπου που κατέχουν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου 
μετοχικού του κεφαλαίου και να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα, 
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ή εφόσον έχει επέλθει μεταβολή ή αλλαγή στα στοιχεία: 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον 
πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας είναι εταιρεία της 
οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η τράπεζα οφείλει να γνωρίζει μόνο 
τους μετόχους του νομικού προσώπου που κατέχουν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατόν (5%) 
του εκδομένου μετοχικού του κεφαλαίου και να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην 
Κεντρική Τράπεζα μία φορά το χρόνο: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν κατέστη εφικτό μετά από εύλογες 
προσπάθειες η τράπεζα να γνωρίζει τους πραγματικούς δικαιούχους και τους μετόχους ως 
ανωτέρω, θα ενημερώνει προς τούτο την Κεντρική Τράπεζα η οποία θα έχει τη διακριτική 
ευχέρεια να απαλλάσσει την τράπεζα από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις 
του παρόντος εδαφίου.». 

Τροποποίηση 7. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την επιφύλαξη του εδαφίου (1) 
του άρθρου 26 αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 
του βασικού 
νόμου. 

«(1Α) Η Κεντρική Τράπεζα, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τη σύγκλιση σε 
σχέση με τα εποπτικά εργαλεία και εποπτικές πρακτικές κατά την εφαρμογή των νομοθεσιών, 
κανονισμών και οδηγιών που υιοθετούνται δυνάμει των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Προς το 
σκοπό αυτό, η Κεντρική Τράπεζα συμμετέχει στις δραστηριότητες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών 
Τραπεζικής Εποπτείας και αξιολογεί δεόντως τις μη-δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις 
της. 

(1Β) Η Κεντρική Τράπεζα, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, εξετάζει δεόντως την ενδεχόμενη 
επίδραση των αποφάσεων της επί της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος σε όλα τα 
άλλα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, ειδικότερα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, βασιζόμενη στις διαθέσιμες 
πληροφορίες κατά τη σχετική χρονική στιγμή.». 

Έναρξη της 8.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ την 
ισχύος του ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
παρόντος 
Νόμου. 

(2) Το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ σε ένα έτος από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 εκδί
δεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 101(1) του 2009 

ΙΜΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ 

Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: L315, 

03.12.2007, 

σ.1. 

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 

τίτλο-

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές 

σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των 

κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 

1107/70», 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

101(1) του 2001 

171(1) του 2002 

36(1) του 2003 

261(1) του 2004 

37(1) του 2005 

45(1) του 2005 

54(1) του 2005 

36(1) του 2006 

180(1) του 2007 
71(1) του 2008 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Πρόσβασης στο 

Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Πρόσβασης στο 

Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμους του 2001 μέχρι του 2009 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 

Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμοι του 2001 

μέχρι (Αρ. 2) του 2009. 

15(1) του 2009. 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

(α) Με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «αδειούχο 

όχημα», αμέσως μετά την παράγραφο (β) αυτού, 

της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 

«(γ) επιβατηγό όχημα, το οποίο αναφέρεται σε 

σύμβαση παραχώρησης δημόσιας 

υπηρεσίας ότι θα χρησιμοποιείται από το 

φορέα δημόσιας υπηρεσίας ή/και τους 

εργοδοτουμένους του για την παροχή της 

δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών 

επιβατηγών μεταφορών·»· 

(β) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «έκτακτες 

γραμμές» αμέσως μετά τη λέξη «μίσθωση» 

(τέταρτη γραμμή), των λέξεων «ή σύμβαση»· 

(Υ) με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου «τακτικές 

γραμμές» της φράσης «στα οποία χορηγήθηκε 

άδεια «Ε» δυνάμει του άρθρου 15,» (δεύτερη 

γραμμή)· 
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με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, 

των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

«"ανάδοχος φορέας" σημαίνει το φορέα δημόσιας 

υπηρεσίας-

"αναθέτουσα αρχή" σημαίνει το Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων, το οποίο ενεργεί μέσω του Διευθυντή ή 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του-

"αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης" σημαίνει το 

δικαίωμα που παραχωρείται από την αναθέτουσα 

αρχή σε μια επιχείρηση και με το οποίο παρέχεται η 

δυνατότητα στην επιχείρηση αυτή να 

εκμεταλλεύεται τη δημόσια υπηρεσία εσωτερικών 

οδικών επιβατικών μεταφορών σε μια καθορισμένη 

περιοχή αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης 

επιχείρησης-

"δημόσια υπηρεσία εσωτερικών οδικών επιβατικών 

μεταφορών" σημαίνει τη γενικού οικονομικού 

συμφέροντος υπηρεσία εσωτερικών οδικών 

μεταφορών επιβατών σε τακτικές γραμμές, που 

παρέχεται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή 

βάση· 
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"διαστική διαδρομή" σημαίνει διαδρομή μεταξύ δυο 

