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Ο περί τη  Ρύθμιση  τη  Αβλαβού  Διέλευση  Πλοίων από τα Χωρικά Ύδατα Νόμο  του 2011 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  28{Ι) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔίΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΧΟΡΪΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Προοίμιο. 
45 του 1964. 

203 του 1988. 

Για σκοπού  εφαρμονή  του περί τη  Αιγιαλίτιδα  Ζώνη  Νόμου και των 
συναφών προνοιών του περ[ τη  Σύμβαση  των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο τη  Θάλασσα  {Κυρωτικού) Νόμου, 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  Ρύθμιση  τη  Αβλαβού  
Διέλευση  Πλοίων από τα Χωρικά Ύδατα Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτό  εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια -

«χωρικά ύδατα» ή «αιγιαλίτιδα ζώνη» ή «χωρική θάλασσα» σημαίνει το 
μέρο  τη  θάλασσα  που εφάπτεται στην ακτή τη  Δημοκρατία , το 
οποίο θεωρείται τμήμα του εδάφου  τη  και υπόκειται στην κυριαρχία 
τη  Δημοκρατία  και εκτείνεται σε πλάτο  μέχρι τα δώδεκα ναυτικά μίλια 
από τι  γραμμέ  βάση  

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία και 

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο 
τη  Θάλασσα , όπω  κυρώθηκε από τον περί τη  Σύμβαση  των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο τη  Θάλασσα  (Κυρωτικό) Νόμο. 
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Έννοια 
διέλευση . 

(2) Οποιοιδήττοτε άλλοι όροι περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν 
ερμηνεύονται στο εδάφιο (1) του παρόντο  άρθρου, έχουν την έννοια που του  
αποδίδεται από τη Σύμβαση. 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ 

3.-(1) Διέλευση σημαίνει ναυσιπλοΐα μέσα από τα χωρικά ύδατα με σκοπό: 

(ο) το διάπλου των υδάτων αυτών χωρί  είσοδο ατα εσωτερικά 
ύδατα ή στάση σε αγκυροβόλιο ή λιμενική διευκόλυνση έξω από 
τα εσωτερικά ύδατα- ή 

(β) την προσέγγιση στα εσωτερικά ύδατα ή από τα εσωτερικά ύδατα 
ή στάση σε τέτοιο αγκυροβόλιο ή λιμενική διευκόλυνση. 

(2) Η διέλευση πρέπει να είναι συνεχή  και γρήγορη: 

Νοείται ότι η διέλευση περί λαμβάνει στάθμευση ή αγκυροβολιά, 
μόνον εφόσον αυτέ  αποτελούν παρεπόμενη συνέπεια τη  συνήθου  
ναυσιπλοΐα , ή καθίστανται αναγκαίε  λόγω ανωτέρα  βία  ή κινδύνου ή 
παροχή  βοήθεια  σε πρόσωπα, πλοία ή αεροσκάφη που βρίσκονται σε 
κίνδυνο: 

Νοείται περαιτέρω ότι εάν, μετά την εφαρμογή τη  μεθόδου των 
ευθειών γραμμών βάση  κατέστησαν εσωτερικά ύδατα θαλάσσιε  
περιοχέ  που πριν από μια τέτοια χάραξη δε θεωρούνταν ω  εσωτερικά 
ύδατα, τότε το δικαίωμα τη  αβλαβού  διέλευση  αναγνωρίζεται και για 
τι  περιοχέ  αυτέ . 

Έννοια αβλαβού  
διέλευση . 

4.-{1) Η διέλευση είναι αβλαβή  εφ' όσον δε διαταράσσει την ειρήνη, την τάξη 
ή την ασφάλεια τη  Δημοκρατία . Η διέλευση αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τη Σύμβαση και με του  άλλου  κανόνε  του διεθνού  δικαίου. 

(2) Η διέλευση ενό  ξένου πλοίου θεωρείται ότι δεν είναι αβλαβή , εάν αυτό 
ασχολείται με οποιαδήποτε από τι  παρακάτω δραστηριότητε : 

(α) οποιαδήποτε πράξη απειλή  ή χρήση  βία  κατά τη  κυριαρχία , 
τη  εδαφική  ακεραιότητα , ή τη  πολιτική  ανεξαρτησία  τη  
Δημοκρατία  ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραβίαση των 
αρχών του Διεθνού  Δικαίου, που είναι ενσωματωμένε  στο 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 

(β) οποιαδήποτε άσκηση ή εξάσκηση με όπλα οποιουδήποτε είδου -

(γ) οποιαδήποτε πράξη που αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών 
επ ιζήμιων για την άμυνα ή την ασφάλεια τη  Δημοκρατία -

(δ) οποιαδήποτε πράξη προπαγάνδα  που αποσκοπεί στο να 
επηρεάσει την άμυνα ή την ασφάλεια τη  Δημοκρατία -
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(ε) οποιαδήποτε απογείωση, προσγείωση ή φόρτωση σε πλοίο 
οποιουδήποτε αεροσκάφου -

(στ} οποιαδήποτε εκτόξευση, εκφόρτωση ή φόρτωση σε πλοίο 
οποιασδήποτε στρατιωτική  συσκευή  -

(ζ) οποιαδήποτε φόρτωση ή εκφόρτωση οποιουδήποτε 
εμπορεύματο , νομίσματο  ή προσώπου, κατά παράβαση των 
τελωνειακών, φορολογικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών 
νόμων και κανονισμών τη  Δημοκρατία -

(η) οποιοδήποτε εκ προθέσεω  πράξη, που προκαλεί σοβαρή 
ρύπανση κατά παράβαση τη  Σύμβαση -

(θ) οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα-

(ι) οποιαδήποτε ανάληψη δραστηριοτήτων έρευνα  και 

επισκόπηση -

(ια) οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παρεμβολή σε 
οποιαδήποτε συστήματα επ ικοινωνιών ή οποιεσδήποτε άλλε  
διευκολύνσει  ή εγκαταστάσει  τη  Δημοκρατία - και 

(ιβ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που δεν έχει άμεση σχέση με 
τη διέλευση. 

Υποβρύχιο 
και άλλα υποβρύχιο 
οκάφη. 

Κανονισμοί. 

5. Υποβρύχια και άλλα υποβρύχια σκάφη απαιτείται να πλέουν στην 
επ ιφάνεια τη  χωρική  θάλασσα  και να δείχνουν τη σημαία του . 

6.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδε! κανονισμού , σύμφωνα με 
τι  διατάξει  τη  Σύμβαση  και άλλων κανόνων του διεθνού  δικαίου, 
αναφορικά με την αβλαβή διέλευση από τα χωρίκά ύδατα τη  Δημοκρατία , σε 
σχέση με όλε  ή οποιαδήποτε από τι  ακόλουθε  δραστηριότητε : 

(α) την ασφάλεια τη  ναυσιπλοία  και τη ρύθμιση τη  θαλάσσια  
κυκλοφορία -

(β) την προστασία των ναυτιλιακών βοηθημάτων και ευκολιών και 
άλλων ευκολιών ή εγκαταστάσεων-

(γ) την προστασία καλωδίων και αγωγών 

(δ) τη συντήρηση του ζώντο  Θαλάσσιου πλούτου-

(ε) την πρόληψη τη  παράβαση  των νόμων και των κανονισμών 
αλιεία  τη  Δημοκρατία -

(στ) τη διατήρηση του περιβάλλοντο  τη  Δημοκρατία  και την 
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πρόληψη, μείωση και τον έλεγχο τη  ρύπανση  του 

(ζ) τη θαλάσσια επ ιστημονική έρευνα και τι  υδρογραφικέ  εργασίε · 

(η) την πρόληψη τη  παράβαση  των τελωνειακών, φορολογικών, 
μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων κοι κανονισμών τη  
Δημοκρατία . 

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντο  
άρθρου δε θα αφορούν στη σχεδίαση, κατασκευή, επάνδρωση ή στον 
εξοπλισμό των ξένων πλοίων, εκτό  αν ανταποκρίνονται αε γενικά αποδεκτού  
διεθνεί  κανόνε  και πρότυπα. 

(3) Ξένα πλοία, παυ ασκούν το δικαίωμα τη  αβλαβού  διέλευση  από τα 
χωρικά ύδατα, οφείλουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα Νόμο και του  
δυνάμει του παρόντο  Νόμου εκδιδόμενου  Κανονισμού , καθώ  και με όλου  
του  γενικά αποδεκτού  κανονισμού  που σχετίζονται με την αποφυγή των 
συγκρούσεων στη θάλασσα. 

7.-(1) Η Δημοκρατία μπορεί, όπου είναι απαραίτητο, λαμβάνοντα  υπόψη την 
ασφάλεια τη  ναυσιπλοΐα , να απαιτήσει όπω  τα ξένα πλοία που ασκούν το 
δικαίωμα τη  αβλαβού  διέλευση  από τα χωρικά τη  ύδατα, χρησιμοποιούν 
τέτοιου  θαλάσσιου  διαδρόμου  και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορία , που 
μπορεί αυτή να προσδιορίζει ή να καθορίζει για τη ρύθμιση τη  διέλευση  των 
πλοίων. 

(2) Ιδιαίτερα, δεξαμενόπλοια, πυρηνοκίνητα πλοία και πλοία που φέρουν 
πυρηνικέ  ή άλλε  εκ φύσεω  επικίνδυνε  ή ανθυγιεινέ  ουσίε  ή υλικά μπορεί 
να απαιτηθεί να περιορίσουν τη διέλευση του  σε τέτοιου  θαλάσσιου  
διαδρόμου , 

(3) Κατά τον προσδιορισμό των θαλασσίων διαδρόμων και τον καθορισμό 
των σχεδίων διαχωρισμού κυκλοφορία  σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η 
Δημοκρατία θα λαμβάνει υπόψη -

(α) τι  συστάσει  των αρμοδίων Διεθνών Οργανισμών-

(β) οποιουσδήποτε διαύλου , οι οποίοι χρησιμοποιούνται εθιμικά 
από τη διεθνή ναυσιπλοία-

(γ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ειδικών πλοίων και διαύλων και 

Θαλάσσιοι διάδρομοι και 
σχέδια διαχωρισμού 
κυκλοφορία  στα χωρικά 
ύδατο. 
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(δ) την πυκνότητα τη  κυκλοφορία . 

(4) Η Δημοκρατία θα καθορίζει με σαφήνεια τέτοιου  θαλάσσιου  
διαδρόμου  κα! σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορία  πάνω σε χάρτε , στου  
οποίου  θα δίδεται η πρέπουσα δημοσιότητα: 

131(1) του 2004 
98(1) του 2010. 

Νοείται ότι η Δημοκρατία ασκεί τι  αρμοδιότητε  που αναφέρονται στα 
εδάφια (1) - (4) του παρόντο  άρθρου, τηρουμένων των διατάξεων του περί 
Εμπορική  Ναυτιλία  (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθηση  και Ενημέρωση  
σχετικά με την Κυκλοφορία των Πλοίων) Νόμου. 

;;ενα πυρηνοκινητα 
πλοία και πλοία που 
φέρουν πυρηνικέ  ή 
άλλε  εκ φύσεω  
επ ικίνδυνε  ή ανθυγιεινέ  
ουσίε . 

8. Ξένα πυρηνοκίνητα πλοία και πλοία που φέρουν πυρηνικέ  ή άλλε  εκ 
φύσεω  επικίνδυνε  ή ανθυγιεινέ  ουσίε , όταν ασκούν το δικαίωμα τη  
αβλαβού  διέλευση  από τα χωρικά ύδατα, θα φέρουν έγγραφα και θα τηρούν 
ειδικά προληπτικά μέτρα τα οποία καθορίζονται για τέτοια πλοία από διεθνεί  
συμφωνίε . 

Καθήκοντα τη  
Δημοκρατία . 

9.-(1) Οι αρχέ  τη  Δημοκρατία  δεν θα παρεμποδίζουν την αβλαβή διέλευση 
ξένων πλοίων διό μέσου των χωρικών υδάτων παρά μόνο σύμφωνα με τι  
διατάξει  του παρόντο  Νόμου και τη  Σύμβαση . Ιδιαίτερα, κατά την εφαρμογή 
τη  Σύμβαση  ή οποιωνδήποτε νόμων ή κανονισμών που υιοθετήθηκαν 
σύμφωνα με τη Σύμβαση, η Δημοκρατία δεν: 

(α) επ ιβάλλει απαιτήσει  ατα ξένα πλοία οι οποίε  έχουν ω  
πρακτικό αποτέλεσμα την άρνηση ή τη μείωση του δικαιώματο  
τη  αβλαβού  διέλευση -

(β) μεροληπτεί τυπικά και ουσιαστικά εναντίον των πλοίων 
οποιουδήποτε κράτου  ή εναντίον πλοίων που φέρουν φορτία 
προ , από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε κράτου . 

(2) Οι αρχέ  τη  Δημοκρατία , πρέπει να δίνουν την κατάλληλη 
δημοσιότητα για κάθε ναυτιλιακό κίνδυνο που γνωρίζουν, μέσα στα χωρικά του  
ύδατα: 

Νοείται ότι η Δημοκρατία ασκεί τι  αρμοδιότητε  που αναφέρονται στα 
εδάφια (1) και (2) του παρόντο  άρθρου, τηρουμένων των διατάξεων του περί 
Εμπορική  Ναυτιλία  (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθηση  και Ενημέρωση  
σχετικά με την Κυκλοφορία των Πλοίων) Νόμου. 

Δικαιώματα προστασία  
τη  Δημοκρατία . 

10.-(1) Η Δημοκρατία μπορεί να παίρνει σειρά απαραίτητων μέτρων για να 
παρεμποδίζει τη διέλευση από τα χωρικά τη  ύδατα, όταν αυτή δεν είναι 
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αβλαβή . 

(2) Στην περίπτωση των πλοίων που προσεγγίζουν στα εσωτερικά ύδατα ή 
επ ισκέπτονται τι  λιμενικέ  διευκολύνσει  έξω από τα εσωτερικό ύδατα, η 
Δημοκρατία έχει επίση  το δικαίωμα να παίρνει τα αναγκαία μέτρα για να 
παρεμποδίζε! κάθε παράβαση των όρων στου  οποίου  υπόκειται η άδεια 
εισόδου αυτών των πλοίων στα εσωτερικά ύδατα ή μια τέτοια επίσκεψη. 

(3) Η Δημοκρατία μπορεί, να αναστέλλει προσωρινά σε καθορισμένε  
περιοχέ  των χωρικών τη  υδάτων την αβλαβή διέλευση των ξένων πλοίων, 
περιλαμβανομένων και των οπλικών ασκήσεων, αν μια τέτοια αναστολή είναι 
αναγκαία για την προστασία τη  ασφάλεια  τη . Μια τέτοια αναστολή θα ισχύει 
μόνο αφού έχει ανακοινωθεί προσηκόντω . 

Τέλη τα οποία μπορεί να 
επ ιβληθούν σε ξένα 
πλοία. 

11.-(1)Τηρουμένη  τη  διάταξη  του εδαφίου (2} του παρόντο  άρθρου, η 
Δημοκρατία δεν μπορεί να επ ιβάλει τέλη στα ξένα πλοία με μόνο λόγο τη 
διέλευση του  από τα χωρικό τη  ύδατα. 

(2) Η Δημοκρατία μπορεί να επ ιβάλει τέλη ή δικαιώματα σε ένα ξένο πλοίο 
που διέρχεται από τα χωρικά τη  ύδατα μόνο ω  πληρωμή για συγκεκριμένε  
υπηρεσίε  που παρασχέθηκαν στο πλοίο. Τα τέλη αυτά θα επιβάλλονται χωρί  
διακρίσει , 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

Ποινική δικαιοδοσία 
πάνω σε ξένο πλοίο. 

