Ν. 80(l)/2010

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010
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Ο περί Αγνοουμένων (Προσωρινοί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 80(1) του 2010
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟίΕ! ΤΟΝ ΠΕΡί ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
77 του 1979.

1.
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αγνοουμένων (Προσωρινοί Διατάξεις)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αγνοουμένων (Προσωρινοί
Διατάξεις) Νόμο του 1979 (που στο εξής Θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αγνοουμένων (Προσωριναι Διατάξεις) Νόμοι

του 1979 και 2010.
Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βαοικού
νόμου.

2.
Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση, αμέσως μετά τη
λέξη «Ευημερίας» (πέμπτη γραμμή), των λέξεων «ή εκπροσώπου αυτού»,

Ε.Ε. Παρ. Iff)
Αρ. 4253, 23.7.2010
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Ν. 81(i)/2010

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 81(1) του 2010
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ
ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟ
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.; L385,
29.12.2004,
σελ. 1 •

L142,
6.6.2009,
σελ.1.

Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με
τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με
την καθιέρωση προτύπων νια τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων
στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
6Πί Μαΐου 2009, και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

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
92(1) του 2009.

1.
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως 2009
(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 2010.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2.

Τροποποίηση
του όρθρου 66
του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με την αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου «Κύπρος» με τον ακόλουθο νέο
ορισμό:
«"Κύπρος" σημαίνει για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου την επικράτεια της
Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβανομένου του εδάφους των Βρετανικών
Στρατιωτικών Βάσεων»- και
\

(β)

με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «ταξιδιωτικό έγγραφος αμέσως μετά τη λέξη
«διαβατήριο» (δεύτερη γραμμή) και πριν την άνω τελεία, των λέξεων «(laissez
passer)».

3.

Το άρθρο 66 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού και πριν από την τελεία, της φράσης
«εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο παρόν άρθρο»·

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«{2) Τα ταξιδιωτικά έγγραφα διαχωρίζονται σε διαβατήρια και προσωρινά διαβατήρια
(laissez passer). Τα διαβατήρια διαχωρίζονται περαιτέρω σε κανονικά, διπλωματικά,
υπηρεσιακά και διαβατήρια που εκδίδονται δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου. Τα
διαβατήρια όπως και τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα είναι ατομικά και εκδίδονται
προσωπικά ατο όνομα του αιτητή ή της αιτήτριας.»-

6(1) του 2000
6(1) του 2002
53(1) του 2003
67(1) του 2003
9{Ι) του 2004
241(1) του 2004
154(1) ίου 2005
112(1) του 2007
122(1) του 2009.
(γ)

με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Διευθυντή» (τέταρτη
γραμμή), των λέξεων «μέχρι πέντε χρόνια»·

(δ)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού, των λέξεων «στον καθορισμένο τύπο»
(δεύτερη γραμμή), με την ακόλουθη φράση:
«Παράρτημα.

(ε)

στον τύττο που καθορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος
Νόμου»-

με την αντικατάσταση της επιφύλαξης του εδαφίου (4) αυτού, με τις ακόλουθες νέες
επιφυλάξεις:
«Νοείται ότι σε περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία και δεδομένα εκτός της
ταυτότητας έχουν καταχωρηθεί προηγουμένως στο σύστημα αρχείου πληθυσμού η
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προσκόμιση τους θα είναι προαιρετική:
Νοείται περαιτέρω ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή
οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, κανένα πρόσωπο δε δικαιούται σε δωρεάν
έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου αλλά καταβάλλει τα καθοριζόμενα στον παρόντα
Νόμο τέλη.».
(στ)

με την προσθήκη στην παράγραφο (ν) του εδαφίου (5) αυτού, μετά τη λέξη
«διεύθυνση» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «σύμφωνα με πιστοποίηση του
κοινοτάρχη ή της αρμόδιας τοπικής αρχής»

(ζ)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού της φράσης «ή εκ μέρους του
ενδιαφερόμενου προσώπου.» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «το
ενδιαφερόμενο πρόσωπο.»-

(η)

με την προσθήκη στο εδάφιο (8) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «διαβατήρια)» (δεύτερη
γραμμή), των λέξεων «(laissez passer)»-

(θ)

με την προσθήκη στο εδάφιο (9) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «διαβατήριο» (δεύτερη
γραμμή), των λέξεων «(laissez passer)»- και

(0

με την αντικατάσταση του εδαφίου (10) αυτού, από το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(10) Η μορφή, ο τύπος, τα σχέδια και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σχετικό με το
διαβατήριο, καθορίζονται από το Διευθυντή, λαμβανομένου υπόψη και του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου της 13Π,: Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την
καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών
στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών, όπως αυτός
τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6η5 Μαΐου 2009, και όπως περαιτέρω εκάστοτε
τροποποιείται ή αντίκαθίσταται.».

Τροποποίηση
του άρθρου 67
του βασικού
νόμου.

4.

Το άρθρο 67 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Έκδοση
διαβατηρίου
από το
Διευθυντή.

67. - (1) Τα διαβατήρια εκδίδονται από το Διευθυντή, ο οποίος έχει την
εξουσία να λαμβάνει και να διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία και τα
δακτυλικά αποτυπώματα των αιτητών:
Νοείται ότι τα διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια εκδίδονται
κατόπιν σύστασης του Υπουργείου Εξωτερικών.
(2)

(α)

Η αίτηση για έκδοση ή ανανέωση ταξιδιωτικού εγγράφου
υποβάλλεται απ' ευθείας στους Έπαρχους, στους
Προϊσταμένους των κυπριακών προξενικών αρχών και στα
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

(β)

Η αίτηση για διπλωματικό ή υπηρεσιακό διαβατήριο
υποβάλλεται στο Διευθυντή με τη σύσταση του
Υπουργείου Εξωτερικών.

(3) Οι λειτουργοί που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις πρέπει να είναι
δεόντως εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι από το Διευθυντή και για τη
λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτητών.
(4) Τα ληφθέντα δακτυλικά αποτυπώματα δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την έκδοση
διαβατηρίου και διαγράφονται εντός 48 ωρών από την έκδοση του
διαβατηρίου.
(5) Οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο με πρόθεση παραλείπει να
προβεί στην διαγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων όπως προνοείται στο
εδάφιο (4), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης
του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.».
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Τροποποίηση
του άρθρου 68
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 69
του βασικού
νόμου.

5.

Το άρθρο 68 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «ταξιδιωτικού εγγράφου»
(πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «προσωρινού διαβατηρίου»- και

{β)

με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «και τους Επαρχους» (τρίτη
γραμμή).

6.
(α)

Το άρθρο 69 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού από τον ακόλουθο νέο ττλαγιότιτλο:
«Τοπ! κ ή ισχύς
ταξιδιωτικών
εγγράφων.»

(β)

με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της λέξης και της καθέτου «διαβατήρια/»
(πρώτη γραμμή)- και

(γ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου {2) αυτού από το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(2) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει ταξιδιωτικό έγγραφο που να ισχύεί για
καθορισμένη χώρα, αν τούτο επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον ή κατόπιν αίτησης του
ενδιαφερόμενου προσώπου.».

Τροποποίηση
του τίτλου του
Δεύτερου Μέρους
του βασικού
νόμου.

7.
Ο τίτλος του Δεύτερου Μέρους του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από
αυτό της καθέτου και των λέξεων «/ταξιδιωτικών εγγράφων»,

Τροποποίηση
του άρθρου 70
του βασικού
νόμου.

8.

Τροποποίηση
του άρθρου 71
του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 70 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του σε εδάφιο (1 )-

(β)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, όπως έχει αριθμηθεί
σύμφωνα με την παράγραφο (α), του σημείου του κόμματος μετά τη λέξη «επωνύμου»
(δεύτερη γραμμή), με τελεία και τη διαγραφή από αυτή της φράσης «τροποποίηση ή
προσθήκη στοιχείων που δεν είναι δυνατό να καταχωρηθούν στο ισχύον διαβατήριο.»
(δεύτερη και τρίτη γραμμή)- και

(γ)

με την αναρίθμηση της παραγράφου (ε) αυτού σε εδάφιο (2).

9.

Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού με άνω και κάτω
τελεία και με την προσθήκη, αμέαως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται ότι OJ πρόνοιες του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που η
φθορά ή η κλοπή δεν είναι λόγω υπαιτιότητας του κατόχου.»-

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, από το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(2) Αν δηλωθεί περίπτωση απώλειας διαβατηρίου για δεύτερη ή περισσότερες
φορές, τα τέλη που καταβάλλονται για την απόκτηση διαβατηρίου είναι διπλάσια της
προηγούμενης για κάθε φορά.»- και

(γ)
Τροποποίηση
του άρθρου 72
του βασικού
νόμου.

10.
(α)

με τη διαγραφή από αυτό των εδαφίων (3), (4) και (5).
Το άρθρο 72 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
με την αντικοτάστοση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Ακυρότητα
ταξιδιωτικού
εγγράφου.»- και
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(β)

με τη διαγραφή από αυτό της λέξης και της καθέτου «διαβατηρίου/» (δεύτερη γραμμή).

Διαγραφή των
όρθρων 74 και
75 του βασικού
νόμου.

11.

Τροποποίηση
του άρθρου 85
του βασικού
νόμου.

12.
Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 85 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
ανπκατάσταση από αυτή των λέξεων «πεντακόσιες λίρες» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «χίλια
ευρώ».

Τροποποίηση
του άρθρου 86
του βασικού
νόμου.

13.
Η παράγραφος (γ) του άρθρου 86 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση από αυτή των λέξεων «διακόσιες λίρες» (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις
«πεντακόσια ευρώ».

Τροποποίηση
του άρθρου 87
του βασικού
νόμου.

14.
Το άρθρο 87 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό των
λέξεων «πέντε χίλιάδες λίρες» (έκτη γραμμή), με τις λέξεις «δέκα χιλιάδες ευρώ».

Τροποποίηση
του άρθρου 88
του βασικού
νόμου.

15.
Το άρθρο 88 του βασίκού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό των
λέξεων «χίλιες πεντακόσιες λίρες» (έκτη γραμμή), με τις λέξεις «τρεις χιλιάδες ευρώ».

Τροποποίηση
του άρθρου 89
του βασικού
νόμου.

16.
(α)

Τα άρθρα 74 και 75 του βασικού νόμου διαγράφονται.

Το άρθρο 89 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού από τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Πλαστογράφηση
ταξιδιωτικών
εγγράφων.»-

Τροποποίηση
του άρθρου 90
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του Πρώτου
Πίνακα
του βασικού
νόμου.

(β)

με την προσθήκη στην παράγραφο (στ) αυτού, μετά τη λέξη «προβαίνει» (πρώτη
γραμμή), της φράσης «σε οποιαδήποτε ψευδή παράσταση ή»-

(γ)

με την αντικατάσταση στην τελευταίο παράγραφο του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων
«πέντε χιλιάδες λίρες» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «δέκα χιλιάδες ευρώ»·

(δ)

με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3)
αυτού σε εδάφιο (2)-

(ε)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, όπως αυτό έχει αναριθμηθεί σύμφωνα με
τα πιο πάνω, των λέξεων «πεντακόσιες λίρες» {πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «χίλια
ευρώ»· και

(στ)

με τη διαγραφή από αυτό της λέξης και της καθέτου «διαβατηρίου/», όπου η λέξη αυτή
απαντάται στο εν λόγω άρθρο σε όλες τις γραμματικές αυτού παραλλαγές.

17.

Το άρθρο 90 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση από την τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου (θ) του
εδαφίου (1) αυτού των λέξεων «χίλιες πεντακόσιες λίρες» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις
«πέντε χιλιάδες ευρώ»- και

(β)

με την αντικατάσταση από την τελευταία παράγραφο του εδαφίου (2) αυτού των λέξεων
«επτακόσιες πενήντα λίρες.»(δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «τρεις χιλιάδες ευρώ.».

18.
Ο Πρώτος Πίνακας του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Πρώτο
Πίνακα:
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«ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
[Άρθρο 66(4)]
ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
Προσωρινό διαβατήριο (laissez passer)

20 ευρώ

Διαβατήριο χωρίς βιομετρικά στοιχεία

50 ευρώ

Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία

70 ευρώ

Διαβατήριο περιορισμένης χρονικής ισχύος

45 ευρώ

Διπλωματικό διαβατήριο

70 ευρώ

Υπηρεσιακό διαβατήριο

70 ευρώ

Διαβατήριο για πολιτικούς πρόσφυγες

90 ευρώ

Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχείο (ταχείας έκδοσης)
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
Παραρτήματος.

120 ευρώ.».

19.
Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη οτο τέλος του, του ακόλουθου
Παραρτήματος;
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ΥΠΟΥΡΓΕΪΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Αίτηση για Έκδοση/ Επανέκδοση Διαβατηρίου ή Προσωρινού Διαβατηρίου της Κυπριακής

Π

Π

Αντικατάσταση λόγω απώλειας/ κλοπής/ φθοράς

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες πριν να συμπληρώσετε την αίτηση αυτή.
2. Αν η δήλωση αποδειχθεί αναληθής οι αιτητές υπόκεινται σε ποινική δίωξη.
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Γραφείο Παραλαβής:
Αρ. Αίτησης:

,

Αρ. Απόδειξης:
Λήψη βιομετρικών χαρακτηριστικών
Τύπος Διαβατηρίου:
Διαβατήριο χωρίς βιομετρικά χαρακτηριστικά
|

|

Διαβατήρω με βιομετρικά χαρακτηριστικά

[

|

Διπλωματικό Διαβατήριο

|

|

Υπηρεσιακό Διαβατήριο

J

]

Διαβατήριο Περιορισμένης Ισχύος

|

|

Διαβατήριο δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου
Προσωρινό Διαβατήριο (laissez passer)
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ΜΕΡΟΣ i

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑϊΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο (Κεφαλαία) - Βλέπε Σημείωση Α)
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΟΝΥΜΟ

Αο. Δελτίου Ταυτότητας
Ημερομηνία Γέννησης
Τόπος Γέννησης
Φύλο (Άρρεν/ Θήλυ)
Ιθαγένεια
Οικογενειακή κατάσταση [^Έγγαμος/η |— Αγαμος/η Γ Ί Διαζευγμένος/η Γ Ί Χήρος/α Ι Ι Σε διάσταση

Διεύθυνση
Επαρχία
Δήμος/ Κοινότητα
Ενορία
Οδός
Ταχ. Κώδικας

| Αρ. Τηλ. Κατοικίας |

Αρ. Οικίας
Αρ. Τηλ. Εργασίας

ΜΕΡΟΣ II
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
Όνομα
Ημερομηνία Γέννησης
Ιθαγένεια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ III
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
Όνομα
Ημερομηνία Γέννησης
Ιθαγένεια

ΣΤΟΙΧΕϊΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡ1ΑΣ

ΜΕΡΟΣ IV
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
Όνομα
Ημερομηνία Γέννησης
Ιθαγένεια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ V

Επώνυμο
Τόττος Γέννησης
Αρ. Διαβατηρίου

Πατρικό Επώνυμο
Τόπος Γέννησης
Αρ. Διαβατηρίου

Επώνυμο
Τόπος Γέννησης
Αρ. Διαβατηρίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

(ί) Κατέχετε άλλο κυπριακό Διαβατήριο; ΝΑΙ ΟΧΪ
(ϋ) Κατέχετε Διαβατήριο άλλης χώρας;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αρ. Διαβατηρίου ή
Ταξιδιωτικού Εγγράφου
Αρ. Διαβατηρίου
Χώρα Έκδοσης

(ίίί) Έχετε απολέσει το κυπριακό Διαβατήριο;

ΝΑ ΟΧΙ

Αρ. Διαμερ.

705
ΜΕΡΟΣ V !

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥ/ΗΣ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΐΡΙΑΧ

Εμείς οι υιτο φαινόμενοι γονείς' κ η
αιτούμεθα την έκδοση διαβατήριο υ' προσωρινού ΰιαβατηρίου σ' αυτόν/ η και βεβαιούμε ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σιην αίτηση είναι αληδή
και ορθό.

Υπογραφή Πατέρα

Αρ. Ταυτότητας

Υπογραφή Μητέρας

Αρ. Ταυτότητας

Υπογραφή Κηδεμόνα

Αρ. Ταυτότητας

ΜΕΡΟΣ VII

ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ( ά ν ω τ ω ν 18 χ ρ ο ν ώ ν )

Δηλώνω υττεύθιινα on όλα τα στοιχεία στην αίτηση αυτή, περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών και των εγγράφων που επισυνάπτονται, είναι αΛηθή
και ορθά και δεν έχω απολέσει ή αποποιηθεί την κυπριακή ιθαγένεια.
Ι
Ημερομηνία

/

/
Υπογραφή

Υπογραφή Λειτουργού Παραλαβής:

Ημερομηνία

/

Ι.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑ ΕΚΔΟΣΗ/
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
Παράδοση αίτησης: Η αίτηση για έκδοση/ επανέκδοση διαβατηρίου ή προσωρινού διαβατηρίου
υποβάλλεται από τον/την αιτητή/αιτήτρια αυτοπροσώπως στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση ή στο Κέντρο
Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Αιτητές/Αιτήτριες που βρίσκονται εκτός Κύπρου παραδίδουν την αίτηση τους στις
πλησιέστερες κυπριακές προξενικές αρχές/ πρεσβείες της Δημοκρατίας.
Κατά την ηαραδοοη της αίτησης θα λαμβάνονται η φωτογραφία και τα Βακτυλϊκά αποτυπώματα του/της
αιτητη/αιτήτριας από το Λειτουργό παραλαβής.
Α. Ονόματα στα διαβατήρια: Το ονοματεπώνυμο του κατόχου στα διαβατήρια θα εκτυπώνεται στα
Ελληνικά και στο Ρομανικό σύστημα γραφής. Το ονοματεπώνυμο του κατόχου θα μεταφέρεταί αυτόματα στο
Ρομανικό σύστημα γραφής με λατινικούς χαρακτήρες. Οι αιτητές πρέπει να συμπληρώνουν το όνομα τους
οτα Ελληνικά σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Γέννησης/ Γάμου. Σε περίπτωση που οι αιτητές επιθυμούν να
γραφεί το όνομα τους διαφορετικά από ότι οτο Ρομανικό σύστημα γραφής μπορούν να το γράψουν, με
λατινικούς χαρακτήρες, στη δεύτερη γραμμή κάτω από το ονοματεπώνυμο τους.
Β. Δήλωση Αιτητή/ Αιτήτριας: Η αίτηαη πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και να υπογράφεται από
τον/την αιτητή/αιτήτρια αν είναι άνω των 18 ετών.
Γ. Δήλωση Γονέων/ Κηδεμόνων: Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για πρόσωπο κάτω των 18
ετών, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται και να υπογράφεται στο μέρος VI και από τους δύο γονείς ή
τον κηδεμόνα του ενώπιον του Λειτουργού Παραλαβής. Αν η κηδεμονία/ γονική μέριμνα ασκείται
αποκλειστικά από ένα γονέα δυνάμει σχετικού διατάγματος του Οίκογενείακού Δικαστηρίου η αίτηση
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υπογράφεται μόνο από τον εν λόγω γονέα. Με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζεται διάταγμα του
Οικογενειακού Δικαστηρίου για την κηδεμονία ή γονική μέριμνα.
ώ. Κατά την παράδοση της αίτησης οι αιτητές/αιτήτριες Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν τα πιο
κάτω:
Δελτίο Ταυτότητας
Προηγούμενο Διαβατήριο ή Προσωρινό Διαβατήριο {όπου εφαρμόζεται)
Βεβα!ωαη από την Αστυνομία σε περίπτωση απώλειας Διαβατηρίου
Πιστοποιητικό Γάμου για παντρεμένες γυναίκες, που επιθυμούν να αναγραφεί το επώνυμο του συζύγου.
Ο/Η αιτητής/αιτήτρια υποχρεούται να παρουσιάζει οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, τα οποία δυνατό να
απαιτηθούν από τον υπεύθυνο Λειτουργό προς επιβεβαίωση των στοιχείων της αίτησης.
Τα σχετικά τέλη που καταβάλλονται έναντι απόδειξης είναι:
Προσωρινό διαβατήριο {laissez passer)
Διαβατήριο χωρίς βιομετρικό στοιχεία
Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία
Διαβατήριο περιορισμένης χρονικής ισχύος
Διπλωματικό Διαβατήριο
Υπηρεσιακό Διαβατήριο
Διαβατήριο για πολιτικούς πρόσφυγες
Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία (ταχείας έκδοσης)...