ή περισσοτέρων πόλεων, η οποία 

πραγματοποιείται σε υπεραστικό δρόμο και 

περιλαμβάνει μέχρι 2 προκαθορισμένες στάσεις, 

άλλων από την αφετηρία και του σημείου 

τερματισμού, σε κάθε πόλη και η οποία διαδρομή 

καθορίζεται από την αρμόδια αρχή με διάταγμα 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας-

"εγχώριος φορέας" σημαίνει νομικώς ανεξάρτητη 

οντότητα, επί της οποίας η αναθέτουσα αρχή ασκεί 

έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των 

υπηρεσιακών μονάδων της· 

"επιβατηγό όχημα" σημαίνει το μηχανοκίνητο όχημα 

δημόσιας χρήσης το οποίο από την κατασκευή και 

τον εξοπλισμό του μπορεί να μεταφέρει 

περισσότερα από εννέα άτομα περιλαμβανομένου 

και του οδηγού και το οποίο χρησιμοποιείται για τη 

μεταφορά επιβατών είτε με κόμιστρο κατ' επιβάτη 

είτε με μίσθωση-

"καθορισμένη περιοχή" σημαίνει γεωγραφική 

περιοχή ή διαστική διαδρομή που καθορίζεται από 

την αρμόδια αρχή με διάταγμα που δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και 
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στην οποία η αγορά παροχής της δημόσιας 

υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών 

μεταφορών είναι κλειστή στον ανταγωνισμό: 

Νοείται ότι για σκοπούς μετεπιβίβασης των 

επιβατών από επιβατηγά οχήματα του ενός 

παρόχου σε επιβατηγά οχήματα ενός άλλου 

παρόχου, σημείο ή σημεία μεταξύ δυο ή 

περισσοτέρων γεωγραφικών περιοχών ή διαστικων 

διαδρομών μπορούν να συμπίπτουν' 

Επίσημη "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007" σημαίνει τον 

Εφημερίδα Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού 

της Ε.Ε.: L.315, Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

03.12.2007, Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές 

σ.1. σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την 

κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 

αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70, όπως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

"σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας" 

σημαίνει σύμβαση, η οποία παρουσιάζει τα ίδια 

χαρακτηριστικά με μια σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό 

αντάλλαγμα συνίσταται είτε στο αποκλειστικό 

δικαίωμα εκμετάλλευσης της δημόσιας υπηρεσίας 

εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών είτε στο 

δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με την καταβολή 

αμοιβής-
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"υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας" 

σημαίνει την απαίτηση που προσδιορίζεται ή 

καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται δημόσια υπηρεσία 

εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών, την 

οποία δεν θα αναλάμβανε ένας φορέας που μεριμνά 

περί των ιδίων εμπορικών συμφερόντων ή 

τουλάχιστον δεν θα την αναλάμβανε στην ίδια 

έκταση ή υπό τις ίδιες προϋποθέσεις χωρίς αμοιβή 

"φορέας δημόσιας υπηρεσίας" σημαίνει την 

επιχείρηση, στην οποία η αναθέτουσα αρχή έχει 

παραχωρήσει αποκλειστικό δικαίωμα 

εκμετάλλευσης της δημόσιας υπηρεσίας 

εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών σε 

καθορισμένη περιοχή.». 

Τροποποίηση 3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

(α) Με την κατάργηση της υποπαραγράφου (ί) της παραγράφου 

(δ) του εδαφίου (3) αυτού- και 
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με την προσθήκη, αμέσως μετά από το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