12.-(1) Η ποινική δικαιοδοσία τη  Δημοκρατία  δεν πρέπει να ασκείται πάνω σε 
ξένο πλοίο διερχόμενο από τα χωρικά ύδατα, για τη σύλληψη οποιουδήποτε 
προσώπου ή τη διενέργεια οποιοσδήποτε έρευνα  σχετική  με οποιοδήποτε 
έγκλημα που έγινε πάνω στο πλοίο κατά τη διάρκεια τη  διέλευση  του, με 
εξαίρεση μόνα τι  παρακάτω περιπτώσει : 

(α) αν οι συνέπειε  του εγκλήματο  επεκτείνονται στη Δημοκρατία· 

(β) αν το έγκλημα είναι τέτοιο που να διαταράσσει την ειρήνη τη  
χώρα  ή την ευταξία των χωρικών υδάτων 

(γ) αν ζητηθεί η βοήθεια των τοπ ικών αρχών από τον πλοίαρχο ή ένα 
διπλωματικό υπάλληλο ή προξενικό αξιωματούχο του κράτου  
τη  σημαία  ή 
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(δ) αν τα μέτρα αυτά είναι ο.αγκαία για την καταστολή του 
παράνομου εμπορίου ναρκωτικών φαρμάκων ή ψυχοτρόπων 
ουσιών. 

(2) Οι διατάξει  του εδαφίου (1) του παρόντο  άρθρου δεν επηρεάζουν το 
δικαίωμα τη  Δημοκρατία  να πάρει οποιαδήποτε μέτρα, που απορρέουν από 
του  νόμου  τη , για το σκοπό σύλληψη  ή έρευνα  πάνω σε ξένο πλοίο 
διερχόμενο από τα χωρικά ύδατα, μετά τον απόπλου του από εσωτερικά ύδατα. 

(3) Στι  περιπτώσει  που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του 
παρόντο  άρθρου, η Δημοκρατία, αν το ζητήσει ο πλοίαρχο , πριν αναλάβει 
οποιαδήποτε ενέργεια οφείλει να ειδοποιήσει ένα διπλωματικό υπάλληλο ή 
προξενικό αξιωματούχο του κράτου  τη  σημαία  και να διευκολύνει την επαφή 
μεταξύ αυτού του υπαλλήλου ή αξιωματούχου και του πληρώματο  του πλοίου: 

Νοείται ότι, σε επείγουσα περίπτωση η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει, 
ενώ ία μέτρα βρίσκονται σε εξέλιξη. 

{4) Οι αρχέ  τη  Δημοκρατία  όταν εξετάζουν, αν και με ττοιο τρόπο πρέπει 
να γίνει μια σύλληψη, οφείλουν να λαμβάνουν δεόντω  υπόψη του  τα 
συμφέροντα τη  ναυσιπλοΐα . 

(5) Εκτό  όπω  προβλέπεται στο Μέρο  XII τη  Σύμβαση  ή σχετικά με τι  
παραβιάσει  των νόμων και των κανονισμών που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το 
Μέρο  V τη  Σύμβαση , η Δημοκρατία δεν μπορεί να παίρνει οποιοδήποτε 
μέτρα πάνω σε ξένο πλοίο, που διαπλέει τα χωρικά ύδατα, για να συλλάβει 
οποιοδήποτε πρόσωπο ή για να αναλάβει οποιαδήποτε έρευνα σχετική με 
οποιοδήποτε έγκλημα που διαπράχθηκε πριν το πλοίο εισέλθει στα χωρικά 
ύδατα, αν το πλοίο προσεγγίζοντα  από ξένο λιμάνι διαπλέει μόνο τα χωρικά 
ύδατα χωρί  να εισέρχεται στα εσωτερικά ύδατα. 

Αστική δικαιοδοσία 13.-(1) Η Δημοκρατία δεν πρέπει να ανακόπτει ή να εκτρέπει από την πορεία 
σχετική με sEV

 Ι ο υ £να ξένο γ,λοίο, που διαπλέει τα χωρικά ύδατα, με σκοπό την άσκηση 

αστική  δικαιοδοσία  οε πρόσωπο που επ ιβαίνει στο πλοίο. 

(2) Η Δημοκρατία δεν μπορεί, για το σκοπό οποιασδήποτε αστική  
διαδικασία , να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση ή να συλλάβει το πλοίο, παρά 
μόνο για υποχρεώσει  ή ευθύνε  αναληφθείσε  ή δημιουργηθείοε  από το ίδιο 
το πλοίο, κατά τη διάρκεια του πλου ή για του  σκοπού  του πλου μέσα από τα 
χωρικά ύδατα τη  Δημοκρατία . 

(3) Το εδάφιο (2) του παρόντο  άρθρου δεν επηρεάζει το δικαίωμα τη  
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Δημοκρατία , σύμφωνα με του  νόμου  τη  και για το σκοπό οποιοσδήποτε 
αστική  διαδικασία , να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση ή να συλλάβει ένα 
πλοίο που βρίσκεται στα χωρικά ύδατα ή τα διαπλέει μετά τον απόπλου του 
από εσωτερικά ύδατα. 

ΜΕΡΟΣ lit 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ! ΣΚΟΠΟΥΣ 

14. Για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου: 

«πολεμικό πλοίο» σημαίνει ένα πλοίο που ανήκει στι  ένοπλε  δυνάμει  
ενό  κρότου  και φέρει τσ εξωτερικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν 
τέτοια πλοία τη  εθνικότητα  του, κάτω από τη διοίκηση αξιωματικού 
δεόντω  τοποθετημένου από την κυβέρνηση του κράτου  και του οποίου 
το όνομα περιέχεται στην κατάλληλη επετηρίδα ή ανάλογο π ίνακα, και 
είναι επανδρωμένο με πλήρωμα κάτω από κανονική στρατιωτική 
πειθαρχία. 

15. Αν ένα πολεμικό πλοίο δεν συμμορφώνεται με του  νόμου  και του  
κανονισμού  τη  Δημοκρατία  που αφορούν στη διέλευση από τα χωρικά ύδατα 
και αγνοεί οποιοδήποτε αίτημα που γίνεται σ' αυτό για συμμόρφωση, η 
Δημοκρατία μπορεί να απαιτήσει απ ' αυτό να εγκαταλείψει αμέσω  τα χωρικά 
ύδατα. 

16. Το κράτο  τη  σημαία  φέρει διεθνή ευθύνη για κάθε απώλεια ή ζημιά 
στη Δημοκρατία, προερχόμενη από τη μη συμμόρφωση ενό  πολεμικού πλοίου 
ή άλλου κρατικού πλοίου που χρησιμοποιείται για μη εμπορικού  σκοπού , με 
του  νόμου  και κανονισμού  τη  Δημοκρατία  που αφορούν τη διέλευση μέσα 
από τα χωρικά ύδατα ή με τι  διατάξει  τη  Σύμβαση . 

17. Με εξαίρεση αυτά που περιλαμβάνονται στο ΜΕΡΟΣ Ι και στα άρθρα 15 
και 16, καμιά άλλη πρόνοια τη  Σύμβαση  δεν επηρεάζει την ασυλία των 
πολεμικών πλοίων και των άλλων κρατικών πλοίων που χρησιμοποιούνται για 
μη εμπορικού  σκοπού . 

Πολεμικά 
πλοία. 

Μη συμμόρφωση 
πολεμικών πλοίων με 
του  νόμου  και 
κανονισμού  τη  
Δημοκρατία . 

Ευθύνη του κρότου  τη  
σημαία  για ζημιά που 
προσκλήθηκε από 
πολεμικό πλοίο ή άλλο 
κρατικό πλοίο που 
χρησιμοποιείται για μη 
εμπορικού  σκοπού . 

Ασυλία πολεμικών 
πλοίων και άλλων 
κρατικών πλοίων που 
χρησιμοποιούνται για μη 
εμπορικού  σκοπού . 
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Αρ. 4274, 18.3.2011 

249 Ν. 29(!)/2011 

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπρια-
κή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  29(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ 

Συνοπτικό  
τίτλο . 
86(1) του 1999 
51(1) του 2000 

5(1) του 2001 
131(1) του 2001 
199(1) του 2002 
228(1) του 2002 

52(1) του 2005 
128(1) του 2005 
148(1) του 2006 
156(1) του 2006 
27(1) του 2007 

154(1) του 2007 
166(1) του 2007 

2(1) του 2009 
50(1) του 2009 
98(1) του 2009 
47(1) του 2010 

120(1) του 2010. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 39 του 
βασικού νόμου. 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Δεύτερο: 
29.05.1981 
27.11.1998. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Κοινοτήτων 
(Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί 
με του  περί Κοινοτήτων Νόμου  του 1999 έω  (Αρ. 2) του 
2010 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  
νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα 
αναφέρονται μαζί ω  οι περί Κοινοτήτων Νόμοι του 1999 
έω  2011. 

2. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση τη  τελεία  στο τέλο  αυτού με άνω και 
κάτω τελεία και την αμέσω  μετά προσθήκη των 
ακόλουθων επ ιφυλάξεων: 

«Νοείται ότι, για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου, η 
εκλογική αίτηση καταχωρείται στο επαρχιακό δικαστήριο 
τη  επαρχία  στην οποία εμπ ίπ τει η κοινότητα όπου έλαβε 
χώρα η προσβαλλόμενη εκλογή και εκδικάζεται σε χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει του  τρει  μήνε  από 
Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του εν λόγω δικαστηρίου, ω  
Εκλογοδικείου, δυνάμει του περί Εκλογή  Μελών τη  
βουλή  των Αντιπροσώπων (Εκλογικαί Αιτήσει ) 
Διαδικαστικού Κανονισμού του 1981, όπω  εκάστοτε 
ισχύει: 

Νοείται περαιτέρω ότι η απόφαση του επαρχιακού 
δικαστηρίου υπόκειται σε έφεση μέσα σε δεκατέσσερι  (14) 
ημέρε  στο Ανώτατο Δικαστήριο, μόνο λόγω νομικού 
σημείου, ευκρινώ  διατυπωμένου στη σχετική αίτηση 
έφεση .». 
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Ο περί Δήμων (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  
Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  30(!) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Δήμων 

τίτλο . (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  
111 του 1985 περί Δήμων Νόμου  του 1985 έω  (Αρ. 2) του 2010 (που στη 

1 του 1986 συνέχεια θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  
8 του 1986 νόμο  και ο παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί Δήμων 

25 του 1986 Νόμοι του 1985 έω  2011. 
39 του 1986 

50 του 1986 
114 του 1986 
121 του 1986 

149 του 1986 
14 του 1987 
63 του 1987 

165 του 1987 
320 του 1987 

39 του 1988 
204 του 1988 
119 του 1990 
143 του 1991 

190 του 1991 
223 του 1991 

40(1) του 1992 
54(1} του 1992 
87(1) του 1992 
23(1) του 1994 
37(t) του 1995 

8(1) του 1996 
65(1) του 1996 
85(1) του 1996 
20(f) του 1997 

112(1) του 2001 
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127 
128 
139 
153 
23 

227 
47 

236 
53 
86 

118 
127 
137 
157 
25 

147 
153 

19 
73 
51 
97 
48 

121( 

(i) του 2001 
(Ι) του 2001 
(!) του 2001 
(!) του 2001 
(!) του 2002 
(!) του 2002 
(!) του 2003 
(!) του 2004 
(!) του 2005 
(!) του 2005 
(!) του 2005 
(Ι) του 2005 
(Ι) του 2006 
(Ι) του 2006 
(Ι) του 2007 
(Ι) του 2007 
(Ι) του 2007 
(!) του 2008 
(!) του 2008 
(!) του 2009 
(!) του 2009 
(t) του 2010 
Ι) του 2010. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 42 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση τη  τελεία  στο τέλο  αυτού με άνω και κάτω τελεία 
και την, αμέσω  μετά, προσθήκη των ακόλουθων επ ιφυλάξεων: 

«Νοείται ότι, για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου, η 
εκλογική αίτηση καταχωρείται στο επαρχιακό δικαστήριο τη  
επαρχία  στην οποία εμπ ίπ τει ο δήμο  όπου έλαβε χώρα η 
προσβαλλόμενη εκλογή και εκδικάζεται σε χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει του  τρει  μήνε  από Ανώτερο Επαρχιακό 
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Επ ίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Δεύτερο: 
29.05.1981 
27.11.1998. 

Δικαστή του εν λόγω δικαστηρίου, ω  Εκλογοδικείου, δυνάμει 
του περί Εκλογή  Μελών τη  Βουλή  των Αντιπροσώπων 
(Εκλογικαί Αιτήσει ) Διαδικαστικού Κανονισμού του 1981, 
όπω  εκάστοτε ισχύει: 

Νοείται περαιτέρω ότι η απόφαση του επαρχιακού 
δικαστηρίου υπόκειται σε έφεση μέσα σε δεκατέσσερι  (14) 
ημέρε  στο Ανώτατο Δικαστήριο, μόνο λόγω νομικού σημείου, 
ευκρινώ  διατυπωμένου στη σχετική αίτηση έφεση .». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4274, 18.3.2011 

253 Ν. 31(Ι)/2011 

Ο περί Εκλογή  Μελών τη  Βουλή  των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Λρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  31(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω ; 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

72 του 1979 
73 του 1980 
16 του 1981 

124 του 1985 
184 του 1985 
297 του 1987 

107{Ι) του 1992 
71(1) του 1995 
11(1) του 1996 

118(1) του 1996 
101(1) του 1997 
45(1) του 2001 
56(1) του 2001 

209(1) του 2002 
226(1) του 2002 

3(1) του 2003 
7(1) του 2009. 

1. Ο τταρών Νόμο  θσ αναφέρεται ω  ο περί Εκλογή  Μελών τη  
Βουλή  των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα 
διαβάζεται μαζί με του  περί Εκλογή  Μελών τη  Βουλή  των 
Αντιπροσώπων Νόμου  του 1979 μέχρι 2009 (που στο εξή  θα 
αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών 
Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί Εκλογή  Μελών τη  Βουλή  
των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 μέχρι 2011. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  

ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «του  εκλογεί » (τέταρτη και 
πέμπτη γραμμή), με τη φράση «τουλάχιστον τριάντα εκλογεί  
οποιασδήποτε εκλογική  περιφέρεια »' 
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με την αντικατάσταση τη  πρώτη  επ ιφύλαξη  αυτού από τι  
ακόλουθε  νέε  επ ιφυλάξει : 

«Νοείται ότι ο Έφορο  δύναται, αν και εφόσον κρίνει τούτο 
αναγκαίο, με βάση τι  υφιστάμενε  συνθήκε , να θέσει σε 
λειτουργία εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, σε πρεσβείε  τη  
Δημοκρατία  ή αλλού, νοουμένου ότι σε οποιαδήποτε πόλη στο 
εξωτερικό εκφράζουν, με δήλωση που υποβάλλουν στα πλαίσια 
του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου τη  τριμηνία  που 
προηγείται τη  ημερομηνία  διεξαγωγή  των εκλογών, 
ενδιαφέρον να ασκήσουν το εκλογικό του  δικαίωμα εκεί 
τουλάχιστον τριάντα εκλογεί  από κάθε εκλογική περιφέρεια οι 
οποίοι κατά την ημέρα των εκλογών θα βρίσκονται στο 
εξωτερικό: 

Νοείται περαιτέρω ότι για εκλογικέ  αναμετρήσει  για τι  
οποίε  ολόκληρη η επ ικράτεια τη  Δημοκρατία  αποτελεί μία 
ενιαία εκλογική περιφέρεια απαιτείται το ενδιαφέρον από 
τουλάχιστον πενήντα εκλογεί , ανεξαρτήτω  εκλογική  
περιφέρεια . 