20
50
70
45
70
70
90
120

Ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ

Α ν πρόκειται για δεύτερη, τρίτη κ.ο.κ. απώλεια ή φ θ ο ρ ά ή κλοπή τα τέλη είναι διπλάσια της
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς έκδοσης.
Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για Διαβατήριο ή Προσωρινό Διαβατήριο για πρώτη φορά πρέπει επίσης
να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(ι) Πιστοποίητικό Γέννησης
(ιι) Πιστοποιητικό κυπριακής ιθαγένειας αν ο/η αιτητής/αιτήτρια απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα με
Πολιτογράφηση ή Εγγραφή.».

Ε.Ε. Παρ. 1(1)
Αρ. 4253, 23.7.2010

70?

Ν. 82(!}/2010

Ο περί Ακίνητης ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2010
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 82(1} του 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1,

τίτλος.

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος

Κεφ. 224.
3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(1) του 1992
90(1) του 1992
6(1) του 1993
58(1) του 1994
40(1) του 1996
31(1) του 1998
144(1) του 1999
123(1) του 2001
57(1) του 2005

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας

του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται
ως «ο βασικός νόμος»).
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5(1) του 2006
55(1) του 2006
136{Ι) του 2006
120(1} του 2007
121(1) του 2007
150(1) του 2007
165(1) του 2007
27(1) του 2010
61(1} του 2010.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως;

του άρθρου 41
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «Eivar
προσαρτημένη σε» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «που είναι
συνδεδεμένη με»

(β) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (1) αυτού, σε
παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και την προσθήκη, αμέσως
μετά, των ακολούθων νέων παραγράφων (β) και (γ):

«(β)

Με την εξαίρεση ακίνητης ιδιοκτησίας, για την οποία
ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 22,
ακίνητη

ιδιοκτησία

που

ανήκει

ή

που

είναι

συνδεδεμένη με θρησκευτικό οργανισμό ή αποτελεί
εκκλησία, έστω ερειπωμένη εκκλησία, προαύλιο
εκκλησίας ή άλλο χώρο λατρείας του εν λόγω
οργανισμού και που, κατά την ημερομηνία έναρξης
82(f) του 2010.

Της

ισχύος

(Διακατοχή,

του

περί

Εγγραφή

Ακίνητης
και

Ιδίοκτησίας
Εκτίμηση)

(Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2010, δεν είναι
ήδη εγγεγραμμένη

στο όνομα του

οργανισμού
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αυτού, καθώς και ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία,
παρόλο

που

είναι

εγγεγραμμένη

στο

συγκεκριμένου προσώπου, κατέχεται

όνομα

διό

ή εκ

μέρους ορισμένου θρησκευτικού οργανισμού κατά
την πιο πάνω ημερομηνία, δύναται να εγγραφεί στο
όνομα του οργανισμού αυτού, τηρουμένων των
διατάξεων

της

παραγράφου

(γ} του

παρόντος

εδαφίου, καθώς και των διατάξεων του εδαφίου
(1Α).

(γ)

Ο

ενδιαφερόμενος

θρησκευτικός

οργανισμός

πρέπει να υποβάλει αίτηση, προς το Επαρχιακό
Κτηματολογικό

Γραφείο,

για

την

εγγραφή

της

ιδιοκτησίας, η οποία δύναται να εγγραφεί στο όνομα
του δυνάμει της παραγράφου (β), μέσα σε δύο (2)
έτη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίμηση) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του
2010,

καταβάλλοντος τα καθορισμένα γι' αυτήν

τέλη και επιπρόσθετα:

(ί) να καταβάλει τα καθορισμένα τέλη για την
αναγκαία επιτόπια έρευνα, σε περίπτωση που
η

ακίνητη

ιδιοκτησία

βρίσκεται

μέσα

στις

ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές κα;
υπάρχουν

στο

Επαρχιακό

Κτηματολογικό

Γραφείο τα κτηματικά μητρώα ή άλλα βιβλία ή

(ϋ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις και όταν η
αναγκαία επιτόπια έρευνα και η πρόσβαση
προς τα οικεία κτηματικά μητρώα ή άλλα βιβλία
καταστεί δυνατή, να καταβάλει τα καθορισμένα
τέλη για την εν λόγω επιτόπια έρευνα:
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Νοείται

ότι

υποπαράγραφο

στην

αναφερόμενη

(ί) της παρούσας

στην

παραγράφου

περίπτωση, η αίτηση πρέπεϊ να είναι εξειδικευμένη,
με αναφορά στα πλήρη στοιχεία της ακίνητης
ιδιοκτησίας,

και,

στην

αναφερόμενη

υποπαράγραφο (ϋ) της παρούσας

στην

παραγράφου

περίπτωση, η αίτηση μπορεί να είναι γενική, με
αναφορά στο δήμο, κοινότητα, ενορία ή/και επαρχία
που βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία.» και

(γ)

με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου
νέου εδαφίου:

«(1Α) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από θρησκευτικό
οργανισμό για εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα
του, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1),
τηρείται η ακόλουθη διαδικασία μετά την

επιτόπια

έρευνα:

(α) Ο

θρησκευτικός

αναρτηθεί

σε

οργανισμός
περίοπτο

μεριμνά

μέρος

του

όπως
δήμου,

κοινότητας ή ενορίας όπου βρίσκεται η ακίνητη
ιδιοκτησία,

εκεί

όπου

συνήθως

αναρτούνται

ειδοποιήσεις που απευθύνονται προς το κοινό και,
στη συνέχεια, δημοσιεύει σε δύο (2) καθημερινές
εφημερίδες, η μια από τις οποίες υποδεικνύεται από
το Διευθυντή και η άλλη της δικής του επιλογής,
ειδοποίηση που περιλαμβάνει-

(ί) περιγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας,

(ίί)
:

το όνομα του θρησκευτικού οργανισμού, στον
οποίο

πρόκειται

να

εγγραφεί

η

ακίνητη

711

ιδιοκτησία, με την οποία πληροφορείται το
κοινό για την πρόθεση του Διευθυντή να
εγγράψει την εν λόγω ιδιοκτησία στο όνομα
του θρησκευτικού οργανισμού.

(β)

Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται, μέσα σε εξήντα
{60}

ημέρες

δημοσίευσης

από

την

ημέρα

της

ειδοποίησης,

της

τελευταίας

να

υποβάλει

ένσταση, καταβάλλοντος τα αναγκαία για το σκοπό
αυτό τέλη, και να παρουσιάσει το λόγο γ:α τον
οποίο η σκοπούμενη εγγραφή στο όνομα του
θρησκευτικού οργανισμού δεν θα πρέπει να γίνει.

(γ)

Αν, μέσα στην καθοριζόμενη από την παράγραφο
(β) προθεσμία, υπο βληθεί οποιαδήποτε ένσταση,
τότε α Διευθυντής δεν προχωρεί στην εγγραφή της
ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα του θρησκευτικού
οργανισμού, εκτός αν του προσκομισθεί Διάταγμα
του Δικαστηρίου, με το οποίο να αναγνωρίζεται ότι
ο εν λόγω οργανισμός δικαιούται να εγγραφεί ως ο
ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας αυτής.

(δ)

Αν δεν υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση, μέσα
στην

καθοριζόμενη

από

προθεσμία,

ο

οποιωνδήποτε

άλλων

την

Διευθυντής,

παράγραφο

(β)

τηρουμένων

προϋποθέσεων

δυνάμει

οποιουδήποτε νόμου, προχωρεί στην εγγραφή της
ακίνητης

ιδιοκτησίας

στο

όνομα

ενδιαφερομένου θρησκευτικού οργανισμού.».

του

Ε.Ε. Παρ. l(i)
Αρ. 4253, 23.7.2010
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Ν. 83(Ι)/2010

Ο περί Α κ ί ν η τ η ς Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς ( Λ ι α κ α τ ο χ ή , Ε γ γ ρ α φ ή κ α ι Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2010
ε κ δ ί δ ε τ α ι με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς σύμφωνα με το Άρθρο 52 τ ο υ
Συντάγματος.
Αριθμός 83(1) τ ο υ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ,
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας

τίτλος.

(Λιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του

Κεφ. 224.
3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 ταυ 1990
30(1) του 1992
90(!)του 1992
6(1) του 1993
58(1) του 1994
40(!) του 1996
31(1) του 1998
144(1) του 1999
123(1) του 2001
57(1) του 200y
5(1} του 2006

2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Λιακατοχή,
Εγγραφή κα: Εκτίμηση) Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός
νόμος»).
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55(|) του 2006
136(1) του 2006
120(1) του 2007
121(1) TOU 2007
150(1) του 2007
165(!) του 2007
27{Ι) του 2010
61(1) του 2010
82(1) του 2010.

Τροποποίηση

2.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

του βασικού

άρθρο 85 αυτού, της ακόλουθης ειδικής διάταξης:

νόμου με την
προσθήκη σε
αυτόν
ειδικής
διάταξης.
«Ειδική διάταξη

86. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού

αναφορικά με

νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση

το ύψος του

αυτόν, οι παράγραφοι 2, 5 και 6 του Πίνακα των περί

αρχικού

Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διάθεση) Κανονισμών

μισθώματος για

αντικαθίστανται από τις ακόλουθες νέες, αντίστοιχα,

εκμίσθωση

παραγράφους 2, 5 και 6:

ιδιοκτησίας της
Δημοκρατίας
για γεωργικούς,
τουριστικούς
και
βιομηχανικούς
σκοπούς.

Επίσημη
Εφημερίδα της

Δημοκρατίας,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
21.7.1989
20.7.1990
5.2.1999
22.7.2005.

«2. Γεωργικοί Σκοποί:
(α) Αν η ιδιοκτησία

Υπολογίζεται

Υπολογίζεται

με βάση τα

με βάση τα

συγκριτικά

συγκριτικά

ενοίκια στην

ενοίκια στην

περιοχή για

περιοχή για

γεωργικούς

γεωργικούς

σκοπούς.

σκοπούς.

Δεν

Δεν

θα χρησιμοποιείται

καταβάλλεται

καταβάλλεται

για την ανόρυξη

μίσθωμα.

τέλος χρήσης.

θα χρησιμοποιείται
για γεωργικές
καλλιέργειες.

(β) Αν η ιδιοκτησία

λάκκου ή
γεώτρησης για
αρδευτικούς
σκοπούς.

».

«5. Τουριστικοί Σκοποί:
(α) Αν η ιδιοκτησία

5% ετησίως

Δεν

θα χρησιμοποιηθεί

πάνω στην

εφαρμόζεται.

για την ανέγερση ή

αξία της

χρήση κύριων

ιδιοκτησίας.

υποστατικών
τουριστικής χρήσης.
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(β) Αν η ιδιοκτησία θα

1-3,5% ετησίως

χρησιμοποιηθεί για πάνω στην

1-3% ετησίως
πάνω στην

την ανέγερση ή

αξία της

αί;\α της

κατασκευή

ιδιοκτησίας.

ιδιοκτησίας.

Καθορίζεται

Καθορίζεται

βρίσκεται μέσα σε

από το

από το

βιομηχανική

Υπουργικό

Υπουργικό

περιοχή.

Συμβούλιο,

Συμβούλιο,

ανάλογα με τα

ανάλογα με τα

υφιστάμενα

υφιστάμενα

έργα

έργα

υποδομής.

υποδομής.

1-3,5% ετησίως

1-3,5%

βρίσκεται εκτός

πάνω στην

ετησίως πάνω

βιομηχανικής

αξία της

στην αξία της

περιοχής.

ιδιοκτησίας,

ιδιοκτησίας,

ανάλογα με τα

ανάλογα με τα

υφιστάμενα

υφιστάμενα

έργα

έργα

υποδομής.

υποδομής.».

βοηθητικών
εγκαταοταοεων για
την εξυπηρέτηση
των κυρίως
τουριστικών
εγκαταστάσεων,
καθώς και
εστιατορίων και
άλλων
υποστατικών, με
εξαίρεση τα
ξενοδοχεία.
6. Βιομηχανικοί σκοποί:
(α) Αν η ιδιοκτησία

(β) Αν η ιδιοκτησία

Ε.Ε. Παρ. 1(1)
Αρ. 4253, 23.7.2010
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hi. 84(l)/20i0

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕηίΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ! ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ
2010
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο
ΜΕΡΟΣ!
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Συνοπτικός τίτλος.

2.

Ερμηνεία.

ΜΕΡΟΣ II
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

3.

Σύσταση Φορέα.

ΜΕΡΟΣ Hi
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

4.

Σκοπός του Φορέα.

ΜΕΡΟΣ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

5.

Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.

6.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ V
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΒΟΗΘΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
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7.

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος και Βοηθός Χρηματοοικονομικός
Επίτροπος.

8.

Προσωπικό του Φορέο.
ΜΕΡΟΣ VI
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑί ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

9-

Δικαιοδοσία Επιτρόπου.

10-

Δικαίωμα υποβολής παραπόνου.

11.

Υποβολή παραπόνου προς χρηματοοικονομική επιχείρηση.

12.

Υποβολή παραπόνου στον Επίτροπο.

13.

Εξέταση παραπόνου από τον Επίτροπο.

14.

Απόφαση επί του παραπόνου.

ΜΕΡΟΣ VII
ΤΑΜΕΙΟ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

15.

Ταμείο και πόροι του Φορέα.

16-

Καταβολή πάγιας ετήσιας εισφοράς, ατομικής εισφοράς και επιβαρύνσεων.

17.

Επενδυτική πολιτική του Ταμείου.

ΜΕΡΟΣ VIII
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

18.

Υποχρεώσεις Φορέα.

19.

Ετήσιος προϋπολογισμός.

20.

Υποβολή εκθέσεων,

21.

Έκδοση Οδηγιών.
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ΜΕΡΟΣ IX
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
22.

Απόρρητο.
ΜΕΡΟΣ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΑΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

23.

Τίτλος του Φορέα.

24.

Συνεργασία με όργανα κρατών μελών και με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές
της Δημοκρατίας.

25.

Ενημερωτικά δελτία.

26.

Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων.

27.

Επιφυλάξεις.

28.

Μεταβατικές διατάξεις.

Ν. 84(l)/2010
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Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής
Φύσεως Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 84(1) του 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ! ΦΥΣΗΣ
Πα σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής
Επίσημη

Κοινότητας με τίτλο «Σύσταση 98/257/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής

Εφημερίδα της

Μαρτίου 1998 σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια

Ε.Ε. L 115

όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης»,

17.04.1998, σ. 31.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύστασης και

τίτλος.

Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών
Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμος του 2010.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια:

«αρμόδιο εποπτική αρχή» σημαίνει:

(α)

σε σχέση με τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος
ή νομικό πρόσωπο που κατέχει άδεια παροχής
υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων
από και προς τη Δημοκρατία, την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου,

(β)

σε σχέση με Ε.Π.Ε.Υ. ή Ε.Δ.Α.Κ., την Επιτροπή
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Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και

(γ)

σε σχέση με Ασφαλιστική Επιχείρηση ή νομικό ή φυσικό
πρόσωπο το οποίο ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης
στον ασφαλιστικό τομέα, τον Έφορο Ασφαλίσεων

«Ασφαλιστική Επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον
35 (!) του 2002
141 (Ι) του 2003

όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου

165 (Ι) του 2003
69 (Ι) του 2004
70 (Ι) του 2004
136 (Ι) του 2004
152 (Ι) του 2004
153 (Ι) του 2004
240 (!) του 2004
17(1) του 2005
26(Ι)του 2008
105(1) του 2009.

«Βοηθός Επίτροπος» σημαίνει το διοριζόμενο σύμφωνα με το
άρθρο 7 Βοηθό Χρηματοοικονομικό Επίτροπο

«διακανονισμός» σημαίνει την εξώδικη επίτευξη φιλικού
διακανονισμού με τη μέθοδο της διαμεσολάβησης από τον
Επίτροπο, νοουμένου ότι τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν αποδεχτεί
τη δεσμευτικότητα της απόφασης του σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος Νόμου

«διασυνοριακή διαφορά» σημαίνει την διαφορά μεταξύ ενός
καταναλωτή και ενός φορέα παροχής χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, όταν ο φορέας παροχής είναι εγκατεστημένος σε
κράτος μέλος άλλο αττ' αυτό στο οποίο διαμένει ο καταναλωτής
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«Επίτροπος» σημαίνει το διοριζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 7
Χρηματοοικονομικό Επίτροπο

«Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ή κατά
ταυτόσημη έννοια «Ε.Π.Ε.Υ.», έχει την έννοια που αποδίδεται στον
144(1) του 2007
106(1) του 2009.

όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου

«εργασίες διαμεσολάβησης» έχει την έννοια που αποδίδευσι στον
όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών
Εργασιών και Αλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου

«Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου» ή κατά ταυτόσημη
έννοια «Ε.Δ.Α.Κ.», σημαίνει Εταιρεία Διαχείρισης όπως αυτή
200(1) του 2004
59(0 του 2008.

καθορίζεται στο άρθρο 41 του περί των Ανοικτού Τύπου
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)
και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου

«Έφορος Ασφαλίσεων» σημαίνει τον ασκούντα καθήκοντα
Εφόρου Ασφαλίσεων δημόσιο λειτουργό, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και
Αλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου

«Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών» σημαίνει τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(Ι)του 1992
140(1) του 1999

4 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου
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140(1) του 2000
171(1) του 2000
8(1) του 2001
123(1) του 2003
124(1) του 2003
144(1) του 2003
5(1) του 2004
170(1) του 2004
230(1) του 2004
23(1) του 2005
49(1) του 2005
76(1) του 2005
29(1) του 2007
37(1) του 2007
177(f) του 2007
104(1) του 2009
124(1) του 2009.

«ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος» έχει την έννοια που αποδίδεται
86(1) του 2004.

στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Ιδρυμάτων
Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου'

«ίδρυμα πληρωμών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
128(1) του 2009.