«(4) Από την ημερομηνία έναρξης της 

101 (Ι) του 2009. ισχύος του περί της Πρόσβασης στο 

Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2009, 

επιχείρηση η οποία κατά την αμέσως 

προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος 

του εν λόγω νόμου υφίστατο και 

λειτουργούσε στην επικράτεια της 

Δημοκρατίας και ασκούσε τις οδικές 

μεταφορές ως κύριο επάγγελμα, δυνάμει 

9 του 1982 άδειας οδικής χρήσεως που εκδόθηκε με 

84 του 1984 βάσει τον περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 

224 του 1989 Μεταφοράς Νόμο για την κατηγορία της 

134 του 1991 μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο κατά 

148 του 1991 επιβάτη με λεωφορείο σε αγροτική οδική 

62 

11 

24 

16 

76 

62 

160 

102 

του 1992 γραμμή, δικαιούται, τηρουμένων των 

του 1993 διατάξεων των άρθρων 16Α και 16Β, να 

του 1994 υφίσταται και να λειτουργεί και μετά από 

του 1996 την πιο πάνω ημερομηνία, και θα διέπεται 

του 1997 στο εξής ως προς όλα τα θέματα από τις 

του 1999 διατάξεις του παρόντος Νόμου και των 

του 2000 Κανονισμών.", 

του 2001 

του 2002 
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99(1) του 2002 

100(1) του 2002 

46(1) του 2003 

88(1) του 2003 

204(1) του 2004 

260(1) του 2004 

271(1) του 2004 

59(1) του 2005 

101(1) του 2008 

3(1) του 2009 

4(1) του 2009. 

Τροποποίηση 4. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, με τα 

ακόλουθα εδάφια: 

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 

4, κανένα επιβατηγό όχημα δε χρησιμοποιείται-

(α) για διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών σε τακτικές 

γραμμές, ή 

(β) για διεθνείς ή εσωτερικές οδικές μεταφορές ομάδων 

επιβατών σε έκτακτες γραμμές, 
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εκτός εάν είναι εφοδιασμένο με άδεια που χορηγείται από την 

αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 

και μόνο υπό τους όρους που αυτή διαλαμβάνει. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις κάθε άλλου νόμου ή 

κανονισμών, κανένα επιβατηγό όχημα το οποίο θα 

χρησιμοποιείται για τις οδικές μεταφορές που αναφέρονται στο 

εδάφιο (1) δεν επιτρέπεται να εγγραφεί ή να παραμείνει 

εγγεγραμμένο ως επιβατηγό όχημα, εκτός εάν είναι 

εφοδιασμένο με άδεια οδικής μεταφοράς επιβατών, που θα 

αναφέρεται ως άδεια «Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου.». 

με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού, ως ακολούθως: 

(ί) με την αντικατάσταση της φράσης "ακόλουθες οδικές 

χρήσεις" (δεύτερη γραμμή) με τη φράση "οδικές 

μεταφορές που αναφέρονται στο εδάφιο (1)" 

(ϋ) με την προσθήκη στην πρώτη επιφύλαξη αυτού, αμέσως 

μετά από τη λέξη «Νόμο» (δεύτερη γραμμή), κόμματος 

και ακολούθως της φράσης «εξαιρουμένων των οδικών 

μεταφορών που αναφέρονται στο άρθρο 16Α,» 

(iii) με την κατάργησης της δεύτερης επιφύλαξης αυτού και 

(ίν) με τη διαγραφή από την τρίτη επιφύλαξη αυτού, της 

λέξης "έτι" (πρώτη γραμμή) 

με τη διαγραφή από το εδάφιο (4) αυτού, της δεύτερης 

επιφύλαξης αυτού και της λέξης "ακόμα" (πρώτη γραμμή) από 

την τρίτη επιφύλαξη αυτού και 
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(δ) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού. 

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 16 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 16Α, 16Β, 16Γ, 16Δ 

και 16Ε: 

«Δημόσια 

υπηρεσία 

εσωτερικών 

οδικών 

επιβατικών 

μεταφορών. 

101(1) του 2009. 

16Α.- (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 16Β, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού 

Μεταφορέα (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 

2009 απαγορεύεται: 

(α) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

ένωση προσώπων να παρέχει εσωτερικές 

οδικές επιβατικές μεταφορές σε τακτικές 

γραμμές σε καθορισμένη περιοχή, εκτός εάν 

κατέχει αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης 

στην εν λόγω περιοχή δυνάμει έγκυρης 

σύμβασης παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας 

και υπό τους όρους που προβλέπονται στη 

σύμβαση αυτή-
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(β) σε οποιοδήποτε επιβατηγό όχημα να 

χρησιμοποιείται για την παροχή εσωτερικών 

οδικών επιβατικών μεταφορών σε τακτικές 

γραμμές σε καθορισμένη περιοχή, εκτός εάν 

αυτό είναι αδειούχο δυνάμει σύμβασης 

παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, στην 

οποία αναφέρεται ρητά η χρήση του και υπό 

τους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση 

αυτή. 