Για το σκοπό αυτό, ο Έφορο  καταρτίζει ειδικό εκλογικό 
κατάλογο, βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων, ο οποίο  ισχύει 
μόνο για τη συγκεκριμένη εκλογή: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, εκλογέα  που θα ασκήσει το 
εκλογικό του δικαίωμα στο εξωτερικό, δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντο  εδαφίου, θα δύναται να ψηφίσει με την 
προσκόμιση του εκλογικού βιβλιαρίου του ή του δελτίου 
πολιτική  ταυτότητα  του:»· και 

με την προσθήκη στην υφιστάμενη δεύτερη επ ιφύλαξη, η οποία 
σύμφωνα με την παράγραφο (β) π ιο πάνω μετατρέπεται σε 
τέταρτη επ ιφύλαξη, αμέσω  μετά τη λέξη «Νοείται» (πρώτη 
γραμμή), των λέξεων «έτι». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 48 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την αντικατάσταση σ' αυτό των λέξεων «τα  τριακοσία  λίρα » (τέταρτη 
γραμμή), με τι  λέξει  «τα πέντε χιλιάδε  ευρώ». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 49 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (1} του άρθρου 49 του βασικού νόμου τροποποιείται, ω  
ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση σ' αυτό των λέξεων «πεντακοσίων 
λιρών» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τι  λέξει  «είκοσι πέντε 
χιλιάδων ευρώ»' και 

(β) με την προσθήκη σ' αυτό του σημείου τη  τελεία  μετά τη λέξη 
«υποψηφίου» (έκτη γραμμή) και τη διαγραφή τη  φράση  «ούτε 
αμοιβή  του εκλογικού αντιπροσώπου μέχρι πεντήκοντα 
λιρών.» (έκτη και έβδομη γραμμή). 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
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256 Ν. 32(Ι)/20Ί1 

0 περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση οτην 
Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  32(|) του 2011 

ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡ 
ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 

ΚΑΙ 
ΕΩΣ 2007 

Προοίμιο. Για σκοττού  εναρμόνιση  με την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  
Κοινότητα  με τίτλο-

Επίσημη 
Εφημερίδα τη  
Ε.Ε.: L179. 

8.7,2008, 
σ. 5. 

«Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, τη  21π   Μαΐου 2008, για την 
τροποποίηση τη  Οδηγία  91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με τον έλεγχο τη  απόκτηση  και τη  κατοχή  
όπλων», 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Πυροβόλων 
τίτλο . και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 

113(1} του 2004 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  περί Πυροβόλων και 
91(1) του 2005 Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου  του 2004 έω  2007 (που 

56(1) του 2007. στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο 
βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί 
ω  ot περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμοι 
του 2004 έω  2011. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  
ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων 
«Οδηγία 91/477/ΕΟΚ», «οπλοπώλη » και «πυροβόλο 
όπλο» από του  ακόλουθου  νέου  ορισμού , αντίστοιχα: 
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«Επ ίσημη "Οδηγία 91/477/ΕΟΚ" σημαίνε: την 

Εφημερίδα Οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τη  

τη  Ε.Ε.: L256, 18η  Ιουνίου 1991, σχετικά με τον έλεγχο 

13.9.1991, τη  απόκτηση  και τη  κατοχή  όπ λων' 

σ. 51. 

"απ λοπώλη " σημαίνει κάθε φυσικό ή 

νομικό π ρόσωπ ο, του οπ οίου η εμπ ορική 

ή επ ιχειρηματική δραστηριότητα 

συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην 

κατασκευή, εμπ ορία, ανταλλαγή, 

επ ισκευή ή επ ιδιόρθωση π υροβόλων ή 

μη π υροβόλων όπ λων, μερών του  και 

π υρομαχικών' 

Πρώτο 

Παράρτημα. 

"π υροβόλο όπ λο" σημαίνει οπ οιοδήπ οτε 

φορητό όπ λο με κάννη, το οπ οίο 

εξακοντίζει, είναι σχεδιασμένο να 

εξακοντίζει ή μπορεί να μετατραπ εί ώστε 

να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα ή βλήμα 

μέσω τη  ενέργεια  εκρηκτική  ύλη  και 

το οποίο εμπ ίπ τει σε οπ οιαδήπ οτε απ ό 

τι  κατηγορίε  π ου π ροβλέπ ονται στο 

σημείο Ι του Πρώτου Παραρτήματο  του 

π αρόντο  Νόμου, εκτό  εάν εξαιρείται 

για έναν από του  λόγου  ττου 

αναφέρονται στο σημείο ΜΙ του.εν λόγω 

Παραρτήματο » και 

(β) με την π ροσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, 

των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμιΰν αυτών: 

«"αρμόδιο όργανο νομικού π ροσώπ ου" 
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σημαίνει τον Πρόεδρο ή το Διευθυντή ή το 
Γραμματέα του νομικού προσώπου' 

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή 
Δημοκρατία' 

Ίχνηλάτηση" σημαίνει τη συστηματική 
ανίχνευση των πυροβόλων όπλων και, 
όπου είναι δυνατό, των μερών και 
πυρομαχικών του , από τον 

κατασκευαστή έω  τον αγοραστή, 
προκειμένου ο Αρχηγό  Αστυνομία  να 
επ ικουρείται στη διερεύνηση, 
παρακολούθηση και ανάλυση τη  
παράνομη  κατασκευή  και του 
λαθρεμπορίου όπ λων 

"μέρο  πυροβόλου όπλου" σημαίνει 
οποιοδήποτε στοιχείο ή ανταλλακτικό που 
είναι ειδικά σχεδιασμένο για πυροβόλα 
όπλα και είναι απαραίτητο για τη 
λειτουργία του , και περιλαμβάνει κάννη, 
σκελετό ή δοχείο, ολκό ή κύλινδρο, 
περόνη ή κλείστρο, καθώ  και 
οποιαδήποτε διάταξη που είναι 
σχεδιασμένη ή προσαρμοσμένη ώστε να 
μειώνει το θόρυβο που προκαλείται από 
τον πυροβολισμό με πυροβόλο όπλο' 

Επίσημη "Οδηγία 2008/51/ΕΚ" σημαίνει την Οδηγία 
Εφημερίδα τη  2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Ε.Ε.: L 179, Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη  
8.7.2008, 21η  Μαΐου 2008, για την τροποποίηση 
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α. 5. τη  οδηγία  91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με τον έλεγχο τη  απόκτηση  και 
τη  κατοχή  όπλων' 

"ουσιώδη συστατικά μέρη" σημαίνει τον 
μηχανισμό κλείστρου, την θαλάμη και την 
κάννη των πυροβόλων όπλων, τα οποία, 
ω  μεμονωμένα αντικείμενα, 

περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με 
το πυροβόλο όπλο, στο οποίο είναι 
ενσωματωμένα ή προορίζονται να 
ενσωματωθούν 

"παράνομη διακίνηση" σημαίνει την 
αγορά, πώληση, παράδοση, μεταφορά ή 
μετακίνηση πυροβόλων όπλων, των 
μερών του  ή πυρομαχικών από την 
επ ικράτεια τη  Δημοκρατία , ή μέσω 
αυτή , προ  την επ ικράτεια άλλου 
κράτου  μέλου  ή από την επ ικράτεια 
άλλου κράτου  μέλου  προ  τη 
Δημοκρατία, εφόσον η Δημοκρατία ή και 
το εν λόγω κράτο  μέλο  δεν την 
επ ιτρέπει ή εάν τα- συναρμολογημένα 
πυροβόλα όπλα δεν φέρουν σήμανση 
σύμφωνα με τι  πρόνοιε  τη  
παραγράφου 1 του άρθρου 4, τη  
Οδηγία  91/477/ΕΟΚ, όπω  αυτή έχει 
τροποποιηθεί από την Οδηγία 
2008/51/ΕΚ-
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"π αράνομη κατασκευή" σημαίνει την 

κατασκευή ή τη συναρμολόγηση 

π υροβόλων όπ λων, μερών του  ή 

π υρομαχικών-

(α) από ουσιώδη συστατικά μέρη 

τέτοίων π υροβόλων όπ λων π ου 

απ οτέλεσαν αντικείμενο 

π αράνομη  διακίνηση ' 

(β) χωρί  την, σύμφωνα με το άρθρο 7 

του π αρόντο  Νόμου, χορηγούμενη 

άδεια 

(γ) χωρί  σήμανση των 

συναρμολογημένων π υροβόλων 

όπ λων τη στιγμή τη  κατασκευή  

του  σύμφωνα με τι  π ρόνοιε  τη  

π αραγράφου 1 του άρθρου 4, τη  

Οδηγία  91/477/ΕΟΚ, όπ ω   αυτή 

έχει τροπ οπ οιηθεί από την Οδηγία 

2008/51/ΕΚ 

"π υρομαχικά" σημαίνει τα π λήρη φυσίγγια 

ή τα συστατικά μέρη του , 

συμπ εριλαμβανομένων του κάλυκα, του 

εμπ υρεύματο , τη  π ροωθητική  

π υρίτιδα , των βολίδων ή βλημάτων π ου 

χρησιμοπ οιούνται σε ένα π υροβόλο όπ λο, 

υπό την π ροϋπ όθεση ότι αυτά υπ όκεινται 

αυτοτελώ  σε χορήγηση άδεια  στη 

Δημοκρατία». 
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Τροποποίηση 3. Το εδάφιο (4) του άρθρου 4 του βασικού νόμου 
του άρθρου 4 του τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  μετά τη λέξη «σε» 
βασικού νόμου. (τρίτη γραμμή), τη  φράση  «φυσικό ή νομικό». 

Τροποποίηση 4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου 
του άρθρου 7 του τροποποιειιαι με την αντικατάσταση τη  τελεία  στο τέλο  
βασικού νόμου. τη  τρίτη  επ ιφύλαξη  αυτού με άνω και κάτω τελεία και 

την προσθήκη, αμέσω  μετά, τη  ακόλουθη  νέα  
επ ιφύλαξη : 

«Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, απαγορεύεται η εξ' 
αποστάσεω  αγορά πυροβόλων, μη πυροβόλων και 
συλλεκτικών όπλων, μερών του  και πυρομαχικών, με 
εξαίρεση την περίπτωση των οπλοπωλών.». 

Τροποποίηση 5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
του άρθρου 8 του προσθήκη στο τέλο  αυτού των ακόλουθων νέων εδαφίων 
βασικού νόμου. (4) και (5): 

«(4) Πα σκοπού  αναγνώριση  και ιχνηλάτηση  κάθε 
συναρμολογημένου πυροβόλου όπλου, ο Αρχηγό  
Αστυνομία , τη στιγμή τη  κατασκευή  πυροβόλου όπλου 
στη Δημοκρατία, μεριμνά για τη διατήρηση εύχρηστη  
σήμανση , η οποία φέρε! αριθμητικό ή αλφαριθμητικό 
κωδικό και την οποία αποτυπώνει σε κάθε 
συναρμολογημένο πυροβόλο όπλο, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα εύκολη  αναγνώριση  τη  χώρα  κατασκευή . 

(5)(α) Όπλο που έχει κατασκευαστεί πριν από το έτο  
1880 ή που έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με του  περί 

Επ ίσημη Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Κανονισμού  του 
Εφημερίδα, 2005 έω  2006, όπω  αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
Παράρτημα αντικαθίστανται, με σκοπό να γίνει συλλεκτικό και το οποίο 
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Τρίτο (Ι): 
29.7.2005 

10.11.2006. 

δεν έχει επ αρκή στοιχεία αναγνώριση  π ου να το 

καθιστούν μοναδικό, σφραγίζεται με το σήμα τη  

Δημοκρατία  ή τη  Αστυνομία  και αριθμείται με τρόπ ο και 

σε σημείο π ου η Αστυνομία κρίνει κατάλληλο. 

(β) Πα την αρίθμηση όπ λου σύμφωνα με την π αράγραφο 

(α), αναγράφεται το π ρόθεμα «Σ» και ο αριθμό  του 

π ιστοπ οιητικού του όπ λου.». 

Τροπ οπ οίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το εδάφιο (4) του άρθρου 18 του βασικού νόμου 

τροπ οπ οιείται με την π ροσθήκη, αμέσω  μετά τη λέξη 

«έγγραφο,» (δεύτερη γραμμή), τη  φράση  «το οπ οίο έχει 

π άντοτε στην κατοχή του το π ρόσωπο π ου χρησιμοπ οιεί 

το π υροβόλο όπ λο και». 

Τροπ οπ οίηση 

του άρθρου 31 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται ω  

ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού απ ό το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(1) Ο Αρχηγό  Αστυνομία  έχει εξουσία να 

Δεύτερο εκδίδει, κατά τον Τύπ ο Η του Δεύτερου 

Παράρτημα. Παραρτήματο  του π αρόντο  Νόμου, και 

Τύπο  Η. υπ ό τέτοιου  όρου , όπω  ήθελε θεωρήσει 

σκόπ ιμο, άδεια εισαγωγή  π υροβόλου 

όπ λου Κατηγορία  Δ ή μη π υροβόλου ή 

συλλεκτικού όπ λου σε οπ οιοδήπ οτε φυσικό 

π ρόσωπ ο π ου διαμένει μόνιμα στη 

Δημοκρατία, το οποίο π ληροί τι  

π ροϋπ οθέσει  του εδαφίου (4) του άρθρου 5 
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του παρόντο  Νόμου, και προτίθεται να το 
εισαγάγει για δική του χρήση: 

Νοείται ότι, άδεια εισαγωγή , απόκτηση  
και κατοχή  συλλεκτικού όπλου δύναται να 
εκδοθεί και σε νομικό πρόσωπο, εφόσον το 
πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένο στη 
Δημοκρατία και έχει την έδρα των εργασιών 
του στη Δημοκρατία.»'και 

(β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) 
αυτού, μετά τη λέξη «αφορά» (τρίτη γραμμή), τη  φράση  
«συλλεκτικό όπλο ή». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 33 του βασικού νόμου 
τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την προσθήκη σ' αυτό μετά τη λέξη «Διευθυντή» 
(δωδέκατη γραμμή), τη  φράση  «οποιασδήποτε 
Επαρχία » και τη διαγραφή τη  φράση  «τη  Επαρχία  
στην οποία διαμένει» (δωδέκατη γραμμή) 'και 

(β) με την αντικατάσταση τη  τελεία  στο τέλο  αυτού με 
άνω και κάτι τελεία και την προσθήκη, αμέσω  μετά, τη  
ακόλουθη  επ ιφύλαξη : 

«Νοείται ότι, στην περίπτωση μεταφορά  στη 
Δημοκρατία ή αγορά  ή απόκτηση  εντό  τη  Δημοκρατία  
μη απενεργοποιημένου συλλεκτικού όπλου κατασκευή  
μετά το 1880 από νομικό πρόσωπο, την π ιο πάνω 
υποχρέωση έχει το αρμόδιο όργανο του νομικού 
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προσώπου.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 40 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (ί) τη  παραγράφου 
(α) του εδαφίου (2) αυτού του γράμματο  «Κ» (τρίτη 
γραμμή και πλαγιότιτλο ) από τα γράμματα «ΙΑ». 

Τροποποίηση 
του Πρώτου 
Παραρτήματο  
του βασικού 
νόμου. 

10. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου 
τροποποιείται με τη διαγραφή τη  πρώτη  παραγράφου 
του σημείου Ι αυτού. 

Τροποποίηση 
του Δεύτερου 
Παραρτήματο  
του βασικού 
νόμου. 

Πίνακα . 

11. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την αντικατάσταση των εντύπων Αστ. 
334Α Τύπο  Β1/Ε1, Αστ. 340 Τύπο  Η, Αστ. 341 Τύπο  Θ 
και Αστ. 342Β Τύπο  12 αυτού από τα αντίστοιχα νέα 
έντυπα Αστ. 334Α Τύπο  Β1/Ε1, Αστ. 340 Τύπο  Η, Αστ. 
341 Τύπο  Θ και Αστ. 342Β Τύπο  12, όπω  αυτά 
εκτίθενται στον Πίνακα του παρόντο  Νόμου. 