αυτό από το άρθρο 2 του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου

«καταναλωτής» σημαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου
10, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φιλανθρωπικό ίδρυμα ή σωματείο
ή ένωση προσώπων ή καταπίστευμα ή ταμείο προνοίας αλλά δεν
περιλαμβάνει αρμόδια εποπτική αρχή ή, τηρούμενης της
επιφύλαξης της παραγράφου (α) και της πρώτης επιφύλαξης της
παραγράφου (β) του άρθρου 10, οποιαδήποτε χρηματοοικονομική
επιχείρηση
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«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλο κράτος το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος στην Συμφωνία
για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο
Οπόρτο στις 2 Μαρτίου 1992, και προσαρμόστηκε από το
Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Μαΐου
1993, ως η Συμφωνία εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται

«παράπονο» σημαίνει τη γραπτή υποβολή στο Φορέα
διαμαρτυρίας ή αντίρρησης ή διαφοράς εναντίον
χρηματοοικονομικής επιχείρησης, το ύψος της οποίας δεν
υπερβαίνει το ποσό των εκατό εβδομήντα χιλιάδων ευρώ
(€170.000):

Νοείται ότι, από τον ορισμό του όρου "παράπονο" για τους
σκοπούς του παρόντος Νόμου εξαιρούνται παράπονα τρίτων,
εκτός στις περιπτώσεις όπου ο παράπονου μένος είναι άτομο στο
οποίο μεταβιβάζεται το όφελος της απαίτησης βάσει
ασφαλιστηρίου εναντίον της επιχείρησης, με σύμβαση εκχώρησης
δικαιωμάτων, σύμβαση υποκατάστασης ή βάσει νομοθεσίας.

«Οδηγίες» σημαίνει τις Οδηγίες που εκδίδονται από το Συμβούλιο
δυνάμει του άρθρου 21

«Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα που
διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 •

«συνδεδεμένα πρόσωπα» σημαίνει, σε σχέση με μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή σε σχέση με τον Επίτροπο ή το Βοηθό
Επίτροπο-

(α)

συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή
σύζυγο'
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(β)

εργοδότη μέλους του Συμβουλίου ή όμιλο στον οποίο
ανήκει ο εργοδότης·

(γ)

ελεγχόμενες από μέλος του Συμβουλίου ή τον
Επίτροπο ή το Βοηθό Επίτροπο ή από τα
αναφερόμενα στις παραγράφους (α) και (β) πρόσωπα
επιχειρήσεις, στις οποίες αυτοί κατέχουν τουλάχιστον
ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%) του μετοχικού
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου

«τράπεζα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το
66(1) του 1997

άρθρο 2 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου

74(Ι)του 1999
94(1) 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(f) του 2008
100(0 του 2009
123(0 του 2009.

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα εκτός των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Φορέας» σημαίνει τον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης που συνίσταται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 3-

«χρηματοοικονομική επιχείρηση» σημαίνει:
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(α)

τράπεζα,

(β)

ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος,

(γ)

ίδρυμα πληρωμών,

(δ)

νομικό πρόσωπο που κατέχει άδεια παροχής υπηρεσιών
διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων από και προς
τη Δημοκρατία,

(ε)

Ασφαλιστική Επιχείρηση,

(στ)

Ε.Π.Ε.Υ.,

(ζ)

Ε.ΔΑΚ. ή

(η)

άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί στη
Δημοκρατία σύμφωνα με άδεια λειτουργίας χορηγηθείσας •
από αρμόδια εποπτική αρχή ή δυνάμει καθεστώτος
ελεύθερης εγκατάστασης δυνάμει του:

138(1} του 2002

(ι)

περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου,

(ϋ)

περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών

166(1} του 2003
34(f) του 2007.

Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί
Συναφών Θεμάτων Νόμου

(ϋί)

περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων
και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ή

(ίν)

περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και

726

Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου

και περιλαμβάνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο εμπίπτει
στον ορισμό του όρου «διαμεσολαβητής» όπως αυτός καθορίζεται
στο άρθρο 2 του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και
Αλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου και ασκεί εργασίες
διαμεσολάβησης στον ασφαλιστικό τομέα, αλλά δεν περιλαμβάνει
οποιαδήποτε εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη με βάση τον
περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο περιλαμβανομένης της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ ή συνεργατικό οργανισμό
που είναι εγγεγραμμένος σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και ασκεί
εργασίες στη Δημοκρατία δυνάμει του πιο πάνω νόμου'

«Χρηματοοικονομικός Τομέας» σημαίνει:

(α)

τον τομέα στον οποίο υπάγονται νομικά ή φυσικά
πρόσωπα που λειτουργούν στη Δημοκρατία βάσει
άδειας λειτουργίας χορηγηθείσας από αρμόδια εποπτική
αρχή ή δυνάμει καθεστώτος ελεύθερης εγκατάστασης
όπως προβλέπεται στον περί της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου Νόμο ή

(β)

τον τομέα στον οποίο υπάγονται νομικά ή φυσικά
πρόσωπα που λειτουργούν στη Δημοκρατία βάσει
άδειας λειτουργίας χορηγηθείσας από αρμόδια εποπτική
αρχή ή δυνάμει καθεστώτος ελεύθερης εγκατάστασης
όπως προβλέπεται στον περί της Ασκήσεως
Ασφαλιστικών Εργασιών και Αλλων Συναφών Θεμάτων
Νόμο και περιλαμβάνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το
οποίο εμπίπτει στον ορισμό του όρου
«διαμεσολαβητής» όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2
του υπό αναφορά νόμου και ασκεί εργασίες
διαμεσολάβησης στον ασφαλιστικό τομέα, ή
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{γ}

τον τομέα που περιλαμβάνει νομικά ή φυσικά πρόσωπα
που λειτουργούν στη Δημοκρατία βάσει άδειας
λειτουργίας χορηγηθείσας από αρμόδια εποπτική αρχή
ή δυνάμει καθεστώτος ελεύθερης εγκατάστασης όπως
προβλέπεται στον περί των Ανοικτού Τύπου
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
(ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο ή στον περί
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο.

ΜΕΡΟΣ Μ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Σύσταση Φορέα.

3.-(1) Συνίσταται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με τον τίτλο
"Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών
Χρηματοοικονομικής Φύσης", το οποίο αποτελείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, το Χρηματοοικονομικό
Επίτροπο, το Βοηθό Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και το
προσωπικό που εργοδοτείται από τον Φορέα.

(2) Ο Φορέας διοικείται από το Συμβούλιο, κατά τα οριζόμενα
στο Μέρος IV του παρόντος Νόμου.

(3} Η έδρα του Φορέα βρίσκεται στη Λευκωσία.

ΜΕΡΟΣ III
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Σκοπός του

4.-(1) Ο Φορέας επιλαμβάνεται παραπόνων από καταναλωτές

Φορέα.

εναντίον χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου, με σκοπό το διακανονισμό των
διαφορών που ενδέχεται να έχουν καταναλωτές υπηρεσιών
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χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων εναντίον χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων.

(2) Ο Φορέας κατά την άσκηση των καθηκόντων του ενεργεί
κατά τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο, ακολουθώντας διαφανείς,
γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες, με γνώμονα τη
διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών.

ΜΕΡΟΣ iV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Διοικητικό

5.-(1) Ο Φορέας διοικείται από οκταμελές Συμβούλιο, το οποίο

Συμβούλιο του

απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και πέντε άλλα

Φορέα.

μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως
ακολούθως:

(α)

Στη θέση του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του
Συμβουλίου διορίζεται ο εκάστοτε επικεφαλής της κάθε
αρμόδιας εποπτικής αρχής ή εκπρόσωπος του

(β)

ως μέλη του Συμβουλίου διορίζονται:

(ί)

ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού,

(ϋ)

ένας εκπρόσωπος των τραπεζών, κατόπιν
εισήγησης του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου,

(iii)

ένας εκπρόσωπος των Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων, κατόπιν εισήγησης του Συνδέσμου
Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου,

(ίν)

ένας εκπρόσωπος των Ε.Π.Ε.Υ, κατόπιν

729

εισήγησης των νόμιμα συσταθέντων οργανισμών ή
συνδέσμων που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις
αυτές, και

(ν)

ένας εκπρόσωπος των καταναλωτών.

(2) Τα μέλη του Συμβουλίου είναι πολίτες της Δημοκρατίας,
ανώτατου ηθικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας
και εγνωσμένης πείρας κσι κατάρτισης νομικής ή
χρηματοοικονομικής φύσεως.

(3) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι πενταετής;

Νοείται ότι, κατ' εξαίρεση, η θητεία των μελών του
Συμβουλίου που θα διοριστεί αμέσως μετά την έναρξη της ισχύος
του παρόντος Νόμου, θα είναι τριετής για τα μέλη που
αναφέρονται στην παράγραφο (α) και στην υποπαράγραφο (ί) της
παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και τετραετής για τα μέλη που
αναφέρονται στις υποπαραγράφους (ίί), (ίίί), (ίν) και (ν) της
παραγράφου (β) του εδαφίου (1).

(4) Η θέση μέλους του Συμβουλίου κενούται σε περίπτωση-

(α)

θανάτου,

(β)

παραίτησης,

(γ)

ανάκλησης του διορισμού του:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται
οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας
οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου να ανακαλέσει
το διορισμό του σε περίπτωση-
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(ί)

παράβασης οποιασδήποτε των διατάξεων του
εδαφίου {5)

(ϋ)

καταδίκης για το αδίκημα της παράβασης της
υποχρέωσης προς εχεμύθεια και της τήρησης
του επαγγελματικού απορρήτου κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 22 και

(δ)

απώλειας της εκτελεστικής ή υπαλληλικής του
ιδιότητας με βάση την οποία διορίστηκε, εφόσον
πρόκειται για μέλος που διορίζεται δυνάμει της
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) ή της
υποπαραγράφου (ί) της παραγράφου (β) του εδαφίου
(1):

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η θέση μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του,
τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου(1), στη θέση του
διορίζεται πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους, του
οποίου η θέση κενώθηκε.

(5) Απαγορεύεται σε μέλος του Συμβουλίου να μετέχει ή να
παρίσταται στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων από το
Συμβούλιο για θέματα που αφορούν συνδεδεμένα με αυτό
πρόσωπα.

(6) Απαρτία σε συνεδρίαση του Συμβουλίου του Φορέα
αποτελεί η παρουσία τουλάχιστον έξι (6) μελών του.

{7} Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών κα! σε περίπτωση ισοψηφίας,
ακολουθεί δεύτερη ψηφοφορία, κατά την οποία μέλος το οποίο
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προεδρεύει της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο.
(8) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το
Συμβούλιο ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του και
ειδικά τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριών, την ακολουθούμενη
κατά τις συνεδρίες διαδικασία και τον τρόπο τήρησης και
επικύρωσης των πρακτικών των συνεδριών.

(9) Τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση, το ποσό
της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(10) Τα μέλη του Συμβουλίου ή συνδεδεμένα με αυτό
πρόσωπα δε δύναται να αποκομίζουν όφελος από συμβόλαια που
συνάπτονται, συναλλαγές που γίνονται ή υπηρεσίες που
προσφέρονται σε σχέση με τις ανάγκες του Φορέα.

(11) Το Συμβούλιο με τη συμμετοχή του Επιτρόπου ή, στην
απουσία του, του Βοηθού Επιτρόπου, προβαίνει στις προσλήψεις,
παύσεις και προαγωγές των υπαλλήλων που αποτελούν το
προσωπικό του Φορέα και στην άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επ'
αυτών.

Αρμοδιότητες

6.-(1) Το Συμβούλιο εφορεύει των εργασιών του Φορέα και έχει

του

εξουσία για τη διαχείριση της περιουσίας του και τη διοίκηση του

Συμβουλίου.

προσωπικού του, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και σε
Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει αυτού:

Νοείται ότι, μέλος του Συμβουλίου δεν υπέχει προσωπικής
ευθύνης για τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του, εκτός αν η εν λόγω πράξη ή παράλειψη
αποδεδειγμένα έγινε εκ προθέσεως.

(2) Το Συμβούλιο -
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(α)

εκπροσωπεί, διά του Προέδρου ή ενός εκ των
Αντιπροέδρων του, το Φορέα ενώπιον των δικαστικών
και άλλων αρχών:

Νοείται ότι, με απόφαση του Προέδρου του
Συμβουλίου και εφόσον το θέμα αφορά τις
αρμοδιότητες του Επιτρόπου, το Συμβούλιο δύνατα! να
εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστικών και άλλων
αρχών από τον Επίτροπο ή, στην απουσία του, από το
Βοηθό Επίτροπο-

(β)

καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές, για την ομαλή
λειτουργία του Φορέα

(γ)

διορίζει καί παύει τον Επίτροπο, το Βοηθό Επίτροπο
και, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (11) του
άρθρου 5, τους υπαλλήλους που αποτελούν το
προσωπικό του Φορέα'

(δ)

διεξάγει έρευνες και ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του
Επιτρόπου, του Βοηθού Επιτρόπου και, τηρουμένων
των διατάξεων του εδαφίου (11) του άοθρου 5, των
υπαλλήλων που αποτελούν το προσωπικό του Φορέα
και επιβάλλει σε αυτούς πειθαρχικές κυρώσεις'

.(ε)

μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών και για την
κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και οικονομικών
καταστάσεων όπως προβλέπεται στο Μέρος VIII'

(στ)

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη
και ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του Φορέα'
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(ζ)

καταρτίζει και εκδίδει Οδηγίες, δυνάμει του άρθρου 21-

(η)

καθορίζει τις διαδικασίες εξέτασης των παραπόνων και
επίλυσης των διαφορών

(θ)

διαμορφώνει τη διοικητική διάρθρωση του Φορέα' και

(ί)

είναι γενικά αρμόδιο για κάθε ενέργεια, η οποία κατά
τον παρόντα Νόμο, τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες
Οδηγίες και την κειμένη νομοθεσία, προσιδιάζει στους
σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Φορέα όπως
καθορίζονται με βάση τον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα σε
σχέση με τον τρόπο που ο Επίτροπος, ο Βοηθός
Επίτροπος ή το προσωπικό που εργοδοτείται από το
Φορέα χειρίζονται ένα παράπονο ή μία διαφορά, εκτός
αν διαπιστώσει μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου ή τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες
Οδηγίες.

ΜΕΡΟΣ V
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΒΟΗΘΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Χρηματοοικονομικός

7.-(1) Στη θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και του

Επίτροπος και

Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου διορίζονται από το

Βοηθός

Συμβούλιο πολίτες της Δημοκρατίας ανώτατου ηθικού επιπέδου,

Χρηματοοικονομικός

εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας, τα οποία, κατά την κρίση του

Επίτροπος.

Συμβουλίου είτε διαθέτουν γνώση και πείρα σε οικονομικά ή
χρηματοοικονομικά θέματα και είναι κάτοχοι πτυχίου στα νομικά
είτε διαθέτουν γνώση και πείρα σε νομικά θέματα και είναι κάτοχοι
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πτυχίου σία οικονομικά ή στα χρηματοοικονομικά.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η θητεία του
Επιτρόπου και του Βοηθού Επιτρόπου είναι πενταετής και δύναται
να ανανεώνεται για ακόμη μία θητεία:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο προχωρεί στο διορισμό Βοηθού
Επιτρόπου όταν κατά την κρίση του, αυτό είναι αναγκαίο για την
εύρυθμη λειτουργία του Φορέα.

(3) Ο Επίτροπος και ο Βοηθός Επίτροπος, κατά τη διάρκεια
της θητείας τους, δεν απολύονται και δεν αποχωρούν από το
Φορέα, παρά μόνο για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο
που απολύεται ή αποχωρεί από τη δικαστική υπηρεσία δικαστής
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(4) Η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του Επιτρόπου
και του Βοηθού Επιτρόπου καθορίζονται οπό το Συμβούλιο
γραπτώς για ολόκληρη τη θητεία.

(5) Η θέση του Επιτρόπου και του Βοηθού Επιτρόπου είναι
πλήρους απασχόλησης και το πρόσωπο που κατέχει τη θέση δεν
επιτρέπεται να ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.

(6) Ο Βοηθός Επίτροπος αναπληρώνει τον Επίτροπο σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων
του ή σε περίπτωση κένωσης της θέσης του.

(7} Στη θέση του Επιτρόπου ή στη θέση του Βοηθού
Επιτρόπου δε δύναται να διορισθεί:

(α)

Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων,
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(β)

μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

(γ)

δήμαρχος ή μέλος δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου,

(δ)

μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου,

(ε)

δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου,

(στ)

ανεξάρτητος αξιωματούχος της Δημοκρατίας,

(ζ)

πρόσωπο, το οποίο, κατά την κρίση του Συμβουλίου,
έχει είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο με αυτό πρόσωπο
είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ουσιώδες ως προς
αυτό, συμφέρον σε χρηματοοικονομική επιχείρηση στη
Δημοκρατία ή σε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση ή
έχει εργοδοτηθεί ή παρείχε υπηρεσίες σε
χρηματοοικονομική επιχείρηση στη Δημοκρατία ή σε
συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά τα τελευταία
δύο (2) χρόνια πριν από τον προτεινόμενο διορισμό
του ως Επίτροπος ή ως Βοηθός Επίτροπος,

(η)

υπάλληλος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου αρμόδιας
εποπτικής αρχής, και

(θ)

πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή
για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική
αισχρότητα.

(8) Ο Επίτροπος και ο Βοηθός Επίτροπος δε δύναται για
περίοδο δυο (2) ετών μετά τη λήξη της θητείας τους ή της
παραίτησης τους να εργοδοτουνται από, ή να παρέχουν
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υπηρεσίες σε, ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου
χρηματοοικονομικής επιχείρησης.

(9) Ο Επίτροπος και ο Βοηθός Επίτροπος δεν υπέχουν
οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης
νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε
πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του
Φορέα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή
οποιωνδήποτε Οδηγιών εκδίδονται δυνάμει αυτού, εκτός εάν
αποδειχθεί ότι η εν λόγω πράξη ή παράλειψη δεν έγινε καλή τη
πίστει ή ήταν αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.

(10) Ο Επίτροπος δύναται να εξουσιοδοτήσει το Βοηθό
Επίτροπο ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Φορέα να
εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα ττου ο παρών Νόμος αναθέτει
στον Επίτροπο:

Νοείται ότι, ο Βοηθός Επίτροπος και το προσωπικό, εκτελούν
τα καθήκοντα τους και ασκούν τις εξουσίες τους με ανεξαρτησία
και αμεροληψία,

(11) Ο Βοηθός Επίτροπος και οι υπάλληλοι που αποτελούν το
προσωπικό του Φορέα ακολουθούν τις οδηγίες του Επιτρόπου και
τον ενημερώνουν για την πορεία της εξέτασης των παραπόνων
που τους ανατίθενται.

Προσωπικό του

8.-{1) Το προσωπικό του Φορέα εργοδοτείται επί πλήρους

Φορέα.

απασχολήσεως και δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε άλλη
επαγγελματική δραστηριότητα.

(2) Το Συμβούλιο του Φορέα αποφασίζει για τους όρους
εργοδότησης του προσωπικού του Φορέα και εκδίδει σχετικές
Οδηγίες δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του
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όρθρου 21.
(3) Το προσωπικό του Φορέα δεν υπέχει οποιασδήποτε
ευθύνης σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής
διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή
παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Φορέα
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε
Οδηγιών εκδίδονται δυνάμει αυτού, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η εν
λόγω πράξη ή παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή ήταν
αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.

ΜΕΡΟΣ VI
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ! ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Δικαιοδοσία

9.-(1) Ο Επίτροπος επιλαμβάνεται παραπόνων κατά

Επιτρόπου.