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο παρέχει 

εσωτερικές οδικές επιβατικές μεταφορές σε τακτικές 

γραμμές κατά παράβαση της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (1), ή χρησιμοποιεί επιβατηγό όχημα κατά 

παράβαση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), είναι 

ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, 

υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα 

έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ ή και στις δύο αυτές 

ποινές και, σε περίπτωση συνεχιζόμενης παράβασης, 

σε περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 

χίλια (1000) ευρώ για κάθε ημέρα κατά την οποία 

συνεχίζεται η παράβαση. 
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Μεταβατικές 16Β.-(1) Κατ'εξαίρεση προς τις διατάξεις του άρθρου 

ρυθμίσεις 16Α, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

αναφορικά με περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού 

τους Μεταφορέα (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 

υφιστάμενους 2009, κάθε υφιστάμενος πάροχος δύναται να 

παρόχους συνεχίζει να ασκεί τις οδικές χρήσεις που 

εσωτερικών αναφέρονται στην άδεια «Ε» ή την άδεια οδικής 

οδικών χρήσης που κατέχει για το επιβατηγό του όχημα κατά 

επιβατικών την πιο πάνω ημερομηνία, μέχρι την ημερομηνία 

μεταφορών σε έναρξης της ισχύος της σύμβασης παραχώρησης 

τακτικές δημόσιας υπηρεσίας που συνομολογείται αττό την 

γραμμές. αναθέτουσα αρχή με το φορέα δημόσιας υπηρεσίας 

Δικαίωμα για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών 

αποζημίωσης οδικών επιβατικών μεταφορών στη γεωγραφική 

και περιοχή ή στη διαστική διαδρομή δραστηριότητας του 

εργοδότησης. επιβατηγού οχήματος του υφιστάμενου παρόχου: 

101(1) του 2009. 

Νοείται ότι, η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί 

γραπτώς στους επηρεαζόμενους υφιστάμενους 

παρόχους, αμέσως μετά την υπογραφή σύμβασης 

παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος της σύμβασης παραχώρησης 

δημόσιας υπηρεσίας που αφορά στη συγκεκριμένη 

περιοχή στην οποία οι υφιστάμενοι πάροχοι 

παρέχουν εσωτερικές οδικές επιβατικές μεταφορές σε 
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τακτικές γραμμές, βάσει της άδειας «Ε» ή της άδειας 

οδικής χρήσης των επιβατηγών τους οχημάτων: 

Νοείται, περαιτέρω, ότι, από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος της σύμβασης παραχώρησης 

δημόσιας υπηρεσίας που αναφέρεται στην πρώτη 

επιφύλαξη, η άδεια «Ε» ή η άδεια οδικής χρήσης του 

επιβατηγού οχήματος κάθε επηρεαζόμενου 

υφιστάμενου παρόχου παύει να ισχύει οριστικά και 

αμετάκλητα: 

Νοείται, έτι περαιτέρω, ότι, χωρίς επηρεασμό των 

διατάξεων του εδαφίου (2), κάθε υφιστάμενος 

πάροχος δύναται να τερματίσει τη δραστηριότητα του 

επιβατηγού οχήματος του ενωρίτερα από την 

ημερομηνία αυτόματης παύσης της ισχύος της άδειας 

του με βάση τις διατάξεις της αμέσως προηγούμενης 

επιφύλαξης υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνει τον 

Διευθυντή για την ημερομηνία τερματισμού της 

δραστηριότητας του τουλάχιστον εξήντα ημέρες 

προηγουμένως. 

(2) Κάθε υφιστάμενος πάροχος, ο οποίος είναι 

ιδιοκτήτης επιβατηγού οχήματος του οποίου η άδεια 

"Ε" ή η άδεια οδικής χρήσης παύει να ισχύει με βάση 

τις διατάξεις της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1) 

και ο οποίος δεν αποτελεί ή δε συμμετέχει σε 
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ανάδοχο φορέα δημόσιας υπηρεσίας βάσει σύμβασης 

παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, δικαιούται, 

σωρευτικά, τα εξής: 

(α) να λάβει εύλογη και δίκαιη αποζημίωση από 

την αναθέτουσα αρχή, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται από την αρμόδια αρχή στη βάση 

αντικειμενικών και αναλογικών κριτηρίων που 

καθορίζονται από αυτή, μετά από 

διαβούλευση της αναθέτουσας αρχής με τους 

επηρεαζόμενους υφιστάμενους παρόχους και 

τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα 

ετήσια έσοδα, την αγοραία αξία των 

επιβατηγών τους οχημάτων και τη χρονική 

διάρκεια δραστηριοποίησης στο επάγγελμα : 