265 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 11) 

ΤΥΠΟΣΒ1/ΕΙ 

ΚΥΠΡΙΛΚΙ1 « i V / ^ ΔΙΙΜΟΚΡΑΠΑ 

«(Έντυπο Αστ.334Α) Αρ. 
Ημερ.: 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ / ΚΑΤΟΧΗΣ 
Ή ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ 

ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ 

Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑ! ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ 
[Άρθρα 4 (4), 5 και 22} 

Αρχηγό Αστυνομία , 
Παρακαλώ όπω  μου παραχωρηθεί άδεια απόκτηση  / κατοχή  ω  και π ιστοποιητικό 

εγγραφή  του π ιο κάτω όπλου: 

Πυροβόλο Όπλο Κατηγορία  ή Μη Πυροβόλο  
Αρ. κατασκευή : Τόπο  κατασκευή :  
Μάρκα: Τύπο :  
(1) Ονοματεπώνυμο:  
(2) Ημερ. Γεννήσεω :  
(3) Αρ. Δελτίου Ταυτότητο /Εγγρ. Νομικού προσώπου:  

Αρ. Διαβατηρίου (για μη κατοίκου  Κύπρου)  
(4) Διεύθυνση: Οδό : Αρ  

Τ. Κ Τηλ. Οικία : Κινητό:  
(5) Όνομα πατέρα : Ονομα μητέρα :  
(6) Κατέχω / Δεν κατέχω* άλλα πυροβόλα όπλα / μη πυροβόλα όπλα. 

Στοιχεία Πυροβόλων Όπλων  

Σημ:- Η αίτηση συνοδεύετα! από Δ/Τ. Υπογραφή:. 
Για επ ίσημη χρήση μόνο 

Η αίτηση εγκρίνεται / δεν εγκρίνεται. 

Ημερομηνία: Υπ   
Για Αρχηγό Αστυνομία  

Σφραγίδα: 
Ονοματεπώνυμο, βαθμό , αριθμό  

Σημείωση: (1) Εντό  48 ωρών από την παραλαβή του όπλου θα πρέπει να 
παρουσιαστεί στο γραφείο Εγγραφή  Πυροβόλων Οπλων για εγγραφή 
και έκδοση άδεια  κατοχή . 

(2) Η έγκριση πρέπει απαραίτητα να σφραγίζεται 
" Απαλείψατε ότι δεν είναι εφαρμόσιμο. 
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ΚΥΙίΡΙΑΚΙΙ 

ΤΥΠΟΣ: Η 

Δ11ΜΟΚΡΑΤΙΑ 

(Έντυπο Αστ.340) Αρ. 

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ / ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ /ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ 
Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ 

fApBpo 31(1)] 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

Αρ. Δελτίου 

Ταυτότητα  

Νομικό 

π ρόσωπ ο π ου 

εκπ ροσωπ εί 

Αρ. 

Κατασκευή? 
όπ λου 

Περιγραφή /Κατηγορία / Τύπ ο  

Με τη παρούσα εξουσιοδοτείται το π ιο πάνω πρόσωπο όπω  εισάξει το π ιο πάνω περιγραφόμενο όπλο 
το οποίο, όπω  προβλέπεται στον περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο, πρέπει να 
προσκομισθεί στην Αστυνομία προ  εγγραφή Εντό  48 ωρών από την εκτελώνιση του. 

Ισχύ  αδεία : 1,2,3 μήνε  

Τέλο  που πληρώθηκε: Τίποτε, 
€8,54 (οκτώ ευρώ και πενήντα τέσσερα οεντ), 
€34,17 (τριάντα τέσσερα ευρώ και δεκαεφτά σεντ) 

Ημερομηνία: 

Σφραγίδα: 

Υπ . 
Για Αρχηγό Αστυνομία  

Ονοματεπώνυμα, βαθμό , αριθμό  

Σημείωση: Ο Αρχηγό  τη  Αστυνομία  έχει εξουσία σε οποιοδήποτε χρόνο, μετά οπό προειδοποίηση 
ενό  μηνό  προ  τον κάτοχο τη  άδεια , να ανακαλέσει άδεια εισαγωγή . 
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ΤΥΠΟΣ: Ο 

ΚΥΠΡΙΛΚΠ Λ \ # ί ΔΝΜΟΚΡΑΤΙΛ 

(Έντυπ ο Αστ.341) Αρ  

ΑΙΤΗΣΗ ΓίΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ /ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ/ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ 

Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑ! ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ 
Αρθρα 29(1 )(γ) και 31 (2)] 

Αρχηγό Αστυνομία , 

Εγώ ο/ η  
Διεύθυνση  
αιτούμαι άδεια εισαγωγή  Πυροβόλου Όπλου / Μη Πυροβόλου όπλου* Τύπου μέσω του 
λιμένα  / αερολιμένο * το οποίο προορίζεται για προσωπ ική μου χρήοη / 

(αναγράφεται το όνομα και ο αριθμό  Εγγραφή  Νομικού 
Προσώπου) *. 
Τα προσωπ ικά μου στοιχεία είναι ω  ακολούθω : 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητα  ,. 

Τόπο  γεννήσεω  Επαρχία  

Ημερομηνία γεννήσεω   

Επάγγελμα Τηλ  

Ονομα πατέρα Επ ίθετο  

Όνομα μητέρα  Επ ίθετο (πατρικό)  

Θέση στο νομικό πρόσωπο (πρόεδρο , γραμματέα  κλπ )  

Δηλώνω ότι δεν / είμαι* κάτοχο  άλλου εγγεγραμμένου πυροβόλου / μη πυροβόλου όπλου*. 
Δηλώνω περαιτέρω ότί είμαι ενήμερο  των νομικών υποχρεώσεων όσον αφορά στην λήψη μέτρων ασφαλεία  
από πρόσωπα τα οποία κατέχουν ή χρησιμοποιούν όπλα. 

Ημερομηνία : 
Υπογραφή αιτητή 

'Απαλείψατε ότι δεν είναι εφαρμόσιμο. 

Για επ ίσημη χρήση μόνο 

Η αίτηση εγκρίνεται / δεν εγκρίνεται 

Σφραγίδα: 
Υπ   
Για Αρχηγό Αστυνομία  

Ονοματεπώνυμο, βαθμό , αριθμό  
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ΤΥΠΟΣ: 12 

KY1IP1AKJI ^ V / l ! * ΔΠΜΟΚΡΛ'ΠΑ 

( Έντυπο Αστ.342Β) Αρ. Εγγραφή   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ 

Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ 
[Αρθρο 33 (1)3 

Πιστοποιείται ότι το συλλεκτικό όπλο με αριθμό π ιστοποιητικού  
Αρ. Κοτοσκ Τόπο  Κατασκευή   
Μάρκα Τύπο   
άλλα χαρακτηριστικά  
έχει σήμερα εγγραφεί ατσ όνομα του  

Αρ. Λ.Τ/ Εγγρ- Νομικού προσώπου  
Διεύθυνση  

Τηλ.:. 

Τέλο  που πληρώθηκε: €17,09 (δεκαεφτά ευρώ και εννέα σεντ ) 
Υπ   
Για Αρχηγό Αστυνομία  

Σφραγίδα: Ονοματεπώνυμο, Βαθμό . Αριθμό  
Αστυνομική Διεύθυνση  
Ημερομηνία:  

Οι όροϊ στο π ίσω μέρο  αποτελούν αναπόσπαστο μέρο  τη  άδεια  αυτή . 

ΟΡΟΙ: 

1. (α) Η παρούσα άδεια δύναται να τροποποιηθεί, ανασταλεί, ή ανακληθεί από τον Αρχηγό τη  

Αστυνομία . 

(β) Η παρούσα άδεια είναι προσωποπαγή  και παύει να ισχύει: 

(ί) όταν ο αδειούχο  παύει να είναι ο ιδιοκτήτη  του συλλεκτικού όπλου ή 
(ϋ) σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου ή καταστροφή  ή απώλεια  του 

συλλεκτικού όπλου ή 

(ίϋ) σε περίπ τωση διάλυση  / διαγραφή  του νομικού προσώπου. 

2. Πρόσωπο / Το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου το οποίο έχει στην κατοχή του 
συλλεκτικό όπλο οφείλει να το φυλάσσει συνεχώ  σε αοφαΚί  μέρο  και σε ασφαλή 
κατάσταση, να λαμβάνει όλε  τι  εύλογε  προφυλάξει  με τι  οποίε  διασφαλίζεται ότι το όπλο 
δεν μπορεί να απολεσθεί ή κλαπεί ή είναι προσιτό σε οποιοδήποτε πρόσωπο μη νόμιμα 
δικαιούμενο να το κατέχει ή χρησιμοποιεί. 

3. Απαγορεύεται η μεταφορά συλλεκτικού όπλου εκτό  αν ενημερωθεί ΕΚ των προτέρων ο 
Αρχηγό  Αστυνομία .». 
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Ο π ερί Ασφάλεια  και Υγεία  στην Εργασία (Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ί-
σημη Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  33(ί) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

89(f) του 1996 
158(1) του 2001 
25(1) του 2002 
41(1) του 2003 
99(1) του 2003. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Ασφάλεια  και Υγεία  
στην Εργασία (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται 
μαζί με του  περί Ασφάλεια  και Υγεία  στην Εργασία Νόμου  του 
1996 έω  (Αρ. 2} του 2003 (που στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο 
βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα 
αναφέρονται μαζί ω  οι περί Ασφάλεια  και Υγεία  στην Εργασία Νόμοι 
του 1996 έω  2011. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των 
ακόλουθων όρων και των ορισμών του  με του  
ακόλουθου  νέου  όρου  και ορισμού : 

«αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο το 
οποίο εργάζεται για κέρδο  ή αμοιβή, αλλά δεν είναι 
εργοδοτούμενο πρόσωπο σε άλλο εργοδότη»-

«εγκατάσταση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε ηλεκτρολογική, 
ηλεκτρονική, μηχανολογική, υδραυλική, πνευματική 
εγκατάσταση, συστήματα μεταφορά  στερεών, υγρών και 
αερίων, σταθερά ή κινητά μηχανήματα, εξοπλισμό, 
συσκευέ , καθώ  και συγκροτήματα ή μέρη αυτών των 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εξοπλισμών ή συσκευών· 

«εξαιρετικά εύφλεκτο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον 
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78(1) του 2010. όρο αυτό από τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο του 2010, 
καθώ  και από οποιουσδήποτε Κανονισμού  τη  
Ευρωπαϊκή  Ένωση , όπω  αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται-

«Επ ιθεωρητή » σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται ω  
Επ ιθεωρητή  σύμφωνα με το άρθρο 40' 

«εργασία» σημαίνει οποιοδήποτε έργο, καθήκον, ασχολία, 
δραστηριότητα ή υπηρεσία που παράγει προϊόν ή 
αποτέλεσμα και η οποία παρέχεται από εργοδοτουμενο ή 
αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ή από εξωτερικό εργάτη, 
έναντι πληρωμή  ή δωρεάν ή με παροχή προϊόντων ή 
υπηρεσιών με σκοπό κερδοσκοπ ικό ή μη: 

Νοείται ότι -

(α) εργοδοτουμενο πρόσωπο βρίσκεται στην εργασία 
καθόλη τη διάρκεια τη  απασχόληση  του ω  
εργοδοτουμενο πρόσωπο αλλά όχι άλλω  πω , 

(β) αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο βρίσκεται στην 
εργασία καθόλο το χρόνο π ου αφιερώνει 
απασχολούμενο ω  αυτοεργοδοτούμενο 

πρόσωπο, 

(γ) εξωτερικό  εργάτη  βρίσκεται στην εργασία 
καθόλο το χρόνο που αφιερώνει απασχολούμενο  
ω  εξωτερικό  εργάτη : 

Νοείται περαιτέρω ότι οι όροι «εργασία», και 
«στην εργασία» θα ερμηνεύονται ανάλογα* 
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«εργοδότη » σημαίνει κάθε πρόσωπο που έχει την ευθύνη 
για το χώρο εργασία , το υποστατικό, την επ ιχείρηση ή/και 
την εγκατάσταση, στο οποίο απασχολείται ή 
απασχολήθηκε εργοδοτούμενο : 

Νοείται ότι εργοδότη  περιλαμβάνει και πρόσωπο 
που δεν έχει άλλα εργοδοτούμενα πρόσωπα, 
αλλά διεξάγει οικονομική δραστηριότητα ή 
διευθύνει την επ ιχείρηση του με σκοπό 
κερδοσκοπ ικό ή μη-

«εργοδοτούμενο » σημαίνει πρόσωπο που εργάζεται ή 
εργάστηκε με σύμβαση απασχόληση  με σκοπό την 
εκτέλεση εργασία  ή ασκούμενο ή μαθητευόμενο 
πρόσωπο και περιλαμβάνει πρόσωπο που εκπληρεί 
εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, δυνάμει του περί Εθνική  
Φρουρά  Νόμου, όπω  αυτό  εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται ή πρόσωπο που εκτελεί κοινοτική εργασία 
κατόπιν διατάγματο  κηδεμονία  δυνάμει του περί 
Κηδεμονία  και Αλλων Τρόπων Μεταχείριση  
Αδικοπραγούντων Νόμου του 1996 καθώ  και πρόσωπο 
το οποίο ω  τρόφιμο  ιδρύματο  ή ω  εθελοντή  εκτελεί ή 
εκτελούσε εργασία που του έχει ανατεθεί υπό τον έλεγχο 
και την καθοδήγηση εργοδότη, και ο όρο  «εργοδότηση» 
θα ερμηνεύεται ανάλογα 

«εύφλεκτο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
78(1) του 2010. από τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο, καθώ  και από 

οποιουσδήποτε Κανονισμού  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση , 
όπω  αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται· 

«κίνδυνο » σημαίνει κίνδυνο για τη ζωή, την αρτιμέλεια ή 
την υγεία προσώπου-

19(1) του 2011. 

46(Ι)του 1996. 
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«πολύ εύφλεκτο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
αυτό από τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο, καθώ  και από 
οποιουσδήποτε Κανονισμού  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση , 
όπω  αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται-

«πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε ομάδα προσώπων, με ή χωρί  
νομική προσωπ ικότητα· 

«χώρο  εργασία » περιλαμβάνει οποιοδήποτε χώρο 
εναέριο, επ ίγειο, υπόγειο, επ ιθαλασσιο, υποθαλάσσιο στον 
οποίο ευρίσκονται ή είναι δυνατό να ευρίσκονται σε 
οποιοδήποτε χρόνο πρόσωπα στην εργασία»' 

με την τροποποίηση στο εδάφιο (1} αυτού, των ακόλουθων 
όρων και των ορισμών του : 

(ί) Με την προσθήκη στο τέλο  του ορισμού του 
όρου «υποστατικό», τη  ακόλουθη  νέα  
παραγράφου (δ): 

«(δ) οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο, 
οικοδομή, έργο διαχωρισμού γη , έργο 
οδοποιία , οδογέφυρα, γέφυρα, σήραγγα, 
αποχετευτικό ή αποστραγγιστικό έργο, έργο 
ύδρευση  ή άρδευση , υπόγεια κατασκευή, 
δεξαμενή, υπόγειο ή υπέργειο δίκτυο 
υπηρεσιών, υπόγειο ή υπέργειο αγωγό, 
υδραγωγείο ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό έργο»-

(Ν) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) του 
ορισμού του όρου «χρήση στην εργασία» τη  
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λέξη  «καθορισμό» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη 
«καθαρισμό»· και 

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 
ορισμών του : 

«ανάδοχο » σημαίνει κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει 
ανατεθεί η μελέτη ή/και η εκτέλεση ή/και η επ ίβλεψη τη  
εκτέλεση  ενό  έργου για λογαριασμό του κυρίου του 
έργου' 

«αντιπρόσωπο  ασφάλεια » σημαίνει το πρόσωπο, με 
ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασία  των 
εργοδότου μένων από του  κινδύνου  στην εργασία, που 
επ ιλέγεται, εκλέγεται ή ορίζεται, από του  άλλου  
συναδέλφου  εργοδότου μένου  του στον ίδιο εργοδότη, με 
βάση το άρθρο 7" 

«Αρχιεπ ιθεωρητή » σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται ω  
Αρχιεπ ιθεωρητή  σύμφωνα με το άρθρο 40' 

«διευθύνων αξιωματούχο » σε σχέση με νομικό πρόσωπο 
σημαίνει οποιοδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο, πρόεδρο, 
διευθυντή, γραμματέα, συνέταιρο ή άλλο παρόμοιο 
αξιωματούχο του νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε 
πρόσωπο που φέρεται ότι ενεργεί υπό οποιαδήποτε τέτοια 
ιδιότητα ή ω  σύμβουλο ' 

«εγκεκριμένο έντυπο» σημαίνει έντυπο που εγκρίνεται και 
δημοσιοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται 
ικανοποιητικό  από τον Αρχιεπ ιθεωρητή-

«εγκεκριμένο » σημαίνει εγγράφω  εγκεκριμένο  από τον 
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Αρχιεπ ιθεωρητή 

19(1) του 2011. 
33 του 1990 

103(1) του 1991 
25(1) του 1992 

7(t) του 1995 
14(1) του 1995 
92(Ι)του 1997 
85(1) του 2000 

143(1) του 2000 
17(1) του 2002 
89(1) του 2002 
91(1) του 2002 
61(1) του 2003 
55(1) του 2005 

82(1) του 2006. 