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων σε σχέση με τα οποία
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Το παράπονο να υποβάλλεται από καταναλωτή

(β) προτού να υποβληθεί το παράπονο εναντίον
χρηματοοικονομικής επιχείρησης στον Επίτροπο, ο
καταναλωτής να έχει υποβάλει το παράπονο του στην
επηρεαζόμενη χρηματοοικονομική επιχείρηση κατά τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11'

(Υ) Π χρηματοοικονομική επιχείρηση, κατά της οποίας
υποβάλλεται το παράπονο, να λειτουργούσε κατά το χρόνο
στον οποίο αναφέρεται το παράπονο βάσει νομίμως
χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας ή να λειτουργούσε δυνάμει
καθεστώτος ελεύθερης εγκατάστασης:
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Νοείται ότι, σε περίπτωση που η χρηματοοικονομική
επιχείρηση κατά της οποίας υποβάλλεται το παράπονο, λειτουργεί
στη Δημοκρατία δυνάμει καθεστώτος ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών, ο Επίτροπος δεν εξετάζει το υποβληθέν παράπονο,
αλλά το παραπέμπει στο αρμόδιο όργανο του κράτους μέλους που
είναι αρμόδιο για τον εξώδικο διακανονισμό του παραπόνου και
ενημερώνει τον καταναλωτή για την ενέργεια αυτή.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που στο εν λόγω κράτος
μέλος δεν έχει συσταθεί αρμόδιο όργανο υπεύθυνο για τον
εξώδικο διακανονισμό του παραπόνου, ο Επίτροπος παραπέμπει
το παράπονο στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους
που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης και
ενημερώνει τον καταναλωτή για την ενέργεια αυτή.

(2) Με την υποβολή ενός παραπόνου, ο καταναλωτής δύναται
να παραπονεθεί εναντίον περισσοτέρων της μιας
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων στην ίδια διαδικασία, υπό την
προϋπόθεση ότι το παράπονο εναντίον της κάθε
χρηματοοικονομικής επιχείρησης συνδέεται άμεσα με το
αντικείμενο του παραπόνου.

(3) Ο Επίτροπος δεν επιλαμβάνεται παραπόνου, το οποίο-

(α)

αφορά συναλλαγή, που δεν εμπίπτει στις εποπτικές
αρμοδιότητες των αρμοδίων εποπτικών αρχών

(β)

κατά την ημέρα υποβολής του, σύμφωνα με την
προβλεπόμενη στο άρθρο 12 διαδικασία, είχε ήδη
εκδοθεί απόφαση για το ίδιο παράπονο από δικαστήριο
της Δημοκρατίας ή ευρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική
διαδικασία για την εξέταση του ίδιου παραπόνου"
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(γ)

υποβάλλεται στον Επίτροπο μετά την πάροδο είκοσι
δύο μηνών (22) από την ημερομηνία κατά την οποία ο
καταναλωτής έλαβε γνώση ή, που λογικά θα έπρεπε
κατά την κρίση του Επιτρόπου να είχε λάβει γνώση της
επιβλαβούς πράξης ή παράλειψης της
χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή του γεγονότος ότι
είχε έρεισμα για υποβολή παραπόνου' ή

(δ)

κατά την κρίση του Επιτρόπου δεν είχε ως αποτέλεσμα
σημαντική ζημία.

(3) Σε περίπτωση υποβολής παραπόνου που αφορά διαφορά
μεταξύ καταναλωτή και εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη με βάση
τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο περιλαμβανομένης της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ ή συνεργατικού
οργανισμού που είναι εγγεγραμμένος σε κράτος μέλος ή σε τρίτη
χώρα και ασκεί εργασίες στη Δημοκρατία, ο Επίτροπος
παραπέμπει το παράπονο στον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και ενημερώνει τον
καταναλωτή για την ενέργεια αυτή.

Δικαίωμα

10. Καταναλωτής δύναται να υποβάλει παράπονο στον

υποβολής

Επίτροπο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο

παραπόνου.

12, εφόσον είναι-

(α)

φυσικό πρόσωπο:
Νοείται ότι, φυσικό πρόσωπο που εμπίπτει στον
ορισμό του όρου «χρηματοοικονομική επιχείρηση» όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, δύναται να υποβάλλει
παράπονο στον Επίτροπο εναντίον άλλης
χρηματοοικονομικής επιχείρησης, μόνο στην περίπτωση
που το παράπονο του αφορά υπηρεσίες που το ίδιο δεν
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προσφέρει στους πελάτες του

νομικό πρόσωπο, του οποίου ο ετήσιος κύκλος εργασιών
κατά το έτος που προηγείται του έτους εντός του οποίου
υποβάλλεται το παράπονο στον Επίτροπο, δεν
υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ
(€250.000):

Νοείται ότι, νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στον
ορισμό του όρου «χρηματοοικονομική επιχείρηση» όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, δύναται να υποβάλει
παράπονο στον Επίτροπο εναντίον άλλης
χρηματοοικονομικής επιχείρησης, μόνο στην περίπτωση
που το παράπονο του αφορά υπηρεσίες που το ίδιο δεν
προσφέρει στους πελάτες του:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το νομικό
πρόσωπο συστάθηκε κατά τη διάρκεια του έτους ττου
προηγείται του έτους εντός του οποίου υποβάλλεται το
παράπονο στον Επίτροπο, ως ετήσιος κύκλος εργασιών
λογίζεται ο κύκλος εργασιών της περιόδου από την 1Π
Ιανουαρίου του έτους εντός του οποίου υποβάλλεται το
παράπονο μέχρι την ημερομηνία υποβολής του
παραπόνου στον Επίτροπο με αναγωγή κατ' αναλογίαν
στους δώδεκα μήνες

φιλανθρωπικό ίδρυμα ή σωματείο ή ένωση προσώπων,
του οποίου τα ετήσια έσοδα κατά το έτος που προηγείται
του έτους εντός του οποίου υποβάλλεται το παράπονο
στον Επίτροπο, δεν υπερβαίνουν τις διακόσιες πενήντα
χιλιάδες ευρώ {€250.000):

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το φιλανθρωπικό
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ίδρυμα ή το σωματείο ή η ένωση προσώπων συστάθηκε
κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται του έτους
εντός του οποίου υποβάλλεται το παράπονο στον
Επίτροπο, ως ετήσια έσοδα λογίζονται τα έσοδα της
περιόδου από την 1 η Ιανουαρίου του έτους εντός του
οποίου υποβάλλεται το παράπονο μέχρι την ημερομηνία
υποβολής του παραπόνου στον Επίτροπο, με αναγωγή
κατ' αναλογίαν στους δώδεκα μήνες

καταπίστευμα, το καθαρό ενεργητικό του οποίου κατά την
31 Π Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους
εντός του οποίου υποβάλλεται το παράπονο στον
Επίτροπο, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες
ευρώ (€250.000):

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το καταπίστευμα
συστάθηκε κατά τη διάρκεια του έτους εντός του οποίου
υποβάλλεται το παράπονο στον Επίτροπο, το καθαρό
ενεργητικό του καταπιστεύματος κατά την ημερομηνία
υποβολής του παραπόνου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000) ή

ταμείο προνοίας, το καθαρό ενεργητικό του οποίου κατά
την 31 η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους
εντός του οποίου υποβάλλεται το παράπονο στον
Επίτροπο, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες
ευρώ (€250.000);

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ταμείο προνοίας
συστάθηκε κατά τη διάρκεια του έτους εντός του οποίου
υποβάλλεται το παράπονο στον Επίτροπο, το καθαρό
ενεργητικό του ταμείου προνοίας κατά την ημερομηνία
υποβολής του παραπόνου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
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διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000),

Υποβολή

11 .-(1) Καταναλωτής που έχει παράπονο εναντίον

παραπόνου

χρηματοοικονομικής επιχείρησης, δύναται να το υποβάλει

προς

γραπτώς στην χρηματοοικονομική επιχείρηση, εντός προθεσμίας

χρηματοοικονομική

δεκαπέντε μηνών (15) από την ημερομηνία που έλαβε γνώση ή

επιχείρηση.

που λογικά θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση της επιβλαβούς, κατά
την άποψη του, πράξης ή παράλειψης της χρηματοοικονομικής
επιχείρησης ή του γεγονότος ότι είχε έρεισμα για υποβολή
παραπόνου.

(2) Η χρηματοοικονομική επιχείρηση γνωστοποιεί τη λήψη του
παραπόνου εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών (15) από της
ημερομηνίας παραλαβής του παραπόνου και απαντά στον
καταναλωτή επί του παραπόνου εντός προθεσμίας τριών μηνών
(3) από της ημερομηνίας παραλαβής του:

Νοείται ότι, η προθεσμία αναφορικά με τη γνωστοποίηση
λήψης του παραπόνου δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η
χρηματοοικονομική επιχείρηση, απαντήσει στον καταναλωτή επί
του παραπόνου εντός των προβλεπόμενων δεκαπέντε (15)
ημερών.

(3)

(α)

Σε περίπτωση που η χρηματοοικονομική επιχείρηση-

απαντήσει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο
εδάφιο (2) και ο καταναλωτής δεν ικανοποιείται από την
απάντηση, τότε δύναται, εντός τεσσάρων (4) μηνών
από την ημερομηνία που έλαβε την απάντηση της
χρηματοοικονομικής επιχείρησης, να υποβάλει το
παράπονο του στον Επίτροπο, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12
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(β)

δεν απαντήσει στον καταναλωτή εντός της προθεσμίας
που καθορίζεται στο εδάφιο (2), τότε ο καταναλωτής
δύναται, εντός τεσσάρων (4) μηνών από της
ημερομηνίας που η χρηματοοικονομική επιχείρηση
όφειλε να απαντήσει στον καταναλωτή, να υποβάλει το
παράπονο του στον Επίτροπο, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12.

Υποβολή

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου

παραπόνου

11,ο καταναλωτής δύναται να υποβάλλει ενυπόγραφο παράπονο

στον Επίτροπο.

στον Επίτροπο.

(2) Το παράπονο υποβάλλεται στον Επίτροπο δια χειρός ή
ταχυδρομικά ή μέσω τηλεομοιοτύπου ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και, όπου είναι δυνατό, συνοδεύεται από αντίγραφο
του παραπόνου που υποβλήθηκε στη χρηματοοικονομική
επιχείρηση και της οποιασδήποτε απάντησης τυχόν έχει δοθεί.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Αρθρου, ο
τύπος και ο τρόπος υποβολής παραπόνων καθορίζεται με Οδηγίες
που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 21.

(4) Μετά την υποβολή του παραπόνου από τον καταναλωτή, ο
Επίτροπος ενημερώνει γραπτώς τη χρηματοοικονομική επιχείρηση
για την υποβολή παραπόνου εναντίον της, παρέχοντας
ταυτόχρονα τα στοιχεία του εμπλεκόμενου καταναλωτή καθώς και
περιγραφή του παραπόνου.

(5} Ο Επίτροπος, πριν από την έναρξη της διαδικασίας
εξέτασης του παραπόνου, ενημερώνει γραπτώς τον καταναλωτή
και την χρηματοοικονομική επιχείρηση ότι η απόφαση του δεν είναι
δεσμευτική και ζητά απ' αυτούς όπως δηλώσουν γραπτώς, μέχρί
και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξέτασης του παραπόνου
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και πριν την έκδοση της απόφασης του, κατά πόσον ρητά
αποδέχονται τη δεσμευτικότητά της απόφασης του:

Νοείται ότι, αν οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη δε
δηλώσει γραπτώς αποδοχή ή μη αποδοχή της δεσμευτικότητας
της απόφασης, ο Επίτροπος θεωρεί ότι το εν λόγω μέρος δεν
αποδέχτηκε τη δεσμευτικότητά της απόφασης του:

Νοείται περαιτέρω ότι, η απόφαση του Επιτρόπου είναι
δεσμευτική μόνο εφόσον έχουν αποδεχτεί την δεσμευτικότητά της
και τα δύο μέρη.

(6) Καταναλωτής που υπέβαλε παράπονο στον Επίτροπο
δύναται με έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν να αποσύρει το εν
λόγω παράπονο και, εφόσον το πράξει, δε δύναται να υποβάλει
νέο παράπονο στον Επίτροπο με αντικείμενο το ίδιο με εκείνο του
αρχικού παραπόνου.

Εξέταση

13.-(1} Ο Επίτροπος εξετάζει τα παράπονα που εμπίπτουν στην

παραπόνου από

αρμοδιότητα του, σύμφωνα με τις Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει

τον Επίτροπο.

των διατάξεων του άρθρου 21.

(2) Σε περίπτωση που, μετά την υποβολή παραπόνου προς
τον Επίτροπο, ο καταναλωτής καταχωρίσει αγωγή με αντικείμενο
το ίδιο με αυτό του παραπόνου που είχε υποβάλει εναντίον της
χρηματοοικονομικής επιχείρησης, τότε αυθημερόν ειδοποιεί τον
Επίτροπο για την ενέργεια αυτή:

Νοείται ότι, με τη λήψη της πιο πάνω ειδοποίησης ή της με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο ενημέρωσης του για την έναρξη της
δικαστικής διαδικασίας, ο Επίτροπος τερματίζει τη διαδικασία
εξέτασης του παραπόνου και ειδοποιεί σχετικά τη
χρηματοοικονομική επιχείρηση.
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(3)

Σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα στο παράπονο μέρη

καταλήξουν σε διευθέτηση της μεταξύ τους διαφοράς, οφείλουν να
ειδοποιήσουν προς τούτο τον Επίτροπο, παρέχοντας λεπτομέρειες
της συμφωνίας που επήλθε:

Νοείται ότι, με τη λήψη όλων των ειδοποιήσεων, ο
Επίτροπος τερματίζει τη διαδικασία εξέτασης του παραπόνου
εφόσον βεβαιωθεί ότι τυχόν ποσό αποζημίωσης που έχει
συμφωνηθεί, μεταξύ των εμπλεκομένων στο παράπονο, μερών
έχει καταβληθεί στον καταναλωτή.

Απόφαση επί του

14.-(1) Ο Επίτροπος όταν ολοκληρώσει την εξέταση του

παραπόνου.

παραπόνου, εκδίδει γραπτώς την τελική του απόφαση, την οποία
λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις
δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες και την κοινοποιεί τόσο στον
καταναλωτή που υπέβαλε το παράπονο όσο και στη
χρηματοοικονομική επιχείρηση, εναντίον της οποίας ο εν λόγω
καταναλωτής είχε υποβάλει το παράπονο:

Νοείται ότι, ο Επίτροπος καταλήγει στην τελική του
απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο εντός του
οποίου λειτουργούν οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, τους
σχετικούς κώδικες επαγγελματικής συμπεριφοράς και τη γενικά
αποδεκτή ακολουθούμενη επιχειρηματική πρακτική, έχοντας ως
στόχο τη διαμεσολάβηση για διακανονισμό των παραπόνων που
υποβάλλονται σ' αυτόν.

(2) Ο Επίτροπος στη γραπτή απόφαση του, η οποία δέον να
είναι αιτιολογημένη και να φέρει την υπογραφή του, καθορίζει τα
ακόλουθα:

(α)

το διακανονισμό που επιτεύχθηκε με τη μέθοδο της

746

διαμεσολάβησης ή ανάλογα με την περίπτωση το
γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε διακανονισμός με τη
μέθοδο της διαμεσολάβησης-

(β)

σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα μέρη δεν έχουν
αποδεχτεί την δεσμευτικότητα της απόφασης σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αίτημα προς τους
εμπλεκόμενους όπως τον ειδοποιήσουν γραπτώς,
εντός δύο (2) μηνών, κοτά πόσο αποδέχονται την
εκδοθείσα απόφαση'

(γ)

την προθεσμία, εντός της οποίας τα εμπλεκόμενα μέρη
οφείλουν να συμμορφωθούν με την απόφαση

(δ)

ότι η αποδοχή και από τα δύο μέρη της
δεσμευτικότητας της απόφασης αυτής, την καθιστά
τελική και μη υποκείμενη σε έφεση ενώπιον
Δικαστηρίου .

(3) Εάν εντός της προθεσμίας των δύο (2) μηνών που
καθορίζεται στην απόφαση, ο καταναλωτής ή η χρηματοοικονομική
επιχείρηση ή και τα δύο μέρη απορρίψουν την απόφαση ή και δεν
ειδοποιήσουν γραπτώς τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα
στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), τότε ο Επίτροπος αμέσως
μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής θεωρεί ότι ο καταναλωτής
και η χρηματοοικονομική επιχείρηση έχουν απορρίψει την
απόφαση του και ως εκ τούτου η απόφαση δε θεωρείται πλέον
δεσμευτική για οποιονδήποτε.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), μετά
την εκπνοή της προθεσμίας των δύο μηνών που καθορίζεται στη
απόφαση, ο Επίτροπος ενημερώνει τη χρηματοοικονομική
επιχείρηση κατά πόσον ο καταναλωτής έχει αποδεχτεί ή απορρίψει
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την απόφαση και τον καταναλωτή, κατά πόσον η
χρηματοοικονομική επιχείρηση έχει αποδεχτεί ή απορρίψει την
απόφαση και ότι η εξέταση του παραπόνου θεωρείται ότι έχει
ολοκληρωθεί.
(5) Σε περίπτωση που παράπονο εξετάστηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου και η τελική γραπτή απόφαση
εκδίδεται προς όφελος του καταναλωτή και εναντίον της
χρηματοοικονομικής επιχείρησης, τηρουμένων των διατάξεων του
εδαφίου (2), ο Επίτροπος στην απόφαση του:

(α)

καθορίζει την καταβλητέα από τη χρηματοοικονομική
επιχείρηση προς τον καταναλωτή, χρηματική
αποζημίωση την οποία θεωρεί δίκαιη για την πραγματική
χρηματική ζημιά που υπέστη ο καταναλωτής και, η οποία
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων
ευρώ (€50.000) και

(β)

δύναται:

(ί)

να απευθύνει σύσταση προς τη χρηματοοικονομική
επιχείρηση όπως λάβει τα κατά την κρίση του
δίκαια και κατάλληλα μέτρα για την άρση του
προβλήματος ή της διαφοράς και για την αποφυγή
δημιουργίας παρόμοιας διαφοράς στο μέλλον

(ίί)

να επιβάλει την καταβολή από τη
χρηματοοικονομική επιχείρηση προς το Φορέα του
κόστους, μέχρι του ποσού των τριακοσίων ευρώ
(€300), για τις υπηρεσίες που δυνατό να έχουν
παρασχεθεί στο Φορέα από εμπειρογνώμονα κατά
την εξέταση το παραπόνου.
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(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), οι Οδηγίες
δυνατό να καθορίζουν το ανώτατο ποσό που επιβάλλεται δυνάμει
του εδαφίου (5) ως δίκαιη αποζημίωση για συγκεκριμένο είδος
απώλειας ή ζημίας, το οποίο δεν επιτρέπεται σε καμία ττερίπτωση
να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ {€50.000).