Νοείται ότι, οποιοσδήποτε υφιστάμενος 

πάροχος διαφωνεί με το ποσό αποζημίωσης 

που του προσφέρει η αναθέτουσα αρχή 

δυνάμει της παρούσας παραγράφου, δεν 

κωλύεται να αποδεχθεί να λάβει το ποσό 

αυτό, υπό την επιφύλαξη του καθορισμού του 

ποσού της αποζημιώσεως από το Επαρχιακό 

Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία 

ασκούσε την επιχειρηματική του 

δραστηριότητα δυνάμει της άδειας ή των 

αδειών που καταργούνται. Σε τέτοια 
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περίπτωση, ο εν λόγω υφιστάμενος πάροχος 

αποτείνεται στο Επαρχιακό Δικαστήριο το 

αργότερο εντός εβδομήντα πέντε ημερών 

από την ημερομηνία είσπραξης του ποσού 

της αποζημίωσης. Μετά την παρέλευση της 

προθεσμίας αυτής, θα θεωρείται ότι επήλθε 

συμφωνία του υφιστάμενου παρόχου με το 

ποσό αποζημίωσης που του πρόσφερε η 

αναθέτουσα αρχή 

(β) να εργοδοτηθούν οι μόνιμοι εργοδοτούμενοί 

του από το φορέα δημόσιας υπηρεσίας. 

(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου -

"άδεια οδικής χρήσης" σημαίνει άδεια οδικής χρήσης 

που εκδόθηκε με βάση τους περί Ρυθμίσεως της 

Τροχαίας Μεταφοράς Νόμους του 1982 μέχρι του 

2009, για τη μεταφορά επιβατών λεωφορείων με 

κόμιστρο κατ' επιβάτη ή με μίσθωση-

"μόνιμοι εργοδοτούμενοί" σημαίνει τους 

εργοδοτούμενους για τους οποίους ο υφιστάμενος 

πάροχος κατέβαλλε εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων της Δημοκρατίας τουλάχιστον δώδεκα 

μήνες πριν από την ημερομηνία της δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος άρθρου παύσης της ισχύος 

της άδειας "Ε" ή της άδειας οδικής χρήσης του 

υφιστάμενου παρόχου· 
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"υφιστάμενος πάροχος" σημαίνει το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, το οποίο, κατά την αμέσως προηγούμενη 

101(1) του 2009. ημέρα της έναρξης της ισχύος του περί της 

Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2009, παρείχε 

υπηρεσίες εσωτερικών οδικών επιβατικών 

μεταφορών σε τακτικές γραμμές βάσει άδειας "Ε" ή 

άδειας οδικής χρήσης. 

Διαδικασία 

σύναψης 

σύμβασης 

παραχώρησης 

δημόσιας 

υπηρεσίας, 

προϋποθέσεις 

σύναψης 

και εξουσίες 

αρμόδιας 

αρχής και 

αναθέτουσας 

αρχής. 

16Γ.-(1) Όταν η αναθέτουσα αρχή επιλέγει να 

παραχωρήσει το αποκλειστικό δικαίωμα 

εκμετάλλευσης της δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών 

οδικών επιβατικών μεταφορών σε οικονομικό φορέα 

που δεν είναι εγχώριος φορέας, προκηρύσσει 

διαγωνισμό, μεριμνώντας για την τήρηση των αρχών 

της διαφάνειας και της μη διάκρισης, με σκοπό τη 

διαπραγμάτευση για την ανάθεση σύμβασης 

παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας: 

Νοείται ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, για 

αντικειμενικούς και ειδικά αιτιολογημένους λόγους, να 

καθορίζει ότι η πρώτη σύμβαση παραχώρησης 

δημόσιας υπηρεσίας σε σχέση με κάθε καθορισμένη 
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περιοχή η οποία θα ανατεθεί αμέσως μετά την 

101(1) του 2009. ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της 

Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2009, θα 

ανατεθεί σε οικονομικό φορέα στον οποίο θα 

μετέχουν όσοι από τους υφιστάμενους παρόχους που 

δραστηριοποιούνταν στην ίδια περιοχή εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον και πληρούν τους όρους της προκήρυξης 

της σύμβασης, ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το 

οποίο επίσης εκδηλώνει ενδιαφέρον για να μετάσχει 

στον ανάδοχο φορέα και το οποίο πληροί τους όρους 

της προκήρυξης. Σε τέτοια περίπτωση, το ποσοστό 

και οι λοιπές λεπτομέρειες συμμετοχής στον ανάδοχο 

φορέα καθορίζονται κατόπιν διαπραγμάτευσης με την 

αναθέτουσα αρχή. 