«ένοπλε  δυνάμει » σημαίνει την Εθνική Φρουρά ή το 
Στρατό τη  Δημοκρατία  κατά την έννοια του περί Εθνική  
Φρουρά  Νόμου ή του περί Στρατού τη  Δημοκρατία  
Νόμου, αντίστοιχα-

«επ ιτροπή ασφάλεια » σημαίνει την επ ιτροπή που 
συνίσταται με βάση το άρθρο 8' 

«εργολάβο » σημαίνει κάθε πρόσωπο που συμβάλλεται με 
τον κύριο του έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση του 
έργου ή τμήματο  αυτού' 

«Ευρωπαϊκή Επ ιτροπή» σημαίνει την Επ ιτροπή τη  
Ευρωπαϊκή  Ένωση · 

«κύριο  του έργου» σημαίνει κάθε πρόσωπο για 
λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται ένα έργο' 

«λειτουργό  ασφάλεια » σημαίνει το πρόσωπο το οποίο 
διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10· 



1 του 1990 
71 του 1991 

211 του 1991 
27(1} του 1994 
83(1) του 1995 
60(Ι)του 1996 

109(1) του 1996 
69(1) του 2000 

156(1) του 2000 
4(1) του 2001 

94(1) του 2003 
128(0 του 2003 
183(0 του 2003 
31(0 του 2004 

218(0 του 2004 
68(0 του 2005 
79(f) του 2005 

105(0 του 2005 
96(0 του 2006 

107(1) του 2008 
137(1) του 2009. 

275 

«Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλεια  και Υγεία » σημαίνει το 
Συμβούλιο που εγκαθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 5' 

«Προϊστάμενο  Τμήματο » έχει την έννοια που αποδίδεται 
στον όρο αυτό στον περί Δημόσια  Υπηρεσία  Νόμο' 

«Σύμβουλο  Ιατρό  Εργασία » σημαίνει τον ιατρό που 
διορίζεται από τον Υπουργό, σύμφωνα με το άρθρο 41" 

(δ) με τη διαγραφή του όρου «εκπρόσωπο  των 
εργοδοτουμένων» και του ορισμού του, και 

(ε) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσω  μετά τη 
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λέξη «Κανονισμού » (τρίτη γραμμή) των λέξεων «που 
εκδίδονται δυνάμει του παρόντο  Νόμου». 

Τροποποίηση του 3. Το άρθρο 2Α του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 2Α του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού τη  λέξη  
«εκπροσώπων» (έβδομη γραμμή) με τη λέξη 
«αντιπροσώπων»' και 

(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

«(3) Ο παρών Νόμο  έχει επ ίση  ω  αντικειμενικό σκοπό 
τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση 
και την προαγωγή τη  ασφάλεια  και υγεία  σε οικιακά 
υποστατικά και εγκαταστάσει .». 

Τροποποίηση του 4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 3 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1), (4) και (6) αυτού, 
με τα ακόλουθα νέα εδάφια (1), (4) και (6), αντίστοιχα: 

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), ο 
Νόμο  αυτό  εφαρμόζεται: 

(α) σε χώρου  εργασία , υποστατικά, επ ιχειρήσει , 
εγκαταστάσει  και σε όλου  του  δημόσιου  ή 
ιδιωτικού  τομεί  δραστηριοτήτων, όπω  
βιομηχανικέ , γεωργικέ , εμπορικέ , διοικητικέ , 
εκπαιδευτικέ , πολιτιστικέ  δραστηριότητε , 
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δραστηριότητε  παροχή  υπηρεσιών αναψυχή -

(β) σε εγκαταστάσει  ανελκυστήρων και σε 
εγκαταστάσει  δοχείων π ίεση ' και 

(γ) σε οικιακά υποστατικά και οικιακέ  εγκαταστάσει  
που βρίσκονται στη Δημοκρατία.» 

«(4) Με την επ ιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 
του Συντάγματο , ο Νόμο  αυτό  εφαρμόζεται στι  
περιπ τώσει  όπου πρόσωπο εργοδοτείται ω  οικιακό  
βοηθό  σε ιδιωτικό νοικοκυριό.»· και 

«(6) Ο Νόμο  αυτό  δεν εφαρμόζεται όταν δεν το 
επ ιτρέπουν εγγενεί  ιδιαιτερότητε  ορισμένων 
δραστηριοτήτων του δημοσίου τομέα, όπω  
δραστηριότητε  στι  ένοπλε  δυνάμει , στην αστυνομία, 
ή ορισμένε  δραστηριότητε  στι  υπηρεσίε  πολιτική  
άμυνα : 

Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
διασφαλίζεται από την καθ' ύλην αρμόδια αρχή, ό σο 
αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία των 
εργοδοτουμένων στι  π ιο πάνω δραστηριότητε , ή και 
των τρίτων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν 
από τι  δραστηριότητε  αυτέ , έχοντα  υπόψη του  
στόχου  και τον αντικειμενικό σκοπό του παρόντο  
Νόμου.»' και 

(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (7): 

«(7) Η εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου που 
επ ιβάλλουν υποχρεώσει  σε διάφορα πρόσωπα, 
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όπω  οι εργοδότε , οι αυτοεργοδοτούμενοι, οι 
κύριοι των έργων, ήτοι ιδιοκτήτε  υποστατικών ή 
εγκαταστάσεων, για την προστασία άλλων 
προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τι  
δραστηριότητε  ή παραλείψει  των προσώπων 
αυτών, ισχύει εφόσον επηρεάζεται άμεσα η ζωή, η 
αρτιμέλεια ή η υγεία των άλλων προσώπων: 

Νοείται ότι, ο Νόμο  αυτό  δεν υποκαθιστά 
άλλου  εξειδικευμένου  νόμου  που ρυθμίζουν 
θέματα δημόσια  ασφάλεια  ή και δημόσια  
υγεία ». 

Τροποποίηση του 5. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την αντικατάσταση του τίτλου 
τίτλου του Μέρου  του Μέρου  II αυτού «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ», με το 
II του βασικού νέο τίτλο «Οργάνωση Ασφάλεια  και Υγεία  στην Εργασία». 
νόμου. 

Κατάργηση του 6. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου καταργείται. 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 7. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, με τα 
ακόλουθα νέα εδάφια (1) και (2), αντίστοιχα: 

«(1) Ο Αρχιεπ ιθεωρητή  δύναται να συνιστά Παγκύπριο 
Συμβούλιο Ασφάλεια  και Υγεία . 

(2) Το Συμβούλιο που συνίσταται δυνάμει του εδαφίου 
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(1) τελεί υπό την προεδρία του Αρχιεπ ιθεωρητή και 
τα μέλη του καθώ  και η περίοδο  θητεία  του  
ορίζονται από τον Αρχιεπ ιθεωρητή: 

Νοείται ότι, ο Αρχιεπ ιθεωρητή  έχει την εξουσία να 
διορίσει στο Συμβούλιο άλλο μέλο , γ|α συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα, προ  αντικατάσταση οποιουδήποτε 
μέλου  του Συμβουλίου το οποίο παραιτείται από τη θέση 
του πριν τη λήξη τη  θητεία  του.» και 

(β) με την κατάργηση του εδαφίου (4) αυτού. 

Κατάργηση του 8. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου καταργείται. 
άρθρου 6 του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 9. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 7 του 
βασικού νόμου. 

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

«(1) Σε κάθε χώρο εργασία , υποστατικό, εγκατάσταση ή 
επ ιχείρηση όπου εργοδοτούνται από τον ίδιο εργοδότη, 
περισσότερα από δύο πρόσωπα, εκλέγεται ή ορίζεται από τα 
εν λόγω πρόσωπα αντιπρόσωπο  ασφάλεια », και 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού από το ακόλουθο 
νέο εδάφιο (2): 

«(2) Ο αντιπρόσωπο  ασφάλεια  εκλέγεται, επ ιλέγεται ή 
ορίζεται πλειοψηφικά από του  εργοδοτούμενου  του ίδιου 
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εργοδότη, μετά αϊτό διαβούλευση μεταξύ του .» και 

(γ) με την προσθήκη στο τέλο  αυτού, του ακόλουθου νέου 
εδαφίου (3): 

«{3} Ο αντιπρόσωπο  ασφάλεια  εκπροσωπεί του  
ερνοδοτούμενου  συνάδελφου  του όσον αφορά τα θέματα 
προστασία  από του  κινδύνου  στην εργασία.». 

Τροποποίηση του 10. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 8 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο 
νέο κείμενο: 

«Σε κάθε χώρο εργασία , εγκατάσταση, υποστατικό ή 
επ ιχείρηση, που: 

(α) βρίσκεται σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή και 

(β) όπου εργοδοτείται από τον ίδιο εργοδότη ένα  
ελάχιστο  αριθμό  προσώπων που καθορίζεται με 
Κανονισμού  που εκδίδονται με βάση τον παρόντα 
Νόμο, 

πρέπει να συνιστάται από τον εν λόγω εργοδότη επ ιτροπή 
ασφάλεια  τη  οποία  ο ρόλο  είναι συμβουλευτικό : 

Νοείται ότι οι επ ιτροπέ  ασφάλεια  που υφίσταντο και 
λειτουργούσαν μέχρι την έκδοση του παρόντο  Νόμου, 
θεωρούνται ότι λειτουργούν με βάση τον παρόντα Νόμο». 
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(β) με την κατάργηση των εδαφίων (2) και (3) αυτού. 

Κατάργηση του 11. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου καταργείται, 
άρθρου 9 του 
βασικού νόμου. 

Αντικατάσταση του 12. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
άρθρου 10 του νέο άρθρο 10: 
βασικού νόμου. 

«Λειτουργό  
Ασφάλεια . 

10.(1) Κάθε εργοδότη  ο οποίο  εργοδοτεί, κατά 
μέσο όρο στη διάρκεια κάθε χρόνου, 
περισσότερα από διακόσια πρόσωπα, πρέπει 
να διορίζει λειτουργό ασφάλεια , ο οποίο  θα 
ασχολείται, αποκλειστικά και επί πλήρου  
απασχόληση , με τα θέματα ασφάλεια  και 
υγεία  στην εργασία. 

(2) Ο λειτουργό  ασφάλεια  πρέπει να 
τυγχάνει τη  έγκριση  του Αρχιεπ ιθεωρητή. 

(3)0 εργοδότη  πρέπει να διασφαλίζει ότι ο 
λειτουργό  ασφάλεια  κατέχει επαρκεί  γνώσει  
και πείρα ώστε: 

(α) να είναι ικανό  να ελέγχει και 
διαχειρίζεται κάθε ζήτημα που αφορά: 

(ί) στην ασφάλεια και υγεία των 
προσώπων στην εργασία 

(ίί) στου  χώρου , στι  εγκαταστάσει  

ή στα υποστατικά όπου διεξάγονται 
οι δραστηριότητε  του εργοδότη 
του, 
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(β) να διενεργεί επ ιθεωρήσει , και 

(γ) να ετοιμάζει εκθέσει , να υποβάλλει 
συστάσει , να διοργανώνει μαθήματα 
και να εκπαιδεύει τα πρόσωπα στην 
εργασία για θέματα επαγγελματική  
ασφάλεια  και υγεία .». 

Κατάργηση των 
άρθρων 11 και 12 
του βασικού 
νόμου. 

13. Τα άρθρα 11 και 12 του βασικού νόμου καταργούνται. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

14. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2) 
αυτού τη  φράση  «εκπροσώπου  των εργοδοτουμένων» 
(πρώτη γραμμή) με τη φράση «αντιπροσώπου  ασφάλεια ». 

(β) με την αντικατάσταση τη  παραγράφου (ζ) του εδαφίου (3) 
αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ζ): 

«(ζ) Ανάπτυξη μια  ενιαία  και συνολική  πολιτική  
πρόληψη , η οποία να καλύπτει την τεχνολογία, την 
οργάνωση τη  εργασία , τι  συνθήκε  εργασία ,- τι  σχέσει  
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και την επ ίδραση των 
παραγόντων που συνδέονται με το εργασιακό περιβάλλον», 

(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (10) αυτού τη  φράση  
«εκπροσώπου  του » (δεύτερη γραμμή) με τη φράση 
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«αντιπροσώπου  ασφάλεια »' 

(δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (11) αυτού τη  φράση  
«εκπροσώπου  του » (δεύτερη γραμμή) με τη φράση 
«αντιπροσώπου  ασφάλεια »' 

(ε) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (14) αυτού τη  φράση  
«εκπροσώπου  του » (τρίτη γραμμή) με τη φράση 
«αντιπροσώπου  ασφάλεια »' 

(στ) με την προσθήκη στο τέλο  αυτού, των ακόλο υθων νέω ν 
εδαφίων (15), (16), (17) και (18): 

«(15) Ο εργοδότη  όταν πρόκειται να αναθέσει εργασία σ' 
έναν εργοδοτούμενο του, πρέπει να βεβαιώνεται ότι, το 
πρόσωπο αυτό έχει επαρκεί  γνώσει  και πείρα σε σχέση με 
την εργασία που πρόκειται να εκτελέσει ώστε να δύναται να 
εκτελέσει την εργασία αυτή χωρί  κίνδυνο για τον ίδιο ή για τα 
άλλα πρόσωπα. 

(16) Στην περίπτωση που εργοδότη  

(α) επ ιτρέπει σε άλλο εργοδότη ή σε άλλο 
αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να διεξάγει εργασίε  
στο υποστατικό, στην επ ιχείρηση, ή στην 
εγκατάσταση του, ή 

(β) αναθέτει τη διεξαγωγή μέρου  των εργασιών του σε 
άλλο εργοδότη ή σε άλλο αυτοεργοδοτούμενο 
πρόσωπο, 

τότε ο εργοδότη  αυτό  πρέπει, καθόσον είναι εύλογα 
εφικτό, πριν τη διεξαγωγή ή την ανάθεση τέτοια  
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εργασία  να: 

(i) βεβαιώνεται ότι ο άλλο  εργοδότη  ή το 
άλλο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, 
ανάλογα.με την περίπτωση, θα είναι σε 
θέση να εφαρμόσει, ή να διατηρήσει 
τουλάχιστον τα ίδια επ ίπεδα ασφάλεια  και 
υγεία  στην εργασία που ισχύουν στο 
υποστατικό, στην επ ιχείρηση ή στην 
εγκατάσταση του' 

(ϋ) διασφαλίζει ότι ο άλλο  εργοδότη  ή το 
άλλο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο 
διαθέτει, ανάλογα με την περίπ τωση, 
κατάλληλο σύστημα ασφάλεια  ή 
διαχείριση  των κινδύνων, καθώ  και 
κατάλληλε  και επαρκεί  γραπτέ  
εκτιμήσει  κινδύνου-

(ίϋ) βεβαιώνεται ότι ο άλλο  εργοδότη  ή το 
άλλο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, 
ανάλογα με την περίπ τωση, διαθέτει τι  
επαρκεί  γνώσει  και την π είρα, καθώ  και 
τα αναγκαία έγγραφα, άδειε  ή 
π ιστοποιητικά για τη διεξαγωγή τη  
εργασία . 

(17) Κάθε εργοδότη  έχει υποχρέωση να διαβιβάζει, όταν 
του ζητηθεί, στον Επ ιθεωρητή ή σ' οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή, που εκδίδει άδεια λειτουργία  υποστατικού, 
επ ιχείρηση  ή εγκατάσταση , πολεοδομική άδεια ή άδεια 
οικοδομή , κατάλληλα συμπληρωμένο εγκεκριμένο έντυπο 
στο οποίο να βεβαιώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τα 
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π ιστοποιητικά ή άλλο έγγραφα που προβλέπονται στον 
παρόντα Νόμο. 