(7) Ο Επίτροπος δύναται εφόσον κρίνει ότι η δίκαιη
αποζημίωση συνεπάγεται την καταβολή μεγαλύτερου χρηματικού
ποσού από το ανώτατο ποσό ττου καθορίζεται στο εδάφιο (5), να
συστήσει στη χρηματοοικονομική επιχείρηση να καταβάλει,
οικειοθελώς και επιπρόσθετα στον καταναλωτή, τη διαφορά μεταξύ
του ανώτατου ποσού που καθορίζεται στο εδάφιο (5) και του
μεγαλύτερου χρηματικού ποσού που ο ίδιος κρίνει ότι αποτελεί
δίκαιη αποζημίωση.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), ο Επίτροπος
δύναται στην απόφαση του να καθορίσει ότι η χρηματική
αποζημίωση περιλαμβάνει και την καταβολή τόκου καθορίζοντας
την ημερομηνία, από την οποία άρχεται ο υπολογισμός του τόκου:

Νοείται ότι, το επιτόκιο καθορίζεται με βάση το άρθρο 33 του
14 του 1960 περί Δικαστηρίων Νόμου.
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
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83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(Ι)του 1992
43(Ι)του 1992
102(1) του 1992
26(Ι)του 1993
82(Ι)του 1995
102(1) του 1996
4{!)του 1997
53{ί)του 1997
90(ί)του 1997
27(Ι)του 1998
53(Ι)του 1998
110(1) του 1998
34(Ι)του 1999
146(1) του 1999
4.1(1) του 2000
32(1) του 2001
40(f) του 2002
80(1) του 2002
140(1) του 2002
206(1) του 2002
17(1) του 2004
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165(1) του 2004
268(1) του 2004
21(1) του 2006
99(1) ϊου 2007
170(1) του 2007
76(1) του 2008
81(1) του 2008
118(1) του 2008
119(1) του 2008
36(1) του 2009
129(1) του 2009
138(1) του 2009
19(f) του 2010.

(9) Σε περίπτωση που:

(α)

παράπονο εξετάστηκε από τον Επίτροπο σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(β)

εκδόθηκε από τον Επίτροπο γραπτή απόφαση προς
όφελος του καταναλωτή,

(γ)

ο καταναλωτής και η χρηματοοικονομική επιχείρηση,
εναντίον της οποίας είχε υποβληθεί το παράπονο
αποδέχτηκαν τη δεσμευτικότητα της απόφασης του
Επιτρόπου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,
και

{δ}

η χρηματοοικονομική επιχείρηση δε συμμορφώνεται με
την απόφαση του Επιτρόπου εντός της προθεσμίας του
προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση,

ο καταναλωτής δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα κατά της
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χρηματοικονομικής επιχείρησης, ενημερώνοντας παράλληλα
γραπτώς τον Επίτροπο για την ενέργεια αυτή.

(10) Στην περίπτωση που, μετά την έκδοση της απόφασης, και
τα δύο μέρη δηλώσουν ρητά ότι αποδέχονται τη δεσμευτικότητά
της δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), αλλά η
χρηματοοικονομική επιχείρηση δε συμμορφώνεται με την
απόφαση του Επιτρόπου εντός της προθεσμίας που προβλέπεται
στην εν λόγω απόφαση, ο καταναλωτής δύναται να λάβει
δικαστικά μέτρα κατά της χρηματοοικονομικής επιχείρησης,
ενημερώνοντας παράλληλα γραπτώς τον Επίτροπο για την
ενέργεια αυτή.

(11) Η τελική γραπτή απόφαση του Επιτρόπου εκδίδεται το
αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του
παραπόνου από το Φορέα:

Νοείται ότι, ο Επίτροπος κατ' εξαίρεση και νοουμένου ότι τούτο
δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις, δύναται να παρατείνει την
προθεσμία των έξι μηνών κατά τρεις περαιτέρω μήνες.

ΜΕΡΟΣ VII
ΤΑΜΕΙΟ, ΕΣΟΔΑ ΚΑ! ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ταμείο και

15.-(1)Το Συμβούλιο με την έναρξη λειτουργίας του Φορέα,

πόροι του

συστήνει Ταμείο, στο οποίο κατατίθενται όλα τα έσοδα του Φορέα

Φορέα.

και από το οποίο καταβάλλονται όλες οι δαπάνες του, εφεξής
καλούμενο «Ταμείο».

(2} Τα έσοδα του Φορέα προέρχονται από -

(α)

την καταβολή τέλους ύψους είκοσι ευρώ (€ 20) από τον
καταναλωτή στο Φορέα ανά παράπονο, η οποία γίνεται
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με την υποβολή του παραπόνου στον Επίτροπο' και

την καταβολή από κάθε χρηματοοικονομική επιχείρηση
προς το Φορέα, πάγιας ετήσιας εισφοράς, σύμφωνα με
Οδηγίες που εκδίδει το Συμβούλιο:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο, στα πλαίσια του ετήσιου
προϋπολογισμού του, καθορίζει το ύψος της ετήσιας
εισφοράς εκάστου χρηματοοικονομικού τομέα, η οποία
στο σύνολο της, κατανέμεται ως ακολούθως:

(ί)

σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατόν (70%), κατ'
αναλογίαν της συνεισφοράς του κάθε τομέα στο
συνολικό

ακαθάριστο

εγχώριο

προϊόν

που

αντιστοιχεί στο σύνολο των χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων και

(ίί)

σε ποσοστό τριάντα τοις εκατόν (30%), κατ'
αναλογίαν του αριθμού των παραπόνων που
έχουν υποβληθεί ανά τομέα κατά το προηγούμενο
οικονομικό έτος και για τα οποία η γραπτώς
εκδοθείσα απόφαση του Επιτρόπου στρέφεται
εναντίον των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο καθορίζει την
εισφορά εκάστης χρηματοοικονομικής επιχείρησης, στη
βάση του συνολικού ποσού που αναλαμβάνει ο κάθε
τομέας ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του
εκπροσώπου του κάθε τομέα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το ύψος της πάγιας
ετήσιας εισφοράς του κάθε τομέα, καθορίζεται

αφού

πρώτα ληφθεί υπόψη το σύνολο όλων των εσόδων και
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δαπανών, καθώς και οποιοδήποτε τυχόν πλεόνασμα έχει
συσσωρευτεί κατά τα προηγούμενα έτη.
(γ)

την καταβολή οπό κάθε χρηματοοικονομική επιχείρηση
στο Φορέα-

{ί}

του ποσού των τριακόσιων πενήντα ευρώ (€350)
για κάθε παράπονο που υποβάλλεται στο Φορέα,
για το οποίο η απόφαση του Επιτρόπου στρέφεται
εναντίον της χρηματοοικονομικής επιχείρησης:

Νοείται ότι, το πιο πάνω ποσό καταβάλλεται
από τη χρηματοοικονομική επιχείρηση, έστω και
εάν η χρηματοοικονομική επιχείρηση δεν έχει
αποδεχτεί την απόφαση ή έχει στο μεταξύ επέλθει
διακανονισμός

(ϊί)

του κόστους για τις υπηρεσίες που δυνατό να
έχουν

παρασχεθεί

εμπειρογνώμονα

στο

κατά

Φορέα

την

από

εξέταση

του

πληρωτέες

σε

παραπόνου' και

(δ)

τις

επιβαρύνσεις

περίπτωση

που

που

καθίστανται

χρηματοοικονομική

επιχείρηση

παραλείψει να καταβάλει στο Φορέα τα ποσά που
ορίζονται στις παραγράφους (β) και (γ) του παρόντος
εδαφίου.

(3)

Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Φορέας

δύναται να έχει επιπρόσθετους πόρους από-

(α)

προσόδους από επενδύσεις των διαθεσίμων του Ταμείου
όπως ορίζεται στο άρθρο 17 και
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(β)

προσόδους του Ταμείου από κρατικές χορηγίες.

Καταβολή πάγιας

16.-(1) Όλες οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να

ετήσιας εισφοράς,

καταβάλλουν στο Ταμείο πάγια ετήσια εισφορά κατά τσ οριζόμενα

ατομικής εισφοράς

στο εδάφιο (2) του άρθρου 15.

και επιβαρύνσεων.

(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (α) του
εδαφίου (1) του άρθρου 28, ως προς τις χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις οι οποίες ήδη λειτουργούν κατά την έναρξη της
ισχύος του παρόντος Νόμου, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας σε χρηματοοικονομική επιχείρηση, ενημερώνουν
Φορέα

γραπτώς για τη χορήγηση

άδειας λειτουργίας

το
στη

συγκεκριμένη χρηματοοικονομική επιχείρηση.

(3)

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση

που προβλέπεται στο εδάφιο (1), ο Φορέας δύναται-

(α)

να

λάβει

δικαστικά

μέτρα

εναντίον

της

χρηματοοικονομικής επιχείρησης για την καταβολή των
ποσών

που

οφείλονται

από

τη

χρηματοοικονομική

επιχείρηση προς το Φορέα

(β)

να επιβάλει στη χρηματοοικονομική επιχείρηση:

(ι)

χρηματική επιβάρυνση ίση προς δέκα τοις εκατόν
(10%) επί της πάγιας ετήσιας εισφοράς που
υποχρεούται να καταβάλει,

(ϋ)

τόκο με επιτόκιο, όπως αυτό καθορίζεται στο
άρθρο 33 του περί Δικαστηρίων Νόμου, επί της
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πάγιας εισφοράς:

Νοείται ότι, η χρηματική επιβάρυνση και ο τόκος
αποτελούν εξ ολοκλήρου πρόσοδο του Ταμείου του
Φορέα.

(4) Κάθε χρηματοοικονομική επιχείρηση, εναντίον της οποίας ο
Επίτροπος

εξέδωσε

γραπτή

απόφαση,

μετά

από

εξέταση

παραπόνου καταναλωτή, υποχρεούται να καταβαλει στο Ταμείο το
ποσό που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (Ι) της παραγράφου
(γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 15 και, εφόσον εφαρμόζεται, το
κόστος των υπηρεσιών του εμπειρογνώμονα κατά την εξέταση του
παραπόνου που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ϋ) της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 15, εντός τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του
Επιτρόπου.

(5) Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που ορίζονται στο
εδάφιο (<4), εντός της προβλεπόμενης σε αυτό προθεσμίας, ο
Φορέας δύναται-

(α)

να λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον της χρηματοοικονομικής
επιχείρησης για την καταβολή των ποσών που οφείλονται
από τη χρηματοοικονομική επιχείρηση προς το Φορέα

(β)

να επιβάλει στη χρηματοοικονομική επιχείρηση-

(ί)

χρηματική επιβάρυνση ίση προς δέκα τοις εκατόν
(10%) επί του ποσού που καθορίζεται στην
υποπαράγραφο

(i) της

παραγράφου

(γ)

του

εδαφίου (2) του άρθρου 15,

(ϋ)

χρηματική επιβάρυνση ίση προς δέκα τοις εκατόν
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(10%) επί του κόστους των υπηρεσιών

του

εμπειρογνώμονα

εξέταση

του

προβλέπεται

στην

παραπόνου,

κατά

όπως

υποπαράγραφο

την

αυτό

(ϋ) της παραγράφου

(γ) του

εδαφίου {2} του άρθρου 15, και

(ίίί)

τόκο με επιτόκιο, όπως αυτό καθορίζεται στο
άρθρο 33 του περί Δικαστηρίων Νόμου, επί των
ποσών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (ϊ)
και (ϋ) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του
άρθρου 15:

Νοείται ότι, η χρηματική επιβάρυνση καθώς και ο τόκος
αποτελούν εξ ολοκλήρου πρόσοδο του Ταμείου του
Φορέα.

Επενδυτική

17.

πολιτική του

ενεργητικού

Ταμείου.

επενδύεται ως ακολούθως:

(α)

Το ποσό του ενεργητικού του Ταμείου, πέραν του πάγιου
που

απαιτείται

για

τη λειτουργία

του

Φορέα,

σε ομόλογα, γραμμάτια ή άλλους τίτλους του δημοσίου, ή
σε άλλους ισοδύναμους τίτλους που έχουν εκδοθεί από
κράτος μέλος, οι οποίοι είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμοι

(β)

σε έντοκους λογαριασμούς τηρούμενους σε τράπεζες που
λειτουργούν στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος.

ΜΕΡΟΣ VI!

Υποχρεώσεις

18.-(1) Ο Φορέας τηρεί κατάλληλα λογιστικά βιβλία και

Φορέα.

λογαριασμούς για τις δραστηριότητες του, σύμφωνα με τα διεθνή
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πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.

(2) Το Συμβούλιο μεριμνά γιο τη σύνταξη απολογισμού
οικονομικής διαχείρισης σχετικά με την οικονομική διαχείριση κάθε
οικονομικού έτους.

(3) Οι λογαριασμοί του Φορέα ελέγχονται από το Γενικό
Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(Α) Τα λογιστικά βιβλία και όλα τα άλλα έγγραφα του Φορέα
φυλάσσονται για περίοδο έξι (6) ετών μετά το τέλος της
οικονομικής περιόδου, στην οποία αυτά αναφέρονται και, μετά την
πάροδο της εν λόγω περιόδου, το Συμβούλιο δύναται να
αποφασίσει κατά πόσο αυτά συνεχίζουν να φυλάσσονται ή
καταστρέφονται κατά τρόπο που αυτό θεωρεί ως ενδεδειγμένο.

Ετήσιος

19.-(1) Ο Φορέας καταρτίζει για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο

προϋπολογισμός-

αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου
έτους, προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών.

(2) Ο προϋπολογισμός καλύπτει τα έσοδα και δαπάνες του
Φορέα για το οικονομικό έτος, το οποίο έπεται του έτους εντός του
οποίου ο προϋπολογισμός κατατίθεται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων.

(3) Ο προϋπολογισμός του Φορέα εγκρίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του εδαφίου (5) από το Συμβούλιο, υποβάλλεται στο
Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση μέχρι την 1η Ιουλίου εκάστου
έτους και το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία
έναρξης του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, κατατίθεται
στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση ίων προνοούμενων σ'
αυτό δαπανών και ψήφιση του σε νόμο.
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(4) Ο τρόπος καταρτισμού του ετήσιου προϋπολογισμού
γίνεται κατ' αναλογίαν του τρόπου κατάρτισης του κρατικού
προϋπολογισμού.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου
5, ο ετήσιος προϋπολογισμός του Φορέα εγκρίνεται με απόφαση
του Συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των παρόντων
μελών:

Νοείται ότι, για τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας του Φορέα
και σε περίπτωση που οι προνοούμενες δαπάνες του
προϋπολογισμού προβλέπουν για αυξήσεις πέραν του δεκαπέντε
τοις εκατόν (15%) έναντι του προϋπολογισμού του προηγούμενου
έτους, ο προϋπολογισμός εγκρίνεται με απόφαση που λαμβάνεται
με απλή πλειοψηφία, νοουμένου ότι τάσσονται υπέρ της έγκρισης
του τα δύο εκ των τριών μελών του Συμβουλίου που
εκπροσωπούν τις τράπεζες, τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και τις
Ε.Π.Ε.Υ.:

Νοείται περαιτέρω ότι, μετά τα πρώτα τρία χρόνια
λειτουργίας του Φορέα και σε περίπτωση που οι προνοούμενες
δαπάνες του προϋπολογισμού προβλέπουν για αυξήσεις, οι
οποίες ύστερα από την αφαίρεση των ειλημμένων υποχρεώσεων
του Φορέα, υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατόν (5%) έναντι του
προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, ο προϋπολογισμός
εγκρίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία,
νοουμένου ότι τάσσονται υπέρ της έγκρισης του τα δύο εκ των
τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις
τράπεζες, τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και τις Ε.Π.Ε,Υ.:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση μη έγκρισης του
προϋπολογισμού κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν εδάφιο, το
Συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους
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αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με τις ειλημμένες υποχρεώσεις
του Φορέα καθώς και με την διαφοροποίηση του δείκτη τιμών
καταναλωτή.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο
προϋπολογισμός για το πρώτο έτος λειτουργίας του Φορέα,
καλύπτει τα έσοδα και δαπάνες του Φορέα για το οικονομικό έτος
που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Φορέα
και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και υποβάλλεται στο
Υπουργικό Συμβούλιο εντός δεκαπέντε {15} ημερών από της
ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του Φορέα και κατατίθεται στη
Βουλή των Αντιπροσώπων εντός τριάντα (30) ημερών από την εν
λόγω ημερομηνία.

Υποβολή

20.-(1) Ο Επίτροπος υποβάλλει στο Συμβούλιο, εντός τριών (3)

εκθέσεων.

μηνών από της ημερομηνίας λήξης έκαστου οικονομικού έτους,
έκθεση δραστηριοτήτων για το λήξαν έτος, περιλαμβανομένων
οικονομικών αποτελεσμάτων.

(2) Το Συμβούλιο υποβάλλει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές,
στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για
ενημέρωση, εντός ενός μηνός από τη συμπλήρωση του ελέγχου
των λογαριασμών και την έκδοση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή
απολογισμό οικονομικής διαχείρισης, τον οποίο δημοσιεύει στον
ιστοχώρο του Φορέα στο διαδίκτυο.

(3) Ο Επίτροπος εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε
οικονομικού έτους δημοσιεύει έκθεση, στην οποία καταγράφονταϊ
για το εν λόγω έτος κατά τομέα χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων, ο αριθμός των παραπόνων που έχουν υποβληθεί, ο
αριθμός των παραπόνων που έχουν εξεταστεί, το αποτέλεσμα της
εξέτασης, ο αριθμός των αποφάσεων των οποίων τη
δεσμευτικότητα έχουν αποδεχτεί οι χρηματοοικονομικές
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επιχειρήσεις και ο αριθμός των αποφάσεων των οποίων η
δεσμευτικοτητα δεν έχει γίνει αποδεκτή από αυτές:

Νοείται ότι, στην πιο πάνω έκθεση δημοσιεύεται το όνομα της
κάθε χρηματοοικονομικής επιχείρησης η οποία, ενώ αποδέχθηκε
τη δεσμευτικοτητα της απόφασης του Επιτρόπου, δε
συμμορφώθηκε με την απόφαση αυτή, ο αριθμός των παραπόνων
σε σχέση με τα οποία η εν λόγω χρηματοοικονομική επιχείρηση
αποδέχθηκε τη δεσμευτικοτητα της απόφασης του Επιτρόπου και
συμμορφώθηκε με αυτή και ο αριθμός των παραπόνων σε σχέση
με τα οποία η εν λόγω χρηματοοικονομική επιχείρηση αποδέχθηκε
τη δεσμευτικοτητα της απόφασης και δε συμμορφώθηκε με αυτή.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να δημοσιεύει τα στοιχεία που
αναφέρονται στο εδάφιο (3) πέραν της μίας φοράς ανά έτος εάν
κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

(5) Ο Επίτροπος δύναται, με την έγκριση του Συμβουλίου, να
εκδίδει και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις κρίνει αναγκαίες
αναφορικά με τις δραστηριότητες του Φορέα.

Έκδοση Οδηγιών.

21.-(1) Το Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονιστικής φύσεως
Οδηγίες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το
Συμβούλιο εκδίδει Οδηγίες, με τις οποίες ειδικότερα ρυθμίζονταί-

(α)

οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας του Φορέα,

(β)

η διαδικασία υποβολής και εξέτασης παραπόνων κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 12,
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(γ)

η διαδικασία και ο τρόπος είσπραξης, από το Φορέα,
όλων των πληρωτέων δυνάμει του παρόντος Νόμου και
των δυνάμει αυτού εκδοθεισών Οδηγιών, δικαιωμάτων τα
οποία εισπράττονται σε σχέση με την εξέταση
παραπόνων,

(δ)

η διαδικασία τήρησης στοιχείων και η υποβολή
καταστάσεων προς το Φορέα από τις χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις και

(ε)

οι όροι υπηρεσίας όλων των υπαλλήλων που αποτελούν
το προσωπικό του Φορέα, οι εξουσίες και τα καθήκοντα
τους, καθώς και θέματα προσλήψεων, προαγωγών και
άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.

ΜΕΡΟΣ IX
ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Απόρρητο.