(2) Η αναθέτουσα αρχή έχει εξουσία να 

συνομολογεί και υπογράφει σύμβαση παραχώρησης 

δημόσιας υπηρεσίας αναφορικά με μια καθορισμένη 

περιοχή και για καθορισμένη διάρκεια: 

Νοείται ότι, η αναθέτουσα αρχή σε κάθε 

γεωγραφική περιοχή ή διαστική διαδρομή δύναται να 

συνάπτει και να υπογράφει σύμβαση παραχώρησης 

δημόσιας υπηρεσίας με έναν μόνο ανάδοχο φορέα, 

εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος, που δικαιολογούν τη σύναψη πέραν 

της μίας σύμβασης παραχώρησης δημόσιας 

υπηρεσίας για μέρος καθορισμένης περιοχής. 
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(3) Η αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να 

συνομολογεί και να υπογράφει σύμβαση 

παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας με οικονομικό 

φορέα, εκτός εάν αυτός πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

(α) κατέχει άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών με 

βάση τις διατάξεις του άρθρου 5, για να εκτελεί 

εσωτερικές οδικές μεταφορές σε τακτικές 

γραμμές· 

(β) πληροί τα εχέγγυα αξιοπιστίας, όπως αυτά 

καθορίζονται στο άρθρο 7· 

(γ) διαθέτει κατάλληλη οικονομική επιφάνεια, 

όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 8· 

(δ) πληροί την προϋπόθεση της επαγγελματικής 

επάρκειας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 

9· 

(ε) κατέχει ή είναι σε θέση να αποκτήσει τόσα 

επιβατηγά οχήματα όσα προβλέπονται στη 

σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας· 

(στ) δύναται να ανταποκριθεί πλήρως προς τις 

υποχρεώσεις που θα αναλάβει με την 

υπογραφή της σύμβασης. 
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(4) Στο πλαίσιο της διαδικασίας συνομολόγησης 

της σύμβασης παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, η 

αναθέτουσα αρχή έχει εξουσία να συμφωνεί με τον 

ανάδοχο φορέα τον τρόπο καθορισμού και το ύψος 

της αποζημίωσης του για τις υποχρεώσεις παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας που αναλαμβάνει: 

Νοείται ότι, η αναθέτουσα αρχή για τον καθορισμό 

του τρόπου και του ύψους της αποζημίωσης λαμβάνει 

υπόψη, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1370/2007: 

(α) τα κόμιστρα κατ' επιβάτη που καθορίστηκαν 

από την αρμόδια αρχή δυνάμει του εδαφίου 

(2) του άρθρου 19-

(β) το χρόνο διάρκειας της σύμβασης 

παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας του 

κάθε φορέα δημόσιας υπηρεσίας-

(γ) το κόστος της κεφαλαιουχικής επένδυσης 

του φορέα δημόσιας υπηρεσίας για την 

αγορά του στόλου των επιβατηγών 

οχημάτων που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της 

σύμβασης παραχώρησης δημόσιας 

υπηρεσίας· 
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(δ) το ύψος της επιδότησης της τιμής των 

κομίστρων μεταφοράς που καθόρισε η 

αρμόδια αρχή δυνάμει της επιφύλαξης του 

εδαφίου (2) του άρθρου 19· 

(ε) την αναμενόμενη επιβατική κίνηση που θα 

χρησιμοποιεί τα επιβατηγά οχήματα του 

κάθε φορέα δημόσιας υπηρεσίας 

(στ) εφόσον παρέχει στον ανάδοχο φορέα το 

δικαίωμα να παρέχει οποιεσδήποτε 

υπηρεσίες άλλες από τη δημόσια υπηρεσία 

εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών 

σε τακτικές γραμμές, τα έσοδα από τις 

υπηρεσίες αυτές. 

(5) Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει στα έγγραφα 

του διαγωνισμού, μεταξύ άλλων: 

(α) τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας του αναδόχου φορέα 

και οποιεσδήποτε ευθύνες ή και 

υποχρεώσεις της ίδιας της αναθέτουσας 

αρχής· 
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(β) τις τεχνικές προδιαγραφές των επιβατηγών 

οχημάτων, με τα οποία θα παρέχεται η 

δημόσια υπηρεσία εσωτερικών οδικών 

επιβατικών μεταφορών από τον ανάδοχο 

φορέα, περιλαμβανομένων και των 

συσκευών έκδοσης και ακύρωσης εισιτηρίων 

που θα εγκαθίστανται στα επιβατηγά 

οχήματα του αναδόχου φορέα· 

(γ) το ποιοτικό επίπεδο της δημόσιας 

υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών 

μεταφορών, περιλαμβανομένων των 

διαδρομών, των δρομολογίων, των ωραρίων 

και των συχνοτήτων των δρομολογίων, που 

ο ανάδοχος φορέας θα είναι υποχρεωμένος 

να παρέχει στο κοινό: 