(18) Κάθε εργοδότη  πρέπει κατάλληλα, επαρκώ  και 
συστηματικά να οργανώνει, διευθύνει και ελέγχει την 
επ ιχείρηση ή τι  δραστηριότητε  του με τέτοιο τρόπο ή και 
μέσα ώστε να διασφαλίζει την προστασία από του  κινδύνου  
οποιωνδήποτε προσώπων στην εργασία και άλλων 
προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τι  
δραστηριότητε  του.». 

Τροποποίηση του 15. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
άρθρου 14 του αμέσω  μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 
βασικού νόμου. 

«(3) Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο έχει υποχρέωση να 
διαβιβάζει, όταν του ζητηθεί, στον Επ ιθεωρητή ή σ' οποιαδήποτε 
αρμόδια αρχή, που εκδίδει άδεια λειτουργία  υποστατικού, 
επ ιχείρηση  ή εγκατάσταση , πολεοδομική άδεια ή άδεια 
οικοδομή , κατάλληλα συμπληρωμένο εγκεκριμένο έντυπο στο 
οποίο να βεβαιώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τα π ιστοποιητικά ή 
άλλα έγγραφα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.». 

Τροποποίηση του 16. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 17 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο 
νέο εδάφιο (1): 
«(1) Κάθε πρόσωπο που σχεδιάζει, κατασκευάζει, εισάγει, 
προμηθεύει, εκμισθώνει ή εκθέτει οποιαδήποτε εγκατάσταση 
ή οποιοδήποτε αντικείμενο για χρήση στην εργασία για 
σκοπού  κέρδου  οφείλει να-
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(α) διασφαλίζει ότι το αντικείμενο ή/και η εγκατάσταση 
έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να 
είναι ασφαλή και χωρί  κινδύνου  για οποιοδήποτε 
πρόσωπο, όταν αυτά εγκαθίστανται, ρυθμίζονται, 
χρησιμοποιούνται, καθαρίζονται ή υφίστανται 
συντήρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο' 

(β) διεξάγει ή διευθετεί για τη διεξαγωγή τέτοιων 
δοκιμών ή εξετάσεων που μπορεί να είναι αναγκαίε  
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
επ ιβάλλονται στο πρόσωπο αυτό από τι  διατάξει  
τη  παραγράφου (α) του παρόντο  εδαφίου' 

(γ) λαμβάνει τέτοια μέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι 
έχουν παρασχεθεί επαρκεί  πληροφορίε  στα 
πρόσωπα στα οποία προμήθευσε το αντικείμενο ή 
την εγκατάσταση, σχετικά με τη χρήση για την οποία 
σχεδιάστηκαν ή δοκιμάστηκαν και σχετικά με 
οποιεσδήποτε συνθήκε  που διασφαλίζουν ότι θα 
είναι ασφαλή και χωρί  κινδύνου  σ' όλε  τι  
περιπτώσει  που αναφέρονται στην παράγραφο (α), 
καθώ  και στι  περιπτώσει  που το αντικείμενο ή η 
εγκατάσταση αποσυναρμολογούνται, διαλύονται ή 
απορρίπτονται ω  άχρηστα 

(δ) παίρνει τέτοια μέτρα, ώστε να διασφαλίζει, καθόσον 
είναι ευλόγω  εφικτό, ότι στα πρόσωπα στα οποία 
προμήθευσε το αντικείμενο ή την εγκατάσταση 
παρέχονται όλε  οι αναθεωρήσει  των 
πληροφοριών που παρασχέθηκαν σ ' αυτά με βάση 
την παράγραφο (γ), για να καταστεί γνωστό 
οτιδήποτε δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο.»' 
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{β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο 
νέο εδάφιο (2): 

«(2) Κάθε πρόσωπο που συναρμολογεί, μετατρέπει, ή 
εγκαθιστά οποιοδήποτε αντικείμενο ή οποιαδήποτε 
εγκατάσταση πρέπει να διασφαλίζει ότι το αντικείμενο ή η 
εγκατάσταση, με τον τρόπο που συναρμολογήθηκε, 
μετατράπηκε, ή εγκαταστάθηκε δε δημιουργεί κίνδυνο, όταν 
χρησιμοποιείται, ρυθμίζεται, καθαρίζεται ή συντηρείται.»· και 

(γ) με την προσθήκη αμέσω  μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 
ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α): 

«(3Α) Κάθε πρόσωπο που προβαίνει στην ανέγερση, 
μετατροπή, ανακαίνιση, επ ισκευή, οποιουδήποτε 
υποστατικού ή οποιασδήποτε εγκατάσταση  και είναι ο 
κύριο  του έργου ή ο ανάδοχο  οποιουδήποτε υποστατικού 
ή οποιασδήποτε εγκατάσταση , διασφαλίζει ότι: 

(α) η ανέγερση, μετατροπή, ανακαίνιση ή επ ισκευή 
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι εργασίε  που τι  
αφορούν να εκτελεσθούν χωρί  κινδύνου  για τα 
πρόσωπα' 

(β) οι ενδεχόμενε  μεταγενέστερε  εργασίε  καθόλη τη 
διάρκεια τη  ζωή  του υποστατικού ή τη  
εγκατάσταση , περιλαμβανομένων των εργασιών 
έκτακτη  ή/και τακτική  συντήρηση , καθαρισμού, 
διάλυση  ή/και κατεδάφιση , μπορούν να 
διεξαχθούν χωρί  κινδύνου  για οποιοδήποτε 
πρόσωπο και 
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(γ) το υποστατικό ή η εγκατάσταση πληροί τι  
διατάξει  του παρόντο  Νόμου, στην περίπτωση 
που αυτό αφορά οποιοδήποτε μη οικιακό 
υποστατικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
ω  χώρο  εργασία .». 

Διαγραφή και 
αντικατάσταση 
του άρθρου 18 του 
βασικού νόμου. 

17. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Εφαρμογή του 
παρόντο  Μέρου . 

18. Οι διατάξει  του παρόντο  Μέρου  
εφαρμόζονται σε όλου  του  χώρου  εργασία , 
εφόσον το απαιτούν τα χαρακτηριστικά του 
χώρου εργασία  ή τη  δραστηριότητα , ή οι 
περιστάσει  ή οι επ ικίνδυνε  καταστάσει  του 
συγκεκριμένου χώρου εργασία ». 

Τροποποίηση του 18. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
άρθρου 24 του αντικατάσταση από τον πλαγιότιτλο του άρθρου αυτού τη  λέξη  
βασικού νόμου. «καθορισμού», με τη λέξη «καθαρισμού». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 32 του 
βασικού νόμου. 

19. Το εδάφιο (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
τη διαγραφή σ' αυτό τη  φράση  «σύμφωνα με Κανονισμού » (11η και 
12α γραμμή), και εισαγωγή του σημείου τη  τελεία  αμέσω  μετά τη 
λέξη «απαιτούνται». 

Τροποποίηση του 20. Η παράγραφο  (α) του εδαφίου (7) του άρθρου 36 του βασικού 
άρθρου 36 του νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ' αυτή τη  λέξη  
βασικού νόμου. «επ ιβληθεί » (5η γραμμή), με τη λέξη «επ ιβλαβεί ». 

Προσθήκη στο 21. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται, με την προσθήκη αμέσω  μετά 
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βασικό νόμο νέου το άρθρο 38 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 38Α: 
άρθρου 38Α. 

«Διατάγματα. 38Α. Ο Υπουργό  δύναται να εκδίδει Διατάγματα 

για τη ρύθμιση των ακόλουθων θεμάτων: 
(α) Έγκριση σχεδίων και έκδοση αδειών 

ορισμένων χώρων εργασία  και 
υποστατικών ή εγκαταστάσεων· 

(β) καθορισμό τελών για την παροχή 
βεβαιώσεων, π ιστοποιητικών και 
εκθέσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή-

(γ) καθορισμό τελών για υπηρεσίε  που 
παρέχονται με βάση τον παρόντα 
Νόμο και που περιλαμβάνουν την 
έγκριση ή τη αδειοδότηση 
προσώπων, καθώ  και τη διεξαγωγή 
εξετάσεων, ελέγχων, δοκιμών, 
επ ισκοπήσεων, διερευνήσεων ή 
εξειδικευμένων επ ιθεωρήσεων 

(δ) καθορισμό προσόντων εκπαιδευτών, 
καθώ  και του περιεχομένου και τη  
διάρκεια  τη  εκπαίδευση  ή 
κατάρτιση  σε θέματα του πεδίου 
εφαρμογή  του Νόμου ή των 
κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 
αυτού' και 

(ε) έκδοση Κωδίκων Πρακτική , 

Προτύπων και Προδιαγραφών.». 

Τροποποίηση του 22. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 39 του 
βασικού νόμου. 
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(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο 
νέο πλαγιότιτλο: «Κώδικε  Πρακτική , Πρότυπα και 
Προδιαγραφέ »· 

(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού τη  φράση  
«Κώδικε  Πρακτική , κατάλληλου  για το σκοπό αυτό και του  
οποίου » (7η και 8η γραμμή), με τη φράση «Κώδικε  
Πρακτική , Πρότυπα και Προδιαγραφέ , κατάλληλα για το 
σκοπό αυτό και τα οποία μπορεί»- και 

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο 
νέο εδάφιο(2): 

«(2) Σε περίπτωση ποινική  διαδικασία  με βάση τον παρόντα 
Νόμο, παράλειψη από μέρου  οποιουδήποτε προσώπου να 
συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη Κώδικα Πρακτική , 
Προτύπου ή Προδιαγραφών, που έχει εγκριθεί και εκδοθεί 
δυνάμει του εδαφίου (1), αποτελεί αδίκημα, εκτό  εάν 
αποδειχθεί ενώπ ιον του Δικαστηρίου, και το Δικαστήριο 
ικανοποιηθεί ότι υπήρξε συμμόρφωση με άλλο τρόπο με τι  
διατάξει  του Κώδικα Πρακτική , του Προτύπου ή των 
Προδιαγραφών.». 

Τροποποίηση του 23. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 40 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την κατάργηση του εδαφίου (2) αυτού, και 

(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού, τη  φράση  
«Υπουργικού Συμβουλίου» (9η γραμμή), με τη λέξη 
«Υπουργού». 
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Διαγραφή του 
άρθρου 42 του 
βασικού νόμου. 

24. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο νέο άρθρο (42): 

«Εξετάζοντε  ιατροί. 42. Οι ιατρικέ  εξετάσει  για σκοπού  επ ίβλεψη  
τη  υγεία  των εργοδότου μένων, που 
καθορίζονται από το Νόμο ή που προκύπτουν 
από την εκτίμηση του κίνδυνου, που ετοιμάζεται 
με βάση οποιαδήποτε διάταξη του παρόντο  
Νόμου που προβλέπει την ετοιμασία τέτοιων 
εκτιμήσεων διεξάγονται: 

(α) από ιατρού  που έχουν την ειδικότητα 
στον Κλάδο τη  Ιατρική  τη  
Εργασία , όπω  καθορίζεται στου  
περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) 
Κανονισμού  του 2003 και 2004 ή 

Επίσημη Εφημερίδα. 
Παράρτημα Τρίτο (!): 
2.5.2003 
30.4.2004. 

(β) από άλλου  προσοντούχου  ιατρού  
όπω  καθορίζονται στου  περί 
Ιατρών {Ειδικά Προσόντα) 

Κανονισμού  του 2003 και 2004, και 
οι οποίοι θα είναι κάτοχοι τη  
ειδικότητα  που καθορίζεται σε 
σχετικό διάταγμα του Υπουργού. 

του 
άρθρου 44 του 
βασικού νόμου. 

25. Τοά του βασικού νόμου τροποποιείται ω  α 

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον 
πλαγιότιτλο «Εξουσίε  Αρχιεπ ιθεωρητή και Επ ιθεωρητών»-
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(β) Με την αντικατάσταση στην επ ιφύλαξη τη  παραγράφου 
(α) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσω  μετά τι  λέξει  «κατόχου 
αυτών» {δεύτερη γραμμή) του σημείου τη  τελεία  με 
κόμμα και την προσθήκη αμέσω  μετά τη  ακόλουθη  νέα  
φράση : 

«και σε περίπτωση που ο κάτοχο  δεν παραχωρεί τη 
συγκατάθεση του, η είσοδο  μπορεί να πραγματοποιηθεί 
αφού εξασφαλισθεί σχετικό διάταγμα δικαστηρίου.»· 

(γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) 
αυτού, αμέσω  μετά τι  λέξει  «αντιγράψει οποιοδήποτε 
από αυτά» (10η και 11η γραμμή), των λέξεων «ή να 
εξασφαλίσει αντίγραφο οποιουδήποτε από αυτά.»-

(5) με τη διαγραφή από την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) 
αυτού, του σημείου του κόμματο  μετά τη λέξη «του» 
(πέμπτη γραμμή)-

(ε) με την προσθήκη αμέσω  μετά την παράγραφο (ιβ) του 
εδαφίου (1) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων (ιγ), 
(1δ) και (ιε): 

«(ιγ) να διερευνά ατυχήματα, ασθένειε  ή επ ικίνδυνα 
συμβάντα που σχετίζονται με τι  διατάξει  του παρόντο  
Νόμου και να προβαίνει σε κατάσχεση τεκμηρίων που 
αφορούν τα περιστατικά αυτά. 

(ιδ) ανάλογα με την περίπ τωση-

(ί) να ετοιμάζει και να αποστέλλει επ ιστολέ , εκθέσει , 
βεβαιώσει , π ιστοποιητικά, σημειώματα, 
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(ϋ) να εκδίδει βεβαιώσει , π ιστοποιητικά και 
ανακοινώσει , και 

(iii) να επ ιδίδει ειδοποιήσει  και προειδοποιήσει  

(ιε) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο 
επ ιδίδει προειδοποιήσει , ειδοποίηση βελτίωση  ή 
απαγόρευση , να την υπογράφει και να καταγράφει σ' 
αυτήν το όνομα, το επάγγελμα του, ή/ και τη θέση του στο 
υποστατικό, την εγκατάσταση ή την επ ιχείρηση καθώ  και 
τη διεύθυνση του.»· και 

(στ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

«(4) Ο Αρχιεπ ιθεωρητή , τηρουμένων των διατάξεων του 
εδαφίου (1), έχει επ ιπρόσθετα τι  π ιο κάτω εξουσίε : 

(ί) Εξουσιοδοτεί εγγράφω  άλλο πρόσωπο για να 
ασκεί μέρο  ή όλε  τι  εξουσίε  του. 

(ϋ) καθορίζει το περιεχόμενο των εντύπων που 
προβλέπονται από το Νόμο το οποίο εγκρίνει και 
δημοσιοποιεί.». 

Διαγραφή και 26. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
αντικατάσταση του από το ακόλουθο νέο άρθρο: 
άρθρου 45 του 
βασικού Νόμου. 

«Ειδοποίηση 45. (1) Αν ο Επ ιθεωρητή  είναι τη  γνώμη  ότι 
Βελτίωση , οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιαδήποτε 

διάταξη του παρόντο  Νόμου ή των δυνάμει 
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αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή έχει παραβεί 
οποιαδήποτε τέτοια διάταξη, υπό συνθήκε  που 
καθιστούν π ιθανή τη συνέχιση ή επανάληψη τη  
παράβαση , μπορεί να εκδώσει προ  το 
πρόσωπο αυτό ειδοποίηση, αναφερόμενη ω  
Ειδοποίηση Βελτίωση , απαιτώντα  από το εν 
λόγω πρόσωπο όπω  επανορθώσει την 
παράβαση ή, ανάλογα με την περίπτωση, τι  
συνθήκε  που την προκαλούν, μέσα σε 
καθορισμένη στην Ειδοποίηση Βελτίωση  
χρονική περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από 14 ημέρε . 