22.-(1) Ο Επίτροπος, ο Βοηθός Επίτροπος, οποιοδήποτε μέλος
του Συμβουλίου, το προσωπικό του Φορέα και οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο έχει με οποιοδήποτε τρόπο πρόσβαση στα αρχεία του
Φορέα απαγορεύεται να παρέχει, να κοινοποιεί, να αποκαλύπτει ή
να χρησιμοποιεί δι' ίδιον όφελος οποιεσδήποτε πληροφορίες
αναφορικά με το λογαριασμό ή συμβόλαιο καταναλωτή ο οποίος
υπέβαλε παράπονο εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης,
τόσο κατά τη διάρκεια της εργοδότησης ή της επαγγελματικής του
σχέσης με το Φορέα, ανάλογα με την περίπτωση, όσο και μετά τον
τερματισμό της.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται στις
περιπτώσεις που-
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(α)

ο Φορέας ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αρμόδιες
εποπτικές αρχές ή τα αρμόδια όργανα άλλου κράτους
μέλους αρμόδια για τον εξώδικο διακανονισμό
παραπόνων ή με άλλες εποπτικές αρχές του
χρηματοοικονομικού τομέα των λοιπών κρατών μελών

(β)

ο καταναλωτής ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του
και η χρηματοοικονομική επιχείρηση παρέχουν τη
γραπτή συγκατάθεση τους για το σκοπό αυτό

(Υ)

η χρηματοοικονομική επιχείρηση βρίσκεται υπό
εκκαθάριση ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί εργασίες
διαμεσολάβησης στον ασφαλιστικό τομέα έχει κηρυχτεί σε
πτώχευση ή ο καταναλωτής έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή
ο καταναλωτής είναι εταιρεία που βρίσκεται υπό
εκκαθάριση και οι πληροφορίες παρέχονται προς τον
εκκαθαριστή-

(δ)

έχει εγερθεί δικαστική διαδικασία μεταξύ της
χρηματοοικονομικής επιχείρησης και του καταναλωτή

. .

αναφορικά με το λογαριασμό ή το συμβόλαιο του
καταναλωτή

(ε)

οι πληροφορίες παρέχονται στην αστυνομία δυνάμει των
διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή σε δημόσιο
λειτουργό νομίμως εξουσιοδοτημένο να λάβει τις
πληροφορίες ή σε δικαστήριο κατά τη δίωξη ή εκδίκαση
ποινικού αδικήματος δυνάμει της οικείας νομοθεσίας

(στ)

οι πληροφορίες ζητούνται από τον ελεγκτή ή το νομικό
σύμβουλο του Φορέα για την εκτέλεση των καθηκόντων
του.
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(3) Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παραβιάζει την
υποχρέωση του προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού
απορρήτου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) είναι ένοχο
αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 10:000) ή και στις
δύο αυτές ποινές.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 7,
σε περίπτωση που ο Επίτροπος ή ο Βοηθός Επίτροπος ή και
άλλος υπάλληλος του Φορέα εν γνώσει του παραβιάζει την
υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού
απορρήτου που προβλέπεται στο εδάφιο (1), διαπράττει
πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι και με την ποινή της
απόλυσης του από την υπηρεσία του Φορέα.

Τίτλος του Φορέα.

23.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
να χρησιμοποιεί τον τίτλο «Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης» ή παρεμφερή τίτλο, ο
οποίος είναι δυνατό να δημιουργήσει στο κοινό σύγχυση.

(2) Ο τίτλος "Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών
Χρηματοοικονομικής Φύσης" αποδίδεται διεθνώς με τον όρο «The
Financial Ombudsman of the Republic of Cyprus».

Συνεργασία με

24.-(1) Ο Φορέας συνεργάζεται με τα όργανα άλλων κρατών

όργανα κρατών

μελών που είναι αρμόδια για την εξώδικη επίλυση διαφορών

μελών και με τις

χρηματοοικονομικής φύσης, περιλαμβανομένων των

αρμόδιες εποπτικές

διασυνοριακών διαφορών.

αρχές της
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Δημοκρατίας.

(2) Ο Φορέας συνεργάζεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές
και δύναται να εισηγείται προς αυτές τη λήψη συγκεκριμένων
μέτρων με στόχο-

(α)

τη βελτίωση του χειρισμού κατά συρροή παραπόνων
εναντίον συγκεκριμένης χρηματοοικονομικής επιχείρησης
ή κατά συγκεκριμένου είδους χρηματοοικονομικής
επιχείρησης,

(β)

τη βελτίωση του τρόπου αντιμετώπισης των παραπόνων
των καταναλωτών από τις χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις, και

(γ)

την αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε άλλου
θέματος αναφορικά με τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Ενημερωτικά

25. Ο Φορέας δύναται να εκδίδει ή να δημοσιεύει ενημερωτικά

δελτία.

δελτία που να παρέχουν πληροφορίες ή συμβουλές, τις οποίες
θεωρεί κατάλληλες με βάση τα παράπονα που υποβλήθηκαν ή
βάσει των γραπτών αποφάσεων του.

Ψευδείς δηλώσεις

26.

Πρόσωπο το οποίο, κατά την παροχή πληροφοριών για

και απόκρυψη

οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των

στοιχείων.

δυνάμει αυτού εκδιδομένων Οδηγιών εν γνώσει του προβαίνει σε
ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες στοιχείο
δήλωσης ή αποκρύπτει ουσιώδες στοιχείο ή με οποιοδήποτε
τρόπο παρεμποδίζει τη διενέργεια εξέτασης παραπόνου από το
Φορέα, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€
10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές:
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Νοείται ότι, ο Επίτροπος έχει τη διακριτική ευχέρεια να
απαλλάξει οποιοδήποτε εμπλεκόμενο στο παράπονο μέρος από
τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης του με τις διατάξεις του
παρόντος Άρθρου, εφόσον θεωρήσει ότι η μη συμμόρφωση του
οφείλεται σε λάθος, παράλειψη ή σε άλλη εύλογη αιτία και η
απόφαση για απαλλαγή είναι πλήρως αιτιολογημένη.

Επιφυλάξεις.

27. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται ανεξαρτήτως
των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, δυνάμει του οποίου
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η εξέταση παραπόνων εναντίον
χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή η δυνατότητα διαμεσολάβησης
για την επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να υπάρξουν μεταξύ
καταναλωτών υπηρεσιών χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων:

Νοείται ότι, ο

Επίτροπος, ανάλογα

με την

περίπτωση

κοινοποιεί στην αρμόδια εποπτική αρχή τα παράπονα που
άπτονται περιπτώσεων, οι οποίες ενδεχομένως να συνιστούν
παράβαση του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, του περί των
Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, του περί Υπηρεσιών
Πληρωμών

Νόμου, του περί

Εργασιών και Άλλων

της Ασκήσεως

Ασφαλιστικών

Συναφών Θεμάτων Νόμου, του περί

Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων
Αγορών Νόμου, του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών
Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί
Συναφών

Θεμάτων

Νόμου

ή οποιασδήποτε

άλλης

οικείας

νομοθεσίας, καθώς και οποιονδήποτε οδηγιών ή κανονισμών
εκδίδονται

δυνάμει

των νόμων

αυτών,

και αποστέλλει

τις

περιπτώσεις, για τις οποίες ενδεχομένως να έχει διαπραχθεί
ποινικό αδίκημα και τις περιπτώσεις που ενδεχομένως να άπτονται
του

δημοσίου

Δημοκρατίας.

συμφέροντος

στο

Γενικό

Εισαγγελέα

της
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Μεταβατικές

28.-(1) Κάθε αρμόδια εποπτική αρχή διαβιβάζει προς το Φορέα,

διατάξεις.

εντός εξήντα (60) ημερών από της ημερομηνίας έναρξης της
ισχύος του παρόντος Νόμου:

(α)

τα

ονόματα,

εποπτευομένων
επιχειρήσεων

και

τα

στοιχεία

από
που

αυτή
παρέχουν

επικοινωνίας

των

χρηματοοικονομικών
χρηματοοικονομικές

υπηρεσίες στη Δημοκρατία κατά την ημερομηνία έναρξης
της ισχύος του παρόντος Νόμου, προσδιορίζοντας το
είδος των παρεχόμενων από την κάθε χρηματοοικονομική
επιχείρηση υπηρεσιών, και

(β)

όλα τα παράπονα που υποβλήθηκαν προς αυτή από
καταναλωτές, η εξέταση των οποίων δεν έχει
ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος
του παρόντος Νόμου.

(2) Με την παραλαβή των παραπόνων από το Φορέα και
εφόσον αυτά εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, ο Επίτροπος
επικοινωνεί με τους καταναλωτές που υπέβαλαν τα παράπονα
αυτά και ζητά απ' αυτούς να δηλώσουν κατά πόσο επιθυμούν το
παράπονο τους να εξεταστεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος
Νόμου ή να μην εξεταστεί και τους πληροφορεί ότι σε περίπτωση
που επιθυμούν το παράπονο τους να εξεταστεί από το Φορέα, η
διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει βάσει των διατάξεων του
άρθρου 11:

Νοείται ότι, για παράπονα που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία
του Φορέα, ή για τα οποία ο καταναλωτής δεν επιθυμεί να
εξεταστούν από το Φορέα, η διαδικασία εξέτασης τους συνεχίζεται
από την αρμόδια εποπτική αρχή.
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(3) Παράπονα, τα οποία υποβάλλονται κατά
χρηματοοικονομικής επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
εδαφίου (1) του άρθρου 11 μετά την έναρξη της ισχύος του
παρόντος Νόμου, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλονται στον
Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12 εντός περιόδου
είκοσι δύο (22) μηνών από την ημερομηνία από την οποία ο
καταναλωτής έλαβε γνώση ή που κατά την κρίση του Επιτρόπου,
θα έπρεπε λογικά να είχε λάβει γνώση της επιβλαβούς ενέργειας ή
της παράλειψης της χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή του
γεγονότος ότι είχε έρεισμα για υποβολή παραπόνου δύναται να
εξεταστούν από τον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου.

Ε.Ε. Παρ.!{()
Αρ. 4253, 23.7.2010
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Ν. 85(Ι)/2010

Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 85(1) του 2010
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2009

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Προοίμιο.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε,Ε.: L224,
16.08.2006.
σ.1.

Για σκοπούς, μετςίξύ άλλων, μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο:
«Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης
Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί ίων
ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, της οδηγίας Β3/349/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ
του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και
λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου
για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
22 του 1965
68 του 1987
190 του 1989
Β του 1992
22(1) του 1992
140(1) του 1999
140(1} του 2000
171(1) του 2000
8(1) του 2001
123(1) του 2003
124(1) του 2003
144(1) του 2003
5(1) του 2004
170(1) του 2004
230(1) ίου 2004
23(f) του 2005
49(1) του 2005
76(1) του 2005
29(1) του 2007
37(1) του 2007
177(1) του 2007
104(1) του 2009
124(1) του 2009.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους
του 1985 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 Συνεργατικών
Εταιρειών Νόμοι του 1985 μέχρι 2010.

Τροποπ οίηση
του άρθρου Β
του βασικού
νόμου.

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

με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο.

85(!) του 2010.

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εταιρεία
έχουσα ως σκοπόν της προαγωγήν των οικονομικών
συμφερόντων των μελών της συμφώνως προς τα συνεργατικός
°ΡΧάς ή εταιρεία ιδρυθείσα με σκοπόν τη διευκόλυνσιν της
λειτουργίας των τοιούτων εταιρειών δύναται να εγγραφεί δυνάμει
του παρόντος Νόμου:
Νοείται ότι, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί
Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, δεν
εγγράφονται παρά μόνο εταιρείες που διαθέτουν μετοχικό
κεφάλαιο και των οποίων, τηρουμένων των διατάξεων ίου άρθρου
12Α, τα μέλη έχουν ευθύνη περιορισμένη στο ύψος του ποσού της
συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.»-
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(β)

Τροποποίηση
του άρθρου 12
του βασικού
νομού.

με την προσθήκη, αμέσως μετά από το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου
εδαφίου (1Α):
«(1Α)(α)

Η ευθύνη εταιρείας, της οποίας μέλος είναι εγγεγραμμένη
εταιρεία, θα είναι περιορισμένη.

(β)

Σε περίπτωση εταιρείας απεριορίστου ευθύνης, τα μέλη
αυτής μόνο κατά την εκκαθάριση θα είναι υπεύθυνα από
κοινού και κεχωρισμένως σε σχέση προς και δι' απάσας
τας υποχρεώσεις αυτής.».

3. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(aj

μ £ , η ν αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της πρώτης πρότασης του εδαφίου
(4) αυτού με άνω ncs κάτω τελεία και με τη διαγραφή της ακόλουθης δεύτερης
πρότασης του ιδίου εδαφίου: «Εις περίπτωσιν τροποποιήσεως, διό της
οποίας επιφέρεται αλλαγή εις την ευθύνην της εταιρείας, τα υφιστάμενα μέλη
θα εξακολουθήσουν να θεωρούνται ως μέλη εάν συμμορφωθούν προς τας
διατάξεις των ειδικών κανονισμών ως ούτοι ετροποποιήθησαν μετά την
αλλαγήν της ευθύνης της εταιρείας:»-

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(5) Ουδεμία τροποποίηση των ειδικών κανονισμών εταιρείας διά της
οποίας επιφέρεται αλλαγή στην ευθύνη των μελών της από
απεριόριστη σε περιορισμένη, διά της δημιουργίας μετοχικού
κεφαλαίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12Α, θα
εγγράφεται, εκτός εάν ληφθεί απόφαση σε γενική συνέλευση των
μελών της και εγκριθεί υπό του Εφόρου,»-

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά από το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου
εδαφίου (5Α):
«(5Α)(α)

Σε περίπτωση που η ευθύνη των μελών μετατρέπεται
από απεριόριστη σε περιορισμένη σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο εδάφιο (5), εκδίδεται προς τους
δανειστές κατάλληλη γνωστοποίηση, όπως ορίζει η
Επιτροπή με βάση την παράγραφο (γ) του παρόντος
εδαφίου, και παρέχεται σ' αυτούς
το δικαίωμα να
ζητήσουν πριν την έναρξη ισχύος της μετατροπής ή και
μετά από αυτήν εντός προθεσμίας που ορίζει η
Επιτροπή, την άμεση εξόφληση των καθαρών
αποδοτέων απαιτήσεων τους χωρίς οποιαδήποτε προς
τούτο έξοδα ή χρεώσεις ή περιορισμό του αναλογούντος
τόκου, ανεξάρτητα οποιωνδήποτε περί του αντιθέτου
όρων που διέπουν τις απαιτήσεις τους, αλλά χωρίς
επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 28 και εν γένει
των τυχόν ανταπαιτήσεων της εταιρείας οποιασδήποτε
μορφής, περιλαμβανομένων δεσμεύσεων, εκχωρήσεων
ή άλλων συμβατικώς αναληφθεισών υποχρεώσεων και
γενικού δικαιώματος επίσχεσης (general preferential
lien}.

(β)

Τα υφιστάμενα μέλη εξακολουθούν να θεωρούνται μέλη
συμμορφούμενα
με
τις
διατάξεις
των
ειδίκών
κανονισμών, όπως αυτοί τροποποιούνται ως ανωτέρω,
εκτός εάν δηλώσουν εγγράφως στην εταιρεία την
αντίθεση τους και αποχωρήσουν.

(γ)

Οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως θέματα ή και θέματα
διαδικασίας και γνωστοποιήσεων σε σχέση με την
εφαρμογή του παρόντος εδαφίου ρυθμίζονται με
Κανονιστικές
Αποφάσεις
της
Επιτροπής
που
δημοσιεύονται
στην
Επίσημη
Εφημερίδα
της
Δημοκρατίας.».
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Τροποποίηση
ίου βασικού
νόμου με την
προθήκη νέου
άρθρου 12Α.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά από το υφιστάμενο
άρθρο 12 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 12Α:

«Έκδοση
μετοχών
και άλλων
τίτλων.

12Α.-(1) Εγγεγραμμένες εταιρείες, των οποίων η ευθύνη των μελών είναι
απεριόριστη, δύνανται με απόφαση γενικής συνέλευσης των μελών τους
να τροποποιούν τους ειδικούς τους κανονισμούς, έτσι ώστε να
προβλέπεται η δημιουργία μετοχικού κεφαλαίου με μετατροπή της
ευθύνης των μελών από απεριόριστη σε περιορισμένη ή χωρίς τέτοια
μετατροπή, εφόσον ικανοποιούν τον Έφορο για τη σκοπιμότητα και
ορθότητα αυτής της επιλογής.
(2) Εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να προβαίνει χωρίς τροποποίηση των
ειδικών κανονισμών της και μέχρι του εγκεκριμένου υπό των ειδικών
κανονισμών μετοχικού της κεφαλαίου, σε εκδόσεις μετοχικού κεφαλαίου
με βάση όρους που αποφασίζονται από την επιτροπεία της και
εγκρίνονται από τον Έφορο:

(3)(α)

Στα πλαίσια της άσκησης των εποπτικών του αρμοδιοτήτων,
ο Έφορος δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του, να
ζητήσει από εγγεγραμμένη εταιρεία όπως αυτή ετοιμάσει και
υποβάλει προς αυτόν μελέτη για τη σκοπιμότητα, τους όρους
και το ύψος τυχόν απαιτούμενης έκδοσης νέου κεφαλαίου με
βάση τα δεδομένα της εταιρείας ως προς τα κριτήρια άσκησης
εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων,

(β)

Κάθε έκδοση μετοχικού κεφαλαίου θα απευθύνεται μόνο
προς τα πρόσωπα που είναι ή δύνανται να εγγραφούν ως
μέλη της εταιρείας με βάση το άρθρο 8.

(γ)

Οι όροι της έκδοσης δυνατό να προβλέπουν ότι μέρος της
ονομαστικής αί,ίας των μετοχών μέχρις ενός ανωτάτου ορίου
θα καλύπτεται μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών
προσόδου, νοουμένου ότι τέτοια κεφαλαιοποίηση δεν μπορεί
να υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο ως προς τα συνολικά
αποθεματικά προσόδου της εταιρείας, όπως τα ανώτατα αυτά
όρια καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(δ)

Οι όροι της έκδοσης δυνατό να προβλέπουν ότι τα πρόσωπα
που αποκτούν μετοχές θα αναλαμβάνουν μία ή και τις δύο
από τις ακόλουθες ευθύνες:
(ί)
όταν η εταιρεία τα καλεί, να καταβάλλουν καθορισμένα
ποσά μη κληθέντος κεφαλαίου (uncalled capital},
(ϋ) να πραγματοποιούν, σε περίπτωση που η εταιρεία
υποστεί ζημιές ή τεθεί υπό εκκαθάριση, τις
καθορισμένες μη επιστρεπτέες συμπληρωματικές
καταβολές, ως πολλαπλάσιο της ονομαστικής αξίας των
μετοχών ή άλλως πως (members' reserve liability):
Νοείται ότι, τα ποσά που αναφέρονται στις
υποπαραγράφους (i) και (ϋ) πιο πάνω είναι αμέσως απαιτητά
και καταβάλλονται όταν η εταιρεία ή ο εκκαθαριστής το
ζητήσουν, ανεξάρτητα οποιασδήποτε απαίτησης του μέλους
έναντι της εταιρείας.