Νοείται ότι η αναθέτουσα αρχή 

διαβουλεύεται επαρκώς με τις τοπικές αρχές 

της υπό καθορισμό γεωγραφικής περιοχής 

σε σχέση με την οποία προτίθεται να 

συνομολογεί σύμβαση παραχώρησης 

δημόσιας υπηρεσίας για τον καθορισμό στα 

έγγραφα του διαγωνισμού των θεμάτων που 

αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και 

(γ) αυτού 
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(δ) το σύστημα βαθμών ποινής, χρηματικών 

προστίμων και άλλων συναφών κυρώσεων 

που θα επιβάλλονται από την αναθέτουσα 

αρχή στον ανάδοχο φορέα, όταν αυτός δεν 

συμμορφώνεται με τους όρους της 

σύμβασης παραχώρησης δημόσιας 

υπηρεσίας που έχει υπογράψει· 

(ε) την οικονομική ενίσχυση την οποία η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να παρέχει στον 

ανάδοχο φορέα, περιλαμβανομένης τυχόν 

εγγύησης που θα παρέχει στον εν λόγω 

φορέα για τη σύναψη δανείων για την 

εξασφάλιση των κεφαλαίων που απαιτούνται 

για την αγορά ή την ανανέωση του στόλου 

των επιβατηγών οχημάτων του εν λόγω 

φορέα-

(στ) κατά πόσον ο ανάδοχος φορέας θα έχει 

δικαίωμα να παρέχει οποιεσδήποτε 

υπηρεσίες άλλες από τη δημόσια υπηρεσία 

εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών 

σε τακτικές γραμμές και τους όρους για την 

άσκηση του δικαιώματος αυτού. 
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(6) Η αρμόδια αρχή, με διάταγμα που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, καθορίζει: 

(α) τα όρια κάθε γεωγραφικής περιοχής, σε σχέση 

με την οποία η αναθέτουσα αρχή θα 

συνομολογεί και υπογράφει σύμβαση 

παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας· 

(β) κάθε διαστική διαδρομή, σε σχέση με την 

οποία η αναθέτουσα αρχή θα συνομολογεί και 

υπογράφει σύμβαση παραχώρησης δημόσιας 

υπηρεσίας· 

(γ) αν το κρίνει σκόπιμο, οποιοδήποτε άλλο θέμα 

από αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο (5). 

(7)(α) Η αναθέτουσα αρχή εποπτεύει τους 

ανάδοχους φορείς ή/και τους 

εργοδοτουμένους τους, ανάλογα με την 

περίπτωση, αναφορικά με τη συνεχή τήρηση 

των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο 

εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου και 

οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων που 

έχουν δυνάμει του παρόντος Νόμου. 
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(β) Η μη τήρηση από τον ανάδοχο φορέα ή/και 

από οποιοδήποτε εργοδοτούμενό του, 

ανάλογα με την περίπτωση, οποιασδήποτε 

από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 

εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου ή 

οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης που έχει 

δυνάμει του παρόντος Νόμου τιμωρείται, 

ανεξάρτητα του αν συντρέχει περίπτωση 

ποινικής ή χρηματικής ευθύνης δυνάμει 

άλλων διατάξεων ή αν συντρέχει περίπτωση 

λύσης της σύμβασης παραχώρησης 

δημόσιας υπηρεσίας, με χρηματική ποινή 

μέχρι πενήντα χιλιάδες (50,000) Ευρώ, 

ανάλογα με τη βαρύτητα της βεβαιούμενης 

παράβασης, και, σε περίπτωση 

συνεχιζόμενης παράβασης, σε περαιτέρω 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια 

(1000) Ευρώ για κάθε ημέρα κατά την οποία 

συνεχίζεται η παράβαση. 

(γ) Η χρηματική ποινή επιβάλλεται στον 

ανάδοχο ή/και τον εργοδοτούμενό του, 

ανάλογα με την περίπτωση, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής που βεβαιώνει την παράβαση. Η 

απόφαση αυτή κοινοποιείται στον ανάδοχο 

της σύμβασης ή/και τον εργοδοτούμενό του. 