(2) Η Ειδοποίηση Βελτίωση  εκδίδεται επί 
εγκεκριμένου εντύπου.». 

Τροποποίηση του 27. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση 
άρθρου 46 του του κειμένου του σε εδάφιο {1), και αμέσω  μετά την προσθήκη του 
βασικού νόμου. ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

«(2) Η ειδοποίηση απαγόρευση  εκδίδεται επ ί εγκεκριμένου 
εντύπου». 

Τροποποίηση του 28. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση 
άρθρου 51 του του εδαφίου (4) αυτού. 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 53 του 
βασικού νόμου. 

29. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων 
«δέκα χιλιάδε  λίρε » (8° γραμμή), με τι  λέξει  «ογδόντα 
χιλιάδε  ευρώ» και των λέξεων «δύο χρόνια» (9° γραμμή) με 
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τι  λέξει  «τέσσερα χρόνια»-

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού των λέξεων «δέκα 
χιλιάδε  λίρε » (19η γραμμή), με τι  λέξει  «ογδόντα χιλιάδε  
ευρώ» και των λέξεων «δυο χρόνια» (20η γραμμή) με τι  
λέξει  «τέσσερα χρόνια»-

(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων 
«πέντε χιλιάδε  λίρε » (30η γραμμή) με τι  λέξει  «σαράντα 
χιλιάδε  ευρώ» και των λέξεων «ένα χρόνο» (3011 γραμμή) με 
τι  λέξει  «δύο χρόνια»-

(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού των λέξεων 
«πεντακόσιε  λίρε » (8° γραμμή) με τι  λέξει  «δύο χιλιάδε  
ευρώ», 

(ε) με τη διαγραφή και την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, 
με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5): 

«5(a) Το Μέρο  αυτό εφαρμόζεται σε πρόσωπα που 
υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οργανισμό 
δημοσίου δικαίου όπω  εφαρμόζεται στα άλλα 
πρόσωπα· 

(β) Όταν το αδίκημα που διαπράττεται με βάση τον 
παρόντα Νόμο από πρόσωπα που υπηρετούν στη 
Δημόσια Υπηρεσία ή σε οργανισμό δημοσίου 
δικαίου αποδειχθεί ότι έχει διαπραχθεί με τη 
συγκατάθεση ή τη συνεργασία ή ότι η διάπραξη 
του έχει διευκολυνθεί από αμέλεια εκ μέρου  
οποιουδήποτε Προϊστάμενου Τμήματο  ή άλλου 
προσώπου που υπηρετεί στη Δημόσια Υπηρεσία ή 
στην περίπτωση οργανισμού δημοσίου δικαίου, 
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του Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή ή εκπροσώπου 
του, τότε τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ένοχα 
αδικήματο  και υπόκεινται σε δίωξη και ποινή.» 
και 

(στ) με τη διαγραφή και την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού 
από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«{6) Νομικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, όταν αυτά διαπράττονται 
από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά 
είτε ω  μέλο  συλλογικού οργάνου του νομικού προσώπου 
και το οποίο κατέχει ηγετική θέση στο εν λόγω νομικό 
πρόσωπο, είτε βάση εξουσιοδότηση  για εκπροσώπηση του 
νομικού προσώπου, είτε βάση τη  εξουσία  λήψη  
αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου, είτε 
βάση τη  εξουσία  άσκηση  ελέγχου εντό  του νομικού 
προσώπου και σε τέτοια περίπτωση την ευθύνη για τη 
διάπραξη του εν λόγω αδικήματο  φέρει, εκτό  από το νομικό 
πρόσωπο, και το π ιο πάνω αναφερόμενο φυσικό πρόσωπο.». 

Τροποποίηση του 30. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 55 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με το νέο 
πλαγιότιτλο «Έγκριση σχεδίων και έκδοση αδειών λειτουργία  
ορισμένων κτιρίων από άλλε  αρχέ »' 

(β) με τη διαγραφή και την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, 
με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(1) Σε περίπτωση που σύμφωνα με τι  διατάξει  
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οποιασδήποτε άλλη  νομοθεσία  που είναι σε ισχύ στη 
Δημοκρατία, υποβάλλονται σχέδια ή μελέτε  οποιασδήποτε 
εγκατάσταση  ή οποιουδήποτε μη οικιακού υποστατικού, που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ω  χώρο  εργασία  για 
έγκριση του  από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, η εν λόγω 
αρχή προτού εγκρίνει τέτοια σχέδια ή μελέτε  πρέπει να 
ικανοποιείται ότι τα υποστατικά είναι σύμφωνα με τι  
διατάξει  του παρόντο  Νόμου.»· 

(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου 2 
αυτού, των λέξεων «καθορίζονται με Κανονισμού » (5η και 
6η γραμμή) με τι  λέξει  «καθορίζει ο Υπουργό  με διάταγμα 
που δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  
Δημοκρατία »' και 

(δ) με την προσθήκη στο τέλο  αυτού, του ακόλουθου νέου 
εδαφίου (3): 

«(3) Οποιαδήποτε αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια λειτουργία  
οποιασδήποτε εγκατάσταση  ή οποιουδήποτε μη οικιακού 
υποστατικού που καθορίζεται να χρησιμοποιηθεί ω  χώρο  
εργασία  πρέπει να διασφαλίζει, καθόσον είναι εύλογα 
εφικτό, ότι ο χώρο  αυτό  πληροί τι  πρόνοιε  του παρόντο  
Νόμου». 

Τροποποίηση του 31. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό των 
βασικού νόμου με ακόλουθων νέων άρθρων 55Α, 55Β, 55Γ και 55Δ, αμέσω  μετά το 
την προσθήκη σ' άρθρο 55 αυτού: 

αυτό των νέων «Έκδοση 55Α.(1) Εφόσον προβλέπεται από τον παρόντα 
άρθρων 55Α, 55Β, Βεβαιώσεων/ Νόμο, οποιοσδήποτε δικαιούχο  εργοδότη , 
55Γ, και 55Δ. Πιστοποιητικών/ κύριο  έργου ή οποιοδήποτε δικαιούχο 

Εκθέσεων. αυτοεργοδοτούμενο, εργοδοτούμενο ή άλλο 
πρόσωπο μπορεί να ζητήσει γραπτώ  από τον 
Αρχιεπ ιθεωρητή, μέσω εγκεκριμένου εντύπου και 
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αφού καταβάλει τα καθορισμένα τέλη-

(α) βεβαίωση, π ιστοποιητικό ή έκθεση που 
σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντο  
Νόμου· 

(β) την έγκριση ή την αδειοδότηση 
προσώπων 

(γ) την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, 
όπω  δοκιμέ  ή εξετάσει , ελέγχου - και 

(δ) έκθεση περιστατικού, ατυχήματο  ή 
επαγγελματική  ασθένεια , ή επ ικίνδυνου 
συμβάντο , εφόσον τέτοιο περιστατικό ή 
συμβάν έχει διερευνηθεί από Επ ιθεωρητή 
σε ικανοποιητικό βαθμό που να επ ιτρέπει 
την ετοιμασία έκθεση . 

(2) Τα έγγραφα που παρέχονται στα δικαιούχα 
πρόσωπα δυνάμει του εδαφίου (1) ετοιμάζονται 
με βάση τι  πληροφορίε  που διαθέτει ο 
Αρχιεπ ιθεωρητή  και η καταβολή οποιουδήποτε 
τέλου  δε δημιουργεί υποχρεώσει  για τη 
διεξαγωγή επ ιπρόσθετων ερευνών ή εργασιών. 

Ενημέρωση τη  55Β. Ο Αρχιεπ ιθεωρητή  διαβιβάζει στην 
Ευρωπαϊκή  Ευρωπαϊκή Επ ιτροπή οποτεδήποτε είναι 
Επ ιτροπή . απαραίτητο, εκθέσει  αναφορικά με την 

εφαρμογή του παρόντο  Νόμου και 
περιλαμβάνει σ' αυτέ , εφόσον είναι 
απαραίτητο, τι  απόψει  των κοινωνικών 
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εταίρων. 

Ιεραρχική προσφυγή 55Π~(1) Οποιαδήποτε απόφαση του 

εναντίον των 
αποφάσεων του 
Αρχιεπ ιθεωρητή. 

Αρχιεπ ιθεωρητή που εκδίδεται δυνάμει του 
παρόντο  Νόμου ή των δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων Κανονισμών, υπόκειται σε 
ιεραρχική προσφυγή ενώπ ιον του Υπουργού, 
εντό  προθεσμία  είκοσι οκτώ (28) ημερών από 
την ημέρα που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
λαμβάνει γνώση τη  απόφαση . 

(2) Ο Υπουργό  εξετάζει την ιεραρχική 
προσφυγή και δύναται να-

(α) επ ικυρώσει την προσβληθείσα 
απόφαση 

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα 
απόφαση και να διατάξει την 
επανεξέταση τη  από τον 
Αρχιεπ ιθεωρητή' 

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα 
απόφαση· 

(δ) προβεί σε έκδοση νέα  απόφαση  σε 
αντικατάσταση τη  προσβληθείσα  
απόφαση . 

Παροχή εκπαίδευση  55Δ-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει 
ή κατάρτιση  σε προγράμματα εκπαίδευση  ή κατάρτιση  σε 
θέματα ασφάλεια  θέματα ασφάλεια  και υγεία  στην εργασία και 
και υγεία  στην εκδίδει π ιστοποιητικά παρακολούθηση  των 
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εργασία. προγραμμάτων του, οφείλει να καθορίζει με 
σαφήνεια στα π ιστοποιητικά αυτά το επ ίπεδο 
και τι  ενότητε  που έχουν καλυφθεί, τη 
διάρκεια τη  εκπαίδευση  ή/και κατάρτιση  σε 
κάθε ενότητα, την ημερομηνία διεξαγωγή  τη  
εκπαίδευση  ή/και κατάρτιση , καθώ  και το 
όνομα του παροχέα τη  εκπαίδευση . 

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει τα 
προγράμματα εκπαίδευση  ή/και κατάρτιση  του 
εδαφίου (1) και εκδίδει π ιστοποιητικά 
παρακολούθηση  των εν λόγω προγραμμάτων, 
μπορεί να διεξάγει τι  δραστηριότητε  
εκπαίδευση  ή/και κατάρτιση  στι  
συγκεκριμένε  ενότητε  ασφάλεια  και υγεία  
μόνο αν διαθέτει επαρκεί  και κατάλληλε  
γνώσει  και εμπειρία στα εν λόγω θέματα. 

(3) Τα π ιστοποιητικά που αναφέρονται στι  
παραγράφου  (1) και (2) εκδίδονται αφού 
ληφθούν υπόψη οι ειδικέ  διατάξει  που 
καθορίζονται στα διατάγματα που εκδίδει ο 
Υπουργό  δυνάμει του άρθρου 38Α.». 

Τροποποίηση του 32. Ο Πρώτο  Πίνακα  του βασικού νόμου τροποποιείται ω  
Πρώτου Πίνακα ακολούθω : 
του βασικού 
νόμου. 

(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (8) αυτού, αμέσω  
μετά την υποπαράγραφο (2) αυτού, τη  ακόλουθη  νέα  
υποπαραγράφου (3): 

«(3) Να καθορίζουν τι  ελάχιστε  ιατρικέ  εξετάσει  που 
θα διεξάγουν οι εξετάζοντε  ιατροί για σκοπού  
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επ ιτήρηση  τη  υγεία  των εργοδοτουμένων»' και 

(β) με την προσθήκη, αμέσω  μετά την παράγραφο (20) 
αυτού, τη  ακόλουθη  νέα  παραγράφου (21): 

«21. Να καθορίζουν ή ρυθμίζουν κάθε θέμα το οποίο 
χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή ρύθμιση  για του  
αντιπρόσωπου  ασφάλεια , τι  επ ιτροπέ  ασφάλεια  και 
του  λειτουργού  ασφάλεια .». 

Μεταβατική 
διάταξη. 
Επ ίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
24.4.1997. 

33. Οι περί Επ ιτροπών Ασφάλεια  στην Εργασία Κανονισμοί του 
1997 θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 38 του 
βασικού νόμου και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ μετά τη θέση 
σε ισχύ του παρόντο  Νόμου. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4274, 18.3.2011 

302 Ν. 34(1)/2011 

Ο π ερί τη  Χρονομεριστική  Σύμβαση , Μακροπ ρόθεσμων Προϊόντων Διακοπ ών, Μεταπ ώληση  και Ανταλλαγή  
Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το 
Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  34(!) του 2011 

' ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, 

.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ, 
ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

ΠροοίμιΟ- Για οκοττού  εναρμόνιση  με την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  
Κοινότητα  με τίτλο-

Επίσημη 
Εφημερίδα τη  
ΕΕ: L33, 
3.2.2009. σ. 10. 

«Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, τη  14η  Ιανουαρίου 2009, για την 
προστασία των καταναλωτών ω  προ  ορισμένε  πτυχέ  
των συμβάσεων χρονομεριστική  μίσθωση , 

μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώληση  και 
ανταλλαγή », 

Συνοπτικό  

τίτλο . 

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  
Χρονομεριστική  Σύμβαση , Μακροπρόθεσμων Προϊόντων 
Διακοπών, Μεταπώληση  και Ανταλλαγή  Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτό  αν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια -

«δευτερεύουσα σύμβαση» σημαίνει σύμβαση δυνάμει τη  
οποία  ο καταναλωτή  αποκτά υπηρεσίε , οι οποίε  είναι 
συναφεί  προ  χρονομεριστική σύμβαση ή σύμβαση 
μακροπρόθεσμου προϊόντο - διακοπών και οι οποίε  
παρέχονται από τον έμπορο ή τρίτο πρόσωπο, βάσει 
διακανονισμού μεταξύ του τρίτου προσώπου και του 
εμπόρου-

«δικαστήριο» σημαίνει αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο-
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«έμπορο » σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
ενεργεί για σκοπού  που σχετίζονται με την εμπορική, 
επ ιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του 
δραστηριότητα και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ 
ονόματο  ή για λογαριασμό εμπόρου-

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία 
Ανταγωνισμού και Προστασία  Καταναλωτών του 
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανία  και Τουρισμού-

«εξουσιοδοτημένο  λειτουργό » σημαίνει λειτουργό τη  
Εντεταλμένη  Υπηρεσία  εξουσιοδοτημένο από τον 
Υπουργό για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου-

«ιδιοκτήτη  κώδικα» σημαίνει κάθε οντότητα, 
περιλαμβανομένου εμπόρου ή ομάδα  εμπόρων, υπεύθυνη 
για τη διατύπωση και την αναθεώρηση ενό  κώδικα 
συμπεριφορά  ή/και για την παρακολούθηση τη  
συμμόρφωση  προ  τον κώδικα αυτό, από πρόσωπα που 
αναλαμβάνουν να δεσμεύονται από αυτόν-

«καταναλωτή » σημαίνει κάθε φυσικό'πρόσωπο, το οποίο 
για του  σκοπού  των συμβάσεων που εμπ ίπτουν στον 
παρόντα Νόμο, ενεργεί για σκοπού  μη εντασσόμενου  στο 
πλαίσιο τη  εμπορική , βιοτεχνική  ή επαγγελματική  του 
δραστηριότητα -

«κράτο  μέλο » σημαίνει κράτο  μέλο  τη  Ευρωπαϊκή  
Ένωση  ή άλλο συμβαλλόμενο μέρο  τη  Συμφωνία  για 
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο-

«κώδικα  συμπεριφορά » σημαίνει κάθε συμφωνία ή 
σύνολο κανόνων που δεν επ ιβάλλονται από νομοθετική, 
κανονιστική ή διοικητική διάταξη στη Δημοκρατία και ορίζει 
τη συμπεριφορά των εμπόρων, οι οποίοι αναλαμβάνουν να 
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δεσμεύονται από τον κώδικα όσον αφορά μια ή 
περισσότερε  συγκεκριμένε  εμπορικέ  πρακτικέ  ή 
επ ιχειρηματικού  τομεί -