(4)(α)

(Ρ)

Εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται, εφόσον παρέχουν σχετική
εξουσιοδότηση οι ειδικοί κανονισμοί της, να εκδίδει
προνομιούχες μετοχές, αξιόγραφα ή άλλους τίτλους ή κινητές
αξίες, χωρίς δικαίωμα ψήφου και με όρους που
αποφασίζονται από την επιτροπεία της και εγκρίνονται από
τον Έφορο.
Κατά την άοκηση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων, ο
Έφορος δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του, να ζητήσει
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από εγγεγραμμένη εταιρεία όπως αυτή ετοιμάσει και
υποβάλει προς αυτόν μελέτη για τη σκοπιμότητα, τους όρους
κα{ το ύψος τυχόν απαιτούμενης έκδοσης προνομιούχων
μετοχών ή αξιόγραφων ή άλλων τίτλων ή κινητών αξιών, με
βάση τα δεδομένα της εταιρείας ως προς τα κριτήρια άσκησης
εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων.
(γ)

Οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου που αφορούν μετοχές,
συμφέρον στο μετοχικό κεφάλαιο και μέρισμα από μετοχές
δεν εφαρμόζονται σε σχέση με προνομιούχες μετοχές που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος εδαφίου,

(5) Οποιαδήποτε τεχνικής φύαεως θέματα ή και θέματα όρων έκδοσης ή
και διαδικασιών και γνωστοποιήσεων σε σχέση με την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με Κανονιστικές Αποφάσεις της
Επιτροπής
που
δημοσιεύονται
στην
Επίσημη
Εφημερίδα
της
Δημοκρατίας.».
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 57Α.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά από το άρθρο 57
αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 57Α:

«Ευθύνη μελών
επιτροπείας για
ετήσιους
^
λογαριασμούς
finf.l'l' 3 1 0
έκθεση
διαχείρισης.

57Α.-(1) Τα μέλη της επιτροπείας εγγεγραμμένης εταιρείας,
ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους βάσει της
συνεργατικής νομοθεσίας, έχουν συλλογικά το καθήκον έναντι της
εταιρείας να μεριμνούν ότι οι ετήσιο! λογαριασμοί και καταστάσεις και,
ανάλογα με την περίπτωση, οι ετήσιοι ενοποιημένοι λογαριασμοί και
καταστάσεις,
συντάσσονται
και δημοσιεύονται
ως προς
το
περιεχόμενο τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συνεργατικής
νομοθεσίας και σύμφωνα με τα Δϊεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
(2) Τ α μέλη της επιτροπείας εγγεγραμμένης εταιρείας, ενεργώντας
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους βάσει της συνεργατικής
νομοθεσίας, έχουν συλλογικά το καθήκον έναντι της εταιρείας να
εξασφαλίζουν ότι η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσεται και
δημοσιεύεται ως προς το περιεχόμενο της σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της συνεργατικής νομοθεσίας.».

Ε.Ε. Παρ. 1{ί)
Α ρ . 4253, 23.7.2010
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Ν. 86(Ι)/2010

Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 ε κ δ ί δ ε τ α ι με
δ η μ ο σ ί ε υ σ η στην Επίσημη Εφημερίδα τ η ς Κυπριακής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς σύμφωνα με το Άρθρο 52 τ ο υ Συντάγματος.
Αριθμός 86(1} τ ο υ 2010

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υποχρεωτικής

τίτλος.

Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών (Τροποποιητικός) Νόμος

174 του 1989 του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Υποχρεωτικής
63(1) του 1997 Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμους του 1989 έως 2003
15(1) του 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός
140(1) του 2003. νόμος και ο τΐαρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμοι του
1989 έως 2010.

Τροποποίηση

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

του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου
(2) αυτού της φράσης «επτά (7) ημερών» (πρώτη γραμμή)
με τη φράση «δεκατεσσάρων (14) ημερών» και την
αντικατάσταση της άνω τέλειας στο τέλος αυτής με άνω και
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κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης
επιφύλαξης:

«Νοείται ότι η προϋπόθεση της παρούσας παραγράφου
δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση που είναι άγνωστα
τα στοιχεία του ασφαλιστή » και

(β)

με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του εδαφίου (3)
αυτού της φράσης «επτά (7) ημέρες» (τρίτη γραμμή) με τη
φράση «δεκατέσσερις (14) ημέρες».

Τροποποίηση

3. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 19

αντικατάσταση της φράσης «2 ετών» με τη φράση «τριών (3) ετών»

του βασικού

όπου αυτή απαντάται.

νόμου.

Ε.Ε. Παρ. 1(1)
Αρ. 4253,23.7.2010

774

Ν. 87(Ι)/2Ο10

Ο περί Δ α σ ώ ν (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος τ ο υ 2010 ε κ δ ί δ ε τ α ι με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τ η ς
Κυπριακής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς σύμφωνα με το Άρδρο 52 τ ο υ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς .
Αριθμός 87(|) τ ο υ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών

τίτλος.

(Τροποποιητικός) {Αρ. 2) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί

14 του 1967 με τους περί Δασών Νόμους του 1967 μέχρι 2010 (που στο εξής
49 του 1987 θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και
44 του 1991 ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δασών Νόμοι
27(1) του 1999 του 1967 μέχρι (Αρ. 2) του 2010.
78Α(Ι) του 2003
34(0 του 2005
33(1) του 2010.

Τροποποίηση

2.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του

του βασικού

άρθρου 12 αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο:

νόμου με
αντικατάσταση
του άρθρου 12.

«Αδεια για

12.-(1) Ο Διευθυντής

εκτέλεση

σχετικούς όρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του

συγκεκριμέν

παρόντος

Νόμου

ων

εκδίδονται

δυνάμει

εργασιών.

ακόλουθες εργασίες, οι οποίες αφορούν τα είδη

και

εκδίδει άδεια

των

και

θέτει

κανονισμών

αυτού, αναφορικά

με

που
τις
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δέντρων και θάμνων που περιλαμβάνονται στον
Πίνακας Β.

Πίνακα Β και ευρίσκονται σε οποιαδήποτε γη εκτός
του κρατικού δάσους:

(α)

Την υλοτομία, την εκρίζωση, την
αποκοπή της κορυφής του κορμού,
τη

μετατροπή

σε

ξυλεία

και

τη

μεταφορά-

(ί)

των

ειδών

δέντρων

και

θάμνων που περιλαμβάνονται
Πίνακας Β.

στο Μέρος 1 του Πίνακα Β,

Μέρος Ι,

όταν

η

κορμού

έμφλοια
σε

διάμετρος

ύψος

εκατόν

τριάντα εκατοστομέτρων {130
cm)

αττό

το

μεγαλύτερη

έδαφος
από

είναι

σαράντα

εκατοστόμετρα (40 cm)·

(Ν)

των ειδών δέντρων ή θάμνων
που

περιλαμβάνονται

στο

Πίνακας Β.

Μέρος ΙΕ του Πίνακα Β, όταν η

Μέρος II.

έμφλοια διάμετρος κορμού σε
ύψος

εκατόν

εκαστοστομέτρων

τριάντα
(130

cm)

αττό

το

έδαφος

μεγαλύτερη

αττό

είναι
σαράντα

εκατοστόμετρα (40 cm)·

των

χριστουγεννιάτικων

δέντρων

κατά

τους

μήνες

Νοέμβριο και Δεκέμβριο κάθε
έτους και

των δέντρων που ανήκουν στο
είδος ελιά (Oiea europaea),
όταν

η

κορμού

έμφλοια
σε

διάμετρος

ύψος

εκατόν

τριάντα εκατοστομέτρων (130
cm)

από

το

μεγαλύτερη

έδαφος
από

είναι

πενήντα

εκατοστόμετρα (50 cm).

Νοείται ότι, για σκοπούς
της παρούσας παραγράφου,
«χριστουγεννιάτικο

δέντρο»

σημαίνει οποιοδήποτε δέντρο
ανήκει στο είδος {Cupressus
spp.),

πεύκο

(Pinus

spp.),

κέδρο (Cedrus spp.), έλατο
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(Abies

spp.),

(Sequoia

ή

σεκβόια

spp.

και

Sequoiadendron spp.)

(β)

την

αποκοπή

κλάδου

ο

οποίος

εκφύεται σε ύψος πέραν των δύο
μέτρων (2 m) από το έδαφος και έχει
διάμετρο στη βάση του μεγαλύτερη
από εικοσιπέντε εκατοστομετρα (25
cm):

Νοείται ότι, η παράγραφος (β)
δεν εφαρμόζεται-

(ϊ)

στα δέντρα που ανήκουν στο
είδος ευκάλυπτος {όλα τα είδη
των γενών Eucalyptus), ελιά
(Olea

europaea),

χαρουπιά

(Ceratonia siliqua) ή μουριά
(όλα

τα

είδη

του

γένους

Morus), όταν αποδεδειγμένα
το κλάδεμα ή η καρατόμηση
τους γίνεται στα πλαίσια της
ανανέωσης

ή

της

καλλιεργητικής φροντίδας του

δέντρου- και

(if)

στις εργασίες του Τμήματος
Δημοσίων

Έργων

που

αφορούν το κλάδεμα δέντρων
τα

οποία

αποδεδειγμένα

εμποδίζουν την ορατότητα των
οδηγών

καλύπτοντας

φώτα

τροχαίας, οδικές πινακίδες ή
διαβάσεις πεζών

τη

διάνοιξη

αυλακιου

βάθους

μεγαλύτερου των τριάντα (30 cm)
εκατοστομέτρων
μικρότερη

των

σε
εκατόν

απόσταση
πενήντα

εκατοστομέτρων (150 cm) από την
περίμετρο της βάσης του κορμού:

Νοείται ότι, οι διατάξεις
παραγράφων

(β)

και

των
(γ)

εφαρμόζονται μόνο σε δέντρο που
έχουν εμφλοια διάμετρο σε

ύψος

εκατόν τριάντα εκατοστομέτρων (130
cm) από το έδαφος, μεγαλύτερη από
πενήντα εκατοστόμετρα (50 cm).
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(2) Όταν άδεια που εκδίδεται δυνάμει του
εδαφίου (1), αφορά οποιαδήποτε από τις εργασίες
που περιλαμβάνονται στην παράγραφο (α) του
εδαφίου αυτού, ο κάτοχος της φέρει αυτή μαζί του
κατά τη διάρκεια των εργασιών και πριν την
ενορξή τους ενημερώνει δεόντως τον πλησιέστερο
δασικό ή αστυνομικό σταθμό και την οικεία αρχή
τοπικής διοίκησης.

(3)

(α)

Κάθε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε
οποιαδήποτε

από τις

αναφερόμενες

στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1)
πράξεις χωρίς να εξασφαλίσει πρώτα
την προβλεπόμενη άδεια ή παραλείπει
να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από
τους

όρους

αναφερόμενης

της
άδειας,

πιο

πάνω

είναι

ένοχο

αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης
του υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα
που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις
δύο αυτές ποινές.
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(β)

Κάθε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε
οποιαδήποτε

από τις

στις παραγράφους
εδαφίου

(1)

αναφερόμενες

(β) και (γ)

πράξεις

χωρίς

του
να

εξασφαλίσει πρώτα την προβλεπόμενη
άδεια ή παραλείπει να συμμορφωθεί με
οποιονδήποτε από τους όρους της πιο
πάνω αναφερόμενης άδειας, είναι ένοχο
αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης
του υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα
που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ή
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει
το πεντακόσια ευρώ (€500) ή και στις
δύο αυτές ποινές.

(4)

Ο

Διευθυντής

δύναται,

με

γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να
προσθέτει
Πίνακας Β.

στον

Πίνακα

Β,

οποιοδήποτε

δασικό ή καλλωπιστικό είδος δέντρου ή
θάμνου κρίνει σκόπιμο.
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«ΠΙΝΑΚΑΣ Β
(Αρθρο 12)
ΜΕΡΟΣ Ι
Είδη δέντρων και ψηλών θάμνων για τα οποία απαιτείται άδεια όταν η εμφλοια
διάμετρος κορμού σε ύφος 130 cm πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη αττό 15

cm
1.

Αγριομηλιά (Sorbus aria)

2.

Αντρουκλιά

3.

Αόρατοι

4.

Δάφνη (Laurus nobilis)

5.

Δρυς (Quercus infectoria)

6.

Ευκάλυπτος {Eucalyptus spp.- όλα τα είδη)

7.

Ιτιά (Salix alba)

8.

Καβάτζι (Populus nigra var. thevestina)

9.

Κέδρος

10.

Κοκκονιά

11.

Κυπαρίσσι (Cupressus spp - όλα τα είδη)

{Arbutus spp.- όλα τα είδη)

(Juniperus spp - όλα τα είδη)

(Cedrus spp.- όλα τα είδη)
{Celtis spp.- όλα τα είδη)

12. Λατξιά (Quercus alnifotia)
13.

Μερικοί (Tamarix spp.- όλα τα είδη)

14. Μοσφιλιά (Crataegusspp-όλα

τα είδη)

15.

Μουριά, Συκαμιά (Morus spp.- όλα τα είδη)

16.

Μυρτιά, Μερσινιά (Myrtus communis)

17.

Παλλούρα, Κονναρκά (Zizyphus lotus)

18.

ΓΊερνιά (Quercus coccifera)

19.

Πέυκη (Pinus s p p - ό λ α τα είδη)

20.

Πλάτανος (Piatanus orientalis)

21.

Σκλήδρο, Σκλέδρος (Ainus orientalis)

22.

Στερατζιά (Styrax officinalis)

23.

Σφένδαμνος

24.

Σχοινιά (Pistacia lentiscus)

25.

Τρέμιθθος (Pistacia atlantica)

26.

Τρεμιθιά (Pistacia terebinthus)

27.

Φτελιά (Ulmus canescens)

28.

Χαρουπιά (Ceratonia siliqua)

(Το είδος Acer obtusifolium)
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ΜΕΡΟΣ II
Είδη ξενικών και καλλωπιστικών δέντρων για τα οποία απαιτείται άδεια όταν η
έμφλοια διάμετρος σε ύψας 130 cm πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από
40 cm
1.

Αλμπίτσια {Albizzia spp. - όλα τα είδη)

2.

Αρουακάρια (Araucaria spp. - όλα τα είδη)

3.

Αρτυμαθκιά, Μαστισιά (Schinus spp.- όλα τα είδη)

4.

Γκρεβίλλια {Grevitlea robusta)

5.

Δρυς ( Quercus spp.- όλα τα είδη εκτός των Q. ainifoiia, Q. coccifera)

6.

Έλατα (Abies spp.- όλα τα είδη)

7.

Ζιζυφιά (Eleagnus angustifolia)

8.

Ιτιά (Salix spp.- όλα τα είδη εκτός του Salix alba)

9.

Καζουαρίνα (Casuarina spp - όλα τα είδη)

10.

Καλλιστήμων (Callistemon spp. - όλα τα είδη)

11.

Καστανιά (Castanea sativa)

12.

Κερκίδα, Δέντρο του Ιούδα (Cercis siliquastrum)

13.

Λεύκη (Populus spp. - όλα τα είδη εκτός του P. nigra))

14.

Μαχαίριον (Tipuana tipu)

15.

Μποχίνια (Bauhinia spp - όλα τα είδη)

16.

Σεκβόια (Sequoia sempervirens)

17.

Σεκβοϊάδενδρο (Sequoiadendron giganteum)

18.

Σοφόρα

19.

Στερκούλια (Brachychiton diversiifolius)

20.

Συκομουριά, Τουμττεζιά (Ficus sycomorus)

21.

Τξιακαράντα (Jacaranda mimosifolia)

22.

Υγράμβαρις, Ξύλο του Αφέντη (Liquidambar styraciflua)

23.

Φλόγα του δάσους (Delonix regia)

24.

Φτελιές (Ulmus spp.- όλα τα είδη, εκτός του U.canescens)

25.

Ψευδακακία, Ρομπίνια (Robinia pseudoacacia)».

(Sophorajaponica)

Ε.Ε. Παρ. 1(1}
Αρ. 4253, 23.7.2D10
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Ν. 88{l)/2010

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2010 εκδίδεται με διιμοσίευαη οτην Επίσημη Εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 88{Ι) του 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΟΝ ΝΟΜΟ
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με
τίτλο -

Επίσημη

«Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Εφημερίδα της

της 14ης Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του

E.E.:L224,

Συμβουλίου περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων

16.08.2006,

μορφών, της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους

σ.1.

ενοποιημένους λογαριασμούς, της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου
για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραττεζών και
λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του
Συμβουλίου για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 113.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός)
(Αρ.3) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο

9 του 1968 ( π ο υ
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(1) του 1994

15{Ι) του 1995
21(1) του 1997
82(1) του 1999
149(i) 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

στο

εξήζ Θ α αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).
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92(1) του 2004
24(1) του 2005
129(1) του 2005
130{Ι) του 2005
98(1} του 2006
124(1} του 2006
70(1) του 2007
71(!) του 2007
131{ί) του 2007
186(!) του 2007
87(1) του 2008
49{Ι) του 2009
99(1} TOU 2009
42(0 του 2010
60(1) του 2010,

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 142 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 142
του βασικού
νόμου.

(α)

Η υποπαράγραφος (iii) της παραγράφου (ε) του
εδαφίου (1) αυτού τροποποιείται με 0)

την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο
(αα) αυτής, της φράσης «το ισόποσο σε
κυπριακές

λίρες

των

14.600.000

(δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εξακόσιων
χιλιάδων) Ευρώ» (τέταρτη μέχρι έβδομη
γραμμή) με τη φράση «το ποσό των
17.500.000

(δεκαεπτά

εκατομμυρίων

πεντακόσιων χιλιάδων) Ευρώ»· και
(ιί)

την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο
(ββ) αυτής, της φράσης «το ισόποσο σε
κυπριακές λίρες των 29.200,000 (είκοσι
εννέα εκατομμυρίων διακόσιων χιλιάδων)
Ευρώ» (δεύτερη μέχρι τέταρτη γραμμή) με
τη φράση

«το ποσό των 35.000.000

(τριάντα πέντε εκατομμυρίων) Ευρώ»-
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το εδάφιο (4) αυτού αντικαθίσταται με το
ακόλουθο νέο εδάφιο (4):
«(4)(α)

Οι σύμβουλοι κάθε εταιρείας έχουν
συλλογικά το καθήκον έναντι της να
μεριμνούν ότι οι ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις και, ανάλογα με την
περίπτωση, οι ετήσιες ενοποιημένες
οικονομικές

καταστάσεις

συντάσσονται

και

δημοσιεύονται

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
(β)

Άνευ επηρεασμού της συλλογικής
αστικής ευθύνης των συμβούλων
έναντι της εταιρείας η οποία υπάρχει
σε

περίπτωση

παραβίασης

του

καθήκοντος που αναφέρεται στην
παράγραφο

(α),

αν

σύμβουλος

εταιρείας παραλείπει να λάβει όλα τα
εύλογα μέτρα για συμμόρφωση με το
καθήκον

που

αναφέρεται

στην

παράγραφο (α), διαπράττει αδίκημα
και

υπόκειται,

σε

περίπτωση

καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει

το

ένα

έτος

ή

σε

πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα
χίλια επτακόσια ευρώ ή και στις δύο
αυτές ποινές:
Νοείται ότι, τηρουμένων των
διατάξεων
ειδικού

οποιουδήποτε

νόμου,

διαδικασία

σε

άλλου

οποιαδήποτε

εναντίον

προσώπου

σχετικά με το προβλεπόμενο στην
παρούσα

παράγραφο

αδίκημα,
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αποτελεί υπεράσπιση η απόδειξη ότι
το πρόσωπο αυτό είχε εύλογη αιτία
να πιστεύει και πίστευε ότι ικανό και
υπεύθυνο

πρόσωπο,

που

ήταν

επιφορτισμένο με το καθήκον να
μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις
διατάξεις της παραγράφου (α), ήταν
σε θέση να εκτελεί

το

καθήκον

εκείνο.».