Αρμόδια 

όργανα για το 

χειρισμό της 

διαδικασίας 

που οδηγεί 

στην ανάθεση 

της σύμβασης 

παραχώρησης 

δημόσιας 

υπηρεσίας. 
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Παρέχεται το δικαίωμα προσφυγής στον 

Υπουργό κατά της απόφασης αυτής εντός 

τριάντα ημερών από της κοινοποιήσεως της 

απόφασης, η άσκηση όμως τέτοιας 

προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της 

απόφασης, 

(δ) Το ποσό της χρηματικής ποινής περιέρχεται 

οριστικά στη Δημοκρατία αν περάσει 

άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής 

ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών 

σπό της κοινοποίησης της απόφασης περί 

επιβολής χρηματικής ποινής ή, σε 

περίπτωση άσκησης προσφυγής στον 

Υπουργό, από της κοινοποίησης της επί της 

προσφυγής αυτής απόφασης του 

Υπουργού. 

16Δ.-(1) Αρμόδια όργανα για τη διεκπεραίωση της 

διαδικασίας που οδηγεί στην ανάθεση της σύμβασης 

παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας είναι, μέσα στα 

πλαίσια των εξουσιών που χορηγούνται στο καθένα 

από αυτά δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο 

προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής, η επιτροπή 

αξιολόγησης και το συμβούλιο προσφορών. 
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Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Μέρος Τρίτο 

(Ι): 

4.5.2007. 

(2) Ο προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής 

διορίζει, πριν από την υποβολή των αιτήσεων 

συμμετοχής ή/και των προσφορών, ανάλογα με την 

περίπτωση, τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, τα μέλη 

της οποίας είναι κρατικοί υπάλληλοι που κατέχουν 

τεχνική ή/και επαγγελματική κατάρτιση επί του 

εξεταζόμενου θέματος. Ένα εκ των μελών της 

επιτροπής αξιολόγησης διορίζεται ως συντονιστής 

για σκοπούς οργάνωσης των εργασιών της 

επιτροπής αυτής. 

(3) Η διοριζόμενη κατά τα διαλαμβανόμενα στο 

εδάφιο (2) επιτροπή αξιολόγησης έχει την ευθύνη να 

αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής ή/και τις 

προσφορές που υποβάλλονται σύμφωνα με την 

υφιστάμενη νομοθεσία και τα έγγραφα του 

διαγωνισμού, να ενεργεί ως διαπραγματευτική ομάδα 

και να ετοιμάζει εμπεριστατωμένη έκθεση 

αξιολόγησης, με εισήγηση προς το συμβούλιο 

προσφορών για τη λήψη της απόφασης ανάθεσης 

της σύμβασης. Η επιτροπή αξιολόγησης λειτουργεί 

σύμφωνα με όρους ίδιους με αυτούς που 

προβλέπονται στους περί του Συντονισμού των 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) 

Κανονισμούς του 2007. 
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(4) Η έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης 

διαβιβάζεται στο συμβούλιο προσφορών από τον 

προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής με δικαίωμα 

αυτού να εκφέρει τις απόψεις του επί της έκθεσης. 

Παραπομπή της έκθεσης αξιολόγησης χωρίς σχόλια, 

σημαίνει αποδοχή εκ μέρους του προϊσταμένου της 

αναθέτουσας αρχής των θέσεων και της εισήγησης 

της επιτροπής αξιολόγησης. 

(5) Το Συμβούλιο Προσφορών συγκροτείται και 

λειτουργεί σύμφωνα με όρους ίδιους με αυτούς που 

προβλέπονται στους περί του Συντονισμού των 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) 

Κανονισμούς του 2007. 

Υπεύθυνος για 16Ε. (1) Την ευθύνη για την εφαρμογή των 

την εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 στη 

του Δημοκρατία έχει η αναθέτουσα αρχή. 

Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 

1370/2007 στη 

Δημοκρατία. 

(2) Εντός δύο ετών από την έναρξη της ισχύος 

101(1) του 2009. του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού 

Μεταφορέα (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 

2009 συστήνεται Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών 

στην οποία συμμετέχει ως πρόεδρος αυτής ο 



Τροποποίηση 

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 
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Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, και ένα μέλος 

της προερχόμενο από την τοπική αυτοδιοίκηση, τα 

δε υπόλοιπα μέλη και οι αρμοδιότητες της 

καθορίζονται με κανονισμούς. 

6. Το εδάφιο (2) του άρθρου 19 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

«(2) Τα κόμιστρα κατ' επιβάτη για την παροχή της δημόσιας 

υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών σε τακτικές 

γραμμές καθορίζονται από την αρμόδια αρχή: 

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίζει για την 

επιδότηση των κομίστρων κατ' επιβάτη, αποκλειστικά για την 

εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών συναρτημένων με τους χρήστες της 

δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών σε 

τακτικές γραμμές, και ανάλογα να καθορίζει την τιμή των κομίστρων 

μεταφοράς.». 

7. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €1,71 το καθένα 
Ετήσια συνδρομή: €68,00 

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