Τροποποίηση
του άρθρου 151

3. Το άρθρο 151 του βασικού νόμου τροποποιείται με -

του βασικού
νόμου.

(α)

την

κατάργηση

της παραγράφου (δ) του

εδαφίου (1) αυτού· και

(β) την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού,
του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):

«(3)(α)

Οι σύμβουλοι κάθε εταιρείας έχουν
συλλογικά το καθήκον έναντι της να
εξασφαλίζουν ότι:
(ί)

η

έκθεση

των

συντάσσεται

και

σύμφωνα

τις

με

συμβούλων
δημοσιεύεται

απαιτήσεις

του

παρόντος Νόμου(ϋ) όταν η έκθεση των συμβούλων
περιλαμβάνει

δήλωση

διακυβέρνησης,
συντάσσεται

η

έκθεση

και

αυτή

δημοσιεύεται

σύμφωνα

με

190(1) του 2007

παρόντος

Νόμου

77(1) του 2009.

Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές
Αξίες

προς

Ρυθμιζόμενη
2007

τις

εταιρικής

απαιτήσεις
και

των

Διαπραγμάτευση
Αγορά)

Νόμων

και 2009 και των

του
περί

σε
του

δυνάμει

αυτών εκδιδομένων Οδηγιών.
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(β)

Άνευ επηρεασμού της συλλογικής
αστικής ευθύνης των συμβούλων
έναντι της εταιρείας η οποία υπάρχει
σε

περίπτωση

παραβίασης

του

καθήκοντος που αναφέρεται στην
παράγραφο

(α),

αν

σύμβουλος

εταιρείας παραλείπει να λάβει όλα τα
εύλογα μέτρα για συμμόρφωση με το
καθήκον

που

αναφέρεται

στην

παράγραφο (α), διαπράττει αδίκημα
και

υπόκειται,

σε

περίπτωση

καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει

το

ένα

έτος

ή

σε

πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις
δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ ή και στις
δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων
οποιουδήποτε

άλλου

οποιαδήποτε

διαδικασία

σχετικά

ειδικού
εναντίον

νόμου,

σε

προσώπου

με το προβλεπόμενο στην παρούσα

παράγραφο αδίκημα, αποτελεί υπεράσπιση η
απόδειξη ότι το πρόσωπο αυτό είχε εύλογη αιτία να
πιστεύει και πίστευε ότι ικανό και υπεύθυνο
πρόσωπο, που ήταν επιφορτισμένο με το καθήκον
να μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της
παραγράφου (α), ήταν σε θέση να εκτελεί το
καθήκον εκείνο.».

Ε.Ε. Παρ. i(l}
Αρ. 4253,23.7.2010
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Ν. 89(Ι)/2010

Ο περί Βτοκτόνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 89(1) του 2010
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟ

ΤΊ pool μ ιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
με τίτλο' -

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.;
L262,
6.10.2009,
σ.40.

«Οδηγία 2009/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16πς
Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη
διάθεση βιοκτόνων στην αγορά όσον αφορά την παράταση ορισμένων
προθεσμιών»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
72(1) του 2004
62(1) του 2009
116(1) του 2009.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιοκτόνων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βιοκτόνων Νόμους του 2004 και
2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Βιοκτόνων Νόμοι του 2004
έως 2010.

Τροποποίηση
του άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την προσθήκη σ' αυτό, του
ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε. Ε.;
L.262,
6.10.2009,
ο. 40.

«Οδηγία 2009/107/ΕΚ» σημαίνεί την Κοινοτική Οδηγία με τίτλο «Οδηγία
2009/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ις
Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη
διάθεση βιοκτόνων στην αγορά όσον αφορά την παράταση ορισμένων
προθεσμιών».
3. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Τροποποίηση
του άρθρου 24
του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ί) της παραγράφου
(γ) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (ί):
«(ί) μέχρι τη 14η Μαΐου 2004, προκειμένου για πληροφορίες που
υποβάλλονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν
οι
πληροφορίες
αυτές
προστατεύονται
ήδη,
δυνάμει
οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου, οπότε στην περίπτωση
αυτή, οι πληροφορίες συνεχίζουν να προστατεύονται μέχρι τη
λήξη του τυχόν εναπομείναντος διαστήματος της περιόδου
προστασίας των δεδομένων που προβλέπεται από οποιοδήποτε
άλλο νόμο, μέχρι τη 14Π Μαΐου 2014 κατ' ανώτατο όριο, ή, κατά
περίπτωση, όχι πέραν της ημερομηνίας μέχρι την οποία η
μεταβατική περίοδος ορίζεται με σχετική απόφαση. Εάν μια
απόφαση να περιληφθεί δραστική ουσία στο Παράρτημα Ι ή ΙΑ
της Οδηγίας 2009/107/ΕΚ ορίζει μεταγενέστερη ημερομηνία από
την λΑ^ Μαΐου 2014, η παρέκκλιση αυτή συνεχίζει να
εφαρμόζεται για τα προϊόντα που περιλαμβάνουν την εν λόγω
δραστική ουσία μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην
απόφαση ».
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(β)

με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ί) της παραγράφου (γ)
του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (ί):
«(ί) μέχρι τη 14η Μαΐου 2014, προκειμένου για πληροφορίες που
υποβάλλονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν
οι
πληροφορίες
αυτές
προστατεύονται
ήδη,
δυνάμεϊ
οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου, οπότε στην περίπτωση
αυτή, οι πληροφορίες συνεχίζουν να προστατεύονται μέχρι τη
λήξη του τυχόν εναπομείναντος διαστήματος της περιόδου
προστασίας ίων δεδομένων που προβλέπεται από οποιοδήποτε
άλλο νόμο, μέχρι τη 14" Μαΐου 2014 κατ' ανώτατο όριο, ή κατά
περίπτωση, όχι πέραν της ημερομηνίας μέχρι την οποία η
μεταβατική περίοδος ορίζεται με σχετική απόφαση. Εάν μια
απόφαση να περιληφθεί δραστική ουσία στο Παράρτημα Ι ή ΙΑ
της Οδηγίας 2009/107/ΕΚ ορίζει μεταγενέστερη ημερομηνία από
την 14r Μαΐου 2014, η παρέκκλιση αυτή συνεχίζει να
εφαρμόζεται για τα προϊόντα που περιλαμβάνουν την εν λόγω
δραστική ουσία μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην
απόφαση».

Τροποποίηση
του άρθρου 42
του βασικού
νόμου.

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη
φράση «Διαθέτει στην αγορά της Δημοκρατίας» (πρώτη γραμμή)
των ακόλουθων νέων λέξεων «, χρησιμοποιεί, ή/και κατέχει»- και

(β)

με την αντικατάσταση της παραγράφου {β) αυτού, με την
ακόλουθη νέα παράγραφο (β):
«(β) ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με
τον παρόντα Νόμο ή με κανονισμούς, ή διατάγματα που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή»

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με τη
προσθήκη νέου
άρθρου 46.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 45
αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 46:

«Δραστικές
ουσίες στο
στάδιο της
αξιολόγησης.

46. Βιοκτόνα προϊόντα τα οποία περίέχουν δραστικές ουσίες,
οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και μέχρι τον καθορισμό τους ως βασικές
ουσίες, με διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει του
άρθρου 5, υποχρεούνται:
(α)

Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και

(β)

να εγγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου ή/και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η
Αρμόδια Αρχή.».

Ε.Ε. Παρ. 1(1)
Αρ. 4253, 23.7.2010
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Ν. 90(ί)/2010

Ο περί Μέτρων και Σταθμών {Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 90(1) του 2010
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1974 ΜΕΧΡΙ 2002

Προοίμιο.

Πα σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 114.
07.05.2009,
σ. 10.

«Οδηγία 2009/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 η ς
Μαρτίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/161/ΕΟΚ του Συμβουλίου
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων σος
μονάδες μέτρησης»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
19 του 1974
73 του 1977
48 του 1985
89(Ι)του 1995
150(1) του 2000
16(1) του 2002.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μέτρων και Σταθμών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Μέτρων
και Σταθμών Νόμους του 1974 μέχρι 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί Μέτρων και Σταθμών Νόμοι του 1974 μέχρι 2010.

Τροποποίηση του
άρθρου 4 του
βασικού νόμου.

2, Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «ή
συμπληρωματικά?» (τρίτη γραμμή)- και

(β)

με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3), αμέσως μετά
το εδάφιο (2) αυτού:
«(3) Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εδάφια (1) και (2)
αφορούν τα χρησιμοποιούμενα όργανα μετρήσεως, τις
πραγματοποιούμενες μετρήσεις και τις ενδείξεις μεγέθους που
εκφράζονται σε μονάδες μετρήσεως».

Τροποποίηση του
άρθρου 9 του
βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της
ακόλουθης φράσης στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού:
«Ο ορισμός αυτός αναφέρεται στο ύδωρ που έχει ισοτοπική σύνθεση
οριζόμενη από τις ακόλουθες αναλογίες ποσότητας ύλης: 0,000 155 76
γραμμομόρια 2 Η ανά γραμμομόριο Ή , 0,000 379 9 γραμμομόρια , 7 0 ανά
γραμμομόριο ,e O και 0,002 005 2 γραμμομόρια Ο ανά γραμμομόριο
Ο.».

Τροποποίηση του
άρθρου 13 του
βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο (α):

«(α) παράγωγες ή άλλες μονάδες ή πρότυπα σύμβολα ή ορισμούς σε
σχέση με τις βασικές μονάδες βάρους ή μέτρησης:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου
"παράγωγες μονάδες" σημαίνει μονάδες οι οποίες παράγονται από τις
βασικές μονάδες.».

Τροποποίηση του
άρθρου 14 του
βασικού νόμου.

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

(ο)

Με τη διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού'και
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(β)

Τροποποίηση του
άρθρου 18 του
βασικού νόμου.

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (7) αυτού, της φράσης «των
εδαφίων (5) και (6)» (πρώτη γραμμή) με τη φράοη «του εδαφίου
(5)».

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή
απ' αυτό των Λέξεων «συμπληρωμακκών ή» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή),

Ε.Ε. Παρ. 1(f)
Αρ. 4253,23.7.2010

792

Ν. 91(|)/2010

Ο περί τ ο υ Συντονισμού τ ω ν Διαδικασιών Σύναψης Δ η μ ο σ ί ω ν Συμβάσεων Προμηθειών, Έ ρ γ ω ν και Υπηρεσιών
κ α ι για Σ υ ν α φ ή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος νου 2010 ε κ δ ί δ ε τ α ι με δημοσίευση στην Επίσημη Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς
Κυπριακής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς σύμφωνα με το Άρθρο 52 τ ο υ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς .
Αριθμός 91(1) τ ο υ 2010
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ Τ Ο Ν ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΛΗΜΟΣίΩΜ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2006

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
12(0 του 2006

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί του Συντονισμού των
Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για
Συναφή Θέματα Νόμο του 2006 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα διαβάζονται μαζί ως οι περί του Συντονισμού των
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για
Συναφή Θέματα Νόμοι του 2006 και 2010.

Τροποποίηση του
όρθρου 2 rou
βασικού νόμου.

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

«11(1) του 2006.

«Νόμος 11(ί) του 2006» σημαίνει τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών
Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του
Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
και για Συναφή θέματα Νόμου του 2006, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται
ή αντικαθίσταται».

Τροποποίηση του
άρθρου 13 του
βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α)
αυτού και στην επιφύλαξη της ιδίας παραγράφου, της φράσης «του περί του Συντονισμού των
Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2005» με τη φράση «του Νόμου 11(1) του 2006» και
με τη διαγραφή της αναφοράς «... του 2006.» που συναντάται στον πλαγιότιτλο της παραγράφου
(α).

Τροποποίηση FOU
άρθρου 32 του
βασικού νόμου

4. Το όρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση ο' αυτό της λέξης
«χωρίς», που συναντάται στην τέταρτη γραμμή του πλαγιότιτλου του άρθρου αυτού, με τη λέξη
«με».

Τροποποίηση του
άρθρου 50 του
βασικού νόμου.

5. Το εδάφιο (4) του άρθρου 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
λέξης και τ ο υ αριθμού «άρθρο 32» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη και τον αριθμό «άρθρου 32».

Τροποποίηση του
άρθρου 63 του
βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β)
αυτού και στην επιφύλαξη της ιδίας παραγράφου, της φράσης «του περί του Συντονισμού των
Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2005» με τη φράση «του Νόμου 11 (f) του 2006».

Τροποποίηση του
άρθρου 71 του
βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ' αυτό της λέξης
«διατάξειων» (προτελευταία γραμμή) με τη λέξη «διατάξεις».

Τροποποίηση του
άρθρου 74 του
βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 74 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με τη διαγραφή του αριθμού 1, εντός παρενθέσεως, στην πρώτη γραμμή του άρθρου και
(β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α), στην επιφύλαξη της παραγράφου (α) και στην
παράγραφο (β), της φράσης «του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης
Συμβάσεων στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2005» με τη φράση «του Νόμου 11 (Ι) του 2006».

Τροποποίηση του
άρθρου 81 του
βασικού νόμου.

9. Το άρθρο 81 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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Τροποποίηση του
άρθρου 83 του
βασικού νόμου.

Τροποποίηση του
άρθρου 84 του
βασικού νόμου.

(α)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο {γ) αυτού, της λέξης «ανακοίνωση» με τη λέξη
«προκήρυξη»- και

(β)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (δ) αυτού, της φράσης «χρήση έντυπων,
δημοσίευση κτλ» με τη φράση «σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των
προκηρύξεων».

10. Το άρθρο 83 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως;

(α)

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «δημοσίευσης της
προκήρυξης» (προτελευταία γραμμή) με τη φράση «αποστολής της προκήρυξης
διαγωνισμού για δημοσίευση της»-

(β)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης
«δημοσίευσης της προκήρυξης» (προτελευταία γραμμή), με τη φράση «αποστολής της
προκήρυξης όϊαγωνίσμού για δημοσίευση της»- καί

(γ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «δημοσίευσης της προκήρυξης»
(προτελευταία γραμμή) με τη φράση «αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση της».

11. Το άρθρο 84 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως;
(ί)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού, του αριθμού και της λέξης
«1.000 λίρες» (πρώτη γραμμή) με τον αριθμό και τη λέξη «2.000 ευρώ»-

(ϋ)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) αυτού, του αριθμού κα( της λέξης
«5.000 λίρες» (πρώτη γραμμή) με τον αριθμό και τη λέξη «15.000 ευρώ»- και

(iii)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) αυτού, του αριθμού και της λέξης
«50.000 λίρες» (πρώτη γραμμή) με τον αριθμό και τη λέξη «50.000 ευρώ» και την
αντικατάσταση του αριθμού και της λέξης «500.000 λίρες» (τρίτη γραμμή) με τον
αριθμό και τη λέξη «850.000 ευρώ»- και

(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού με την προσθήκη, αμέσως μετά από τη λέξη
«συνήφθησαν» (τελευταία γραμμή), της φράσης «, για ποσά πέραν των δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ,».
Προσθήκη νέου
όρθρου 84Α οτο
βασικό νόμο.

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά από το άρθρο 84 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 84Α:

«Ειδική
διάταξη για
συμβάσεις που
αφορούν στην
κάλυψη
αναγκών της
Κυπριακής
Προεδρίας του
Συμβουλίου
τηςΕ.Ε..

84Α,- Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 84, για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που προορίζονται να καλύψουν ανάγκες που έχουν άμεση σχέση
με την προετοιμασία και διεκπεραίωση της προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία το δεύτερο εξάμηνο του
2012, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., δεν υπερβαίνει -

(α)

τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να αναθέτει απευθείας τη σύμβαση χωρίς να προηγείται
δημοσίευση προκήρυξης-

(β)

τις τριάντα
δύναται να
προσφορών
οικονομικών

(γ)

χιλιάδες (30.000) ευρώ, η αναθέτουσα αρχή
ζητά την υποβολή γραπτών ή προφορικών
από περιορισμένο, κατά την κρίση της, αριθμό
φορέων

τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 19, όταν πρόκειται
για συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών, και τις εκατόν χιλιάδες
(100.000) ευρώ, όταν πρόκειται για συμβάσεις έργων, η
αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει τη σύμβαση χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης με βάση την ακόλουθη διαδικασία:
(ί)
η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα
του διαγωνισμού, τα οποία αποστέλλει, όπου είναι
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εφικτό, σε τουλάχισίον
τέσσερις οικονομικούς
φορείς της αιτιολογημένης επίλογής της.
Η
αποστολή των εγγράφων του διαγωνισμού σε
λιγότερους από
τέσσερις οικονομικούς φορείς
πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς(ίί)

(iii)

η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν
δύναται να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από
την
ημερομηνία
αποστολής
της
σχετικής
πρόσκλησης- και
οι προσφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι την
καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην
πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών.»

Κατάργηση του
άρθρου 90 του
βασικού νόμου.

13. Το άρθρο 90 του βασικού νόμου καταργείται.

Τροποποίηση του
άρθρου 93 του
βααικού νόμου.

14. Το άρθρο 93 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

ΜΕ τη διαγραφή, από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «Με εξαίρεση το άρθρο 90,» και
την αντικατάσταση της πρόθεσης «ο» με την πρόθεση «Ο» και αφού διαγραφεί στην
πρώτη γραμμή αυτού ο αριθμός (1), εντός παρενθέσεως.

(β)

Με την κατάργηση του εδαφίου (2) αυτού.

Τροποποίηση του
άρθρου 94 του
βασικού νΰμου.

15. Η επιφύλαξη του άρθρου 94 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
φράσης «του άρθρου 90 του παρόντος Νόμου» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «του
περ! των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου
του 2010» και με την προσθήκη αντίστοιχα προς τη φράση αυτή στον πλαγιότιτλο του άρθρου 94
της αναφοράς «...(Ι) του 2010.».

Έναρξη ισχύος
του παρόντος
Νόμου και λήξη
της ισχύος του
άρθρου 12,

16. (1) Με την επιφύλαξη της διάταξης του εδαφίου (2) η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται με
τη δημοσίευση του στην επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(2) Η ισχύς των διατάξεων του όρθρου 12 άρχεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) και λήγει την 31
Δεκεμβρίου του 2012.
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Ε.Ε. Παρ. [(I)
Αρ. 4253, 23.7.2010

Ν. 92(!)/2010

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 εκδί
δεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγ
ματος.
Αριθμός 92(1) του 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων

τίτλος.

Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός)

96(1) του 2000

Νόμος

του

2010

και

θα

διαβάζεται

μαζί

με

τους

περί

97(ί) του 2003

Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου)

156(1) του 2003

Νόμους του 2000 έως 2007 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο

168(1) του 2006

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

69(1) του 2007.

αναφέρονται μαζί ως οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση
Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμοι του 2000 έως 2010.

Τροποποίηση

2.

Το

άρθρο

του άρθρου 15

ακολούθως:

15

του

βασικού

νόμου

τροποποιείται

ως

του βασικού
νομού.
(α)

Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου
(1) αυτού, των λέξεων "επτά ημερών" με τις λέξεις
"δεκατεσσάρων ημερών" (δεύτερη γραμμή)' και

(β)

με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του εδαφίου (2)
αυτού, των λέξεων "επτά ημερών" με τις λέξεις
"δεκατεσσάρων ημερών" (τέταρτη γραμμή).

Τυπώθηκε ατο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Μιχαλάκη Κσραολή, ί445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - mwm.mol.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επϊαημης Εφημερίδας πωλούνται προς €1.71 το καθένα
Ετήσια συνδρομή: €68.00