«σταθερό μέσο» σημαίνει κάθε μέσο που επ ιτρέπει στον 
καταναλωτή ή στον έμπορο να αποθηκεύει πληροφορίε  
απευθυνόμενε  προσωπ ικά σε αυτόν, κατά τρόπο 
προσπελάσιμο για μελλοντική αναδρομή, για χρονικό 
διάστημα επαρκέ  για του  σκοπού  που εξυπηρετούν οι 
πληροφορίε  και το οποίο επ ιτρέπει την ακριβή 
αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών-

«σύμβαση ανταλλαγή » σημαίνει τη σύμβαση με την οποία 
ο καταναλωτή , έναντι τιμήματο , να εγγραφεί σε 
πρόγραμμα ανταλλαγή  το οποίο του επ ιτρέπει πρόσβαση 
σε κατάλυμα προ  διανυκτέρευση ή άλλε  υπηρεσίε  ω  
αντάλλαγμα τη  χορήγηση  από μέρου  του καταναλωτή 
σε άλλου , προσωρινή  πρόσβαση  στα πλεονεκτήματα 
των δικαιωμάτων που προκύπτουν από χρονομεριστική 
του σύμβαση-

«σύμβαση μακροπρόθεσμου προϊόντο  διακοπών» 
σημαίνει σύμβαση διάρκεια  μεγαλύτερη  του ενό  (1) 
έτου , με την οποία ο καταναλωτή  αποκτά, έναντι 
τιμήματο , κυρίω  το δικαίωμα επ ιλογή  εκπτώσεων ή 
άλλων πλεονεκτημάτων σε σχέση με το κατάλυμα, 
μεμονωμένων ή μαζί με ταξίδι ή άλλε  υπηρεσίε : 

Νοείται ότι, στον π ιο πάνω ορισμό δεν περιλαμβάνονται 
απλά συστήματα επ ιβράβευση  π ιστών πελατών, με τα 
οποία παρέχονται εκπτώσει  για μελλοντικέ  διαμονέ  στα 
ξενοδοχεία συγκεκριμένη  αλυσίδα  ξενοδοχείων τα οποία 
δεν εμπ ίπτουν στην έννοια των μακροπρόθεσμων 
προϊόντων διακοπών, επειδή η συμμετοχή σ' ένα τέτοιο 
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σύστημα δεν αποκτάται έναντι αντιτίμου ούτε το τυχόν 
αντίτιμο που καταβάλλεται από τον καταναλωτή έχει ω  
πρωταρχικό σκοπό την απόκτηση εκπτώσεων ή άλλων 
πλεονεκτημάτων που αφορούν τη διαμονή: 

Νοείται περαιτέρω ότι, για τον υπολογισμό τη  διάρκεια  
σύμβαση  μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, 
λαμβάνεται υπόψη κάθε διάταξη τη  σύμβαση  που 
επ ιτρέπει σιωπηρή ανανέωση ή παράταση· 

«σύμβαση μεταπώληση » σημαίνει σύμβαση με την οποία 
έμπορο , έναντι τιμήματο , βοηθά καταναλωτή να πωλήσει 
ή να αγοράσει χρονομερίδιο ή μακροπρόθεσμο προϊόν 
διακοπών· 

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει 
τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η 
οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο τη 2° Μαΐου 1992 και 
προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε 
στι  Βρυξέλλε  τη 17η Μάιου του 1993, όπω  η Συμφωνία 
αυτή εκάστοτε τροποποιείται -

«Υπουργό » σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανία  
και Τουρισμού· και 

«χρονομεριστική σύμβαση» σημαίνει σύμβαση διάρκεια  
μεγαλύτερη  του ενό  (1) έτου  με την οποία ο 
καταναλωτή  αποκτά, έναντι τιμήματο , δικαίωμα χρήση  
ενό  ή περισσότερων καταλυμάτων προ  διανυκτέρευση 
για περισσότερε  από μία περιόδου  χρήση : 

Νοείται ότι για τον υπολογισμό τη  διάρκεια  
χρονομεριστική  σύμβαση  λαμβάνεται υπόψη κάθε 
διάταξη τη  σύμβαση  που επ ιτρέπει σιωπηρή ανανέωση ή 
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παράταση. 

Πεδίο εφαρμογή . 3.-(1) Ο παρών Νόμο  εφαρμόζεται στι  συναλλαγέ  
μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών. 

(2) Ο παρών Νόμο  εφαρμόζεται χωρί  επηρεασμό -

(α) των γενικών διατάξεων περί συμβάσεων οι 
οποίε  προβλέπουν για μέσα θεραπεία , 
συμπεριλαμβανομένων ιδίω  των σχετικών 

Κεφ. 149. διατάξεων του περί Συμβάσεων Νόμου-
22{Ι) του 1995. 

των διατάξεων που αφορούν την εγγραφή 
ακίνητη  ή κινητή  ιδιοκτησία  και τη 
μεταβίβαση ακίνητη  ιδιοκτησία , 
συμπεριλαμβανομένων ιδίω  των σχετικών 
διατάξεων του περί Ακίνητη  Ιδιοκτησία  
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο και 
του περί Μεταβίβαση  και Υποθήκευση  
Ακινήτων Νόμου 

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(ί)του 1992 
90{Ι)του 1992 
6(Ι)του 1993 

58(Ι)του 1994 

Κεφ. 224. 
A3 του 1960 
78 του 1965 
10 του 1966 
7 ξ τ/>ιι 1QRR 

(β) 
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40(1) του 1996 
31(1) ίου 1998 

144(1) του 1999 
123(1) του 2001 
57(1) του 2005 

5(1) του 2006 
55{1) του 2006 

136(1) 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 
82{|) του 2010 

83(1) του 2010. 

9 του 1965 
51 του 1970 
81 του 1970 
3 του 1978 
6 του 1981 

181(1) του 2002 
59(1) του 2006 

122(1) του 2007 
52(1} του 2008 

26(1) του 2010. 

(γ) των διατάξεων που αφορούν προϋποθέσει  
εγκατάσταση  ή καθεστώτα έγκριση  ή 
απαιτήσει  για χορήγηση αδειών-

(δ) των διατάξεων που αφορούν τον καθορισμό 
τη  νομική  φύση  των δικαιωμάτων που 
αποτελούν αντικείμενο των συμβάσεων που 
εμπ ίπτουν στο πεδίο εφαρμογή  του παρόντο  
Νόμου. 

Διαφήμιση. 4-(1) Σε κάθε διαφήμιση σχετιζόμενη με χρονομεριστική 
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σύμβαση, σύμβαση μακροπ ρόθεσμων π ροϊόντων 

διακοπών, σύμβαση μεταπώληση  ή σύμβαση ανταλλαγή  

καθορίζεται η δυνατότητα απ όκτηση  των π ληροφοριών 

π ου αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 του 

π αρόντο  Νόμου, καθώ  και η π ηγή απ ό την οποία είναι 

δυνατό να απ οκτηθούν. 

(2) Σε π ερίπ τωση π ου, κατά τη διάρκεια εκδήλωση  

π ροώθηση  ή πώληση  π ροϊόντων, π ρόκειται να 

π ροταθούν χρονομεριστικέ  συμβάσει , συμβάσει  

μακροπ ρόθεσμων π ροϊόντων διακοπών, συμβάσει  

μεταπώληση  ή συμβάσει  ανταλλαγή  σε κάπ οιον 

καταναλωτή π ροσωπ ικά, ο έμπ ορο  αναφέρει σαφώ  στην 

π ρόσκληση τον εμπορικό σκοπ ό και τη φύση τη  

εκδήλωση . 

(3) Ο έμπ ορο  μεριμνά ώστε, κατά τη διάρκεια τη  

αναφερόμενη  στο εδάφιο (2) του π αρόντο  άρθρου 

εκδήλωση , οι π ληροφορίε  π ου αναφέρονται στο εδάφιο 

(1) του άρθρου 5 να είναι διαθέσιμε  στον καταναλωτή ανά 

π άσα στιγμή. 

(4) Οι χρονομεριστικέ  συμβάσει  και οι συμβάσει  

μακροπ ρόθεσμων π ροϊόντων διακοπών δεν επ ιτρέπ εται να 

διαφημίζονται ή να πωλούνται ω  επ ένδυση. 

(5) Σε διαδικα.σία εναντίον π ροσώπ ου για π αράβαση των 

π ρονοιών του π αρόντο  άρθρου, απ οτελεί υπ εράσπ ιση για 

το π ρόσωπ ο αυτό, αν απ οδείξει ότι κατά το χρόνο π ου 

διαφήμιζε-

(α) δε γνώριζε και δεν είχε εύλογη αιτία να γνωρίζει ότι 

διαφήμιζε -
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(ί) δικαιώματα χρήση  καταλύματο  πάνω σε 
χρονομεριστική βάση, ή 

(ϋ) δικαιώματα επιλογή  εκπτώσεων ή άλλων 
πλεονεκτημάτων σε σχέση με το κατάλυμα, ή 

(ίϋ) πώληση ή αγορά χρονομεριδίου ή 
μακροπρόθεσμου προϊόντο  διακοπών, ή 

(ίν) πρόγραμμα ανταλλαγή  χρονομεριδίων-ή 

(β) είχε εύλογη αιτία να π ιστεύει ότι η διαφήμιση 
συμμορφωνόταν με τι  πρόνοιε  του εδαφίου (1) του 
παρόντο  άρθρου. 

Υποχρέωση 5-(1) Ο έμπορο  παρέχει στον καταναλωτή κατά τρόπο 
έμπορου για σαφή και κατανοητό, εγκαίρω  και προτού δεσμευθεί από 

οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά, ακριβεί  και επαρκεί  
πληροφορίε  ω  ακολούθω : 

παροχή 
πληροφοριών πριν 
τη σύναψη τη  
σύμβαση . 

(α) Σε περίπτωση χρονομεριστική  σύμβαση , μέσω του 
τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου που 

Παράρτημα ι. περιέχεται στο Παράρτημα Ι, καθώ  και 
Μέρο  3. συμπληρωματικέ  πληροφορίε  όπω  αναφέρονται 

στο Μέρο  3 του εν λόγω εντύπου' 

(β) σε περίπτωση σύμβαση  μακροπρόθεσμου 
προϊόντο  διακοπών, μέσω του τυποποιημένου 
ενημερωτικού εντύπου που περιέχεται στο 
Παράρτημα II, καθώ  και συμπληρωματικέ  
πληροφορίε  όπω  αναφέρονται στο Μέρο  3 του εν 
λόγω εντύπου. 

Παράρτημα II. 
Μέρο  3. 

(γ) σε περίπτωση σύμβαση  μεταπώληση , μέσω του 



Παράρτημα 
Μέρο  3. 

Παράρτημα IV. 
Μέρο  3. 
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τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου που 
περιέχεται στο Παράρτημα Hi, καθώ  και 
συμπληρωματικέ  πληροφορίε  όπω  αναφέρονται 
στο Μέρο  3 του εν λόγω εντύπου και 

(δ) σε περίπτωση σύμβαση  ανταλλαγή , μέσω του 
τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου που 
περιέχεται στο Παράρτημα IV, καθώ  και 
συμπληρωματικέ  πληροφορίε  όπω  αναφέρονται 
στο Μέρο  3 του εν λόγω εντύπου. 

(2) Οι πληροφορίε  που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 
παρέχονται δωρεάν από τον έμπορο στον καταναλωτή, σε 
χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο ευχερώ  προσβάσιμο για 
τον καταναλωτή. 

Γλώσσα του 
τυποποιημένου 
ενημερωτικού 
εντύπου. 

6. Οι πληροφορίε  που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του 
άρθρου 5 συντάσσονται στη γλώσσα ή σε μια από τι  
γλώσσε  του κράτου  μέλου  στο οποίο κατοικεί ή του 
οποίου είναι υπήκοο  ο καταναλωτή , κατ' επ ιλογήν του 
καταναλωτή, νοουμένου ότι πρόκειται για επ ίσημη γλώσσα 
κράτου  μέλου  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση . 

Περιεχόμενο τη  
σύμβαση . 

7.-(1) Οι πληροφορίε  που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του 
άρθρου 5 αποτελούν αναπόσπαστο μέρο  τη  σύμβαση . 

(2) Οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 μπορεί να 
επέλθει μόνο με ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων 
μερών ή για έκτακτου  και απρόβλεπτου  λόγου , 
ανεξάρτητου  από τη βούληση του εμπόρου, οι επ ιπτώσει  
των οποίων δεν ήταν δυνατό να αποφευχθούν ακόμη και 
εάν είχε ληφθεί η δέουσα επ ιμέλεια. 

(3) Ο έμπορο  κοινοποιεί στον καταναλωτή, σε χαρτί ή 
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σε άλλο σταθερό μέσο ευχερώ  προσβάσιμο στον 
καταναλωτή, οποιαδήποτε μεταβολή στι  πληροφορίε  που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 πριν από τη 
σύναψη τη  σύμβαση , και η σύμβαση αναφέρεται ρητώ  
στη μεταβολή αυτή. 

(4) Σύμβαση στην οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμο , 
εκτό  από τι  πληροφορίε  του εδαφίου (1) του άρθρου 5 
και ενδεχόμενων μεταβολών αυτών, περιέχει -

(α) στοιχεία τη  ταυτότητα  των μερών, 

(β) αναφορά του τόπου κατοικία  των μερών, 

(γ) την ημερομηνία και τον τόττο σύναψη  τη  σύμβαση , 
και 

(δ) τι  υπογραφέ  των μερών. 

(5) Ο έμπορο  παραχωρεί στον καταναλωτή ξεχωριστό 
τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρηση , όπω  καθορίζεται 

Παράρτημα ν στο Παράρτημα V, το οποίο περιλαμβάνεται στη σύμβαση, 
ούτω  ώστε να διευκολύνεται η άσκηση του δικαιώματο  
υπαναχώρηση  σύμφωνα με το άρθρο 10. 

8.-(1) Έμπορο  ο οποίο  συνάπτει ή προτείνει τη σύναψη 
σύμβαση , ενημερώνει ρητώ  τον καταναλωτή ή τον εν 
δυνάμει καταναλωτή σχετικά με~ 

(α) την ύπαρξη του δικαιώματο  υπαναχώρηση  που 
προβλέπεται στο άρθρο 10-

(β) το χρονικό διάστημα εντό  του οποίου πρέπει να 
ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρηση -

Υποχρεώσει  
εμπόρου. 



312 

(γ) την απαγόρευση καταβολή  προκαταβολή  από τον 
καταναλωτή προ  τον έμπορο, σύμφωνα με το 
άρθρο 13, εντό  τη  προθεσμία  υπαναχώρηση . 

(2) Οι συμβατικέ  ρήτρε  στι  οποίε  περιλαμβάνονται οι 
πληροφορίε  που παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) 
υπογράφονται χωριστά από τον καταναλωτή, 

(3) Ο έμπορο  δίνει στον καταναλωτή αντίγραφο ή 
αντίγραφα τη  σύμβαση  τη στιγμή τη  σύναψη  τη  και 
στη γλώσσα που καθορίζεται στο άρθρο 9. 

Γλώσσα του 9.-(1) Η σύμβαση καταρτίζεται εγγράφω , σε χαρτί ή σε 
έγγραφου τη  άΚΚο σταθερό μέσο και συντάσσεται στη γλώσσα ή σε μια 
σύμβαση - . , . . . 

απο τι  γλώσσε  του κράτου  μέλου  στο οποίο κατοικεί ή 
του οποίου είναι υπήκοο  ο καταναλωτή , κατ' επ ιλογήν 
του καταναλωτή, νοουμένου ότι πρόκειται για επ ίσημη 
γλώσσα κράτου  μέλου  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση . 

(2) Σε περίπτωση που καταναλωτή  κατοικεί στη 
Δημοκρατία, η σύμβαση συντάσσεται επ ίση  σε μία από τι  
επ ίσημε  γλώσσε  τη  Δημοκρατία , νοουμένου ότι 
πρόκειται για επ ίσημη γλώσσα τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση : 

Νοείται ότι, σε περίπτωση χρονομεριστική  σύμβαση  
σχετικά με συγκεκριμένο ακίνητο, ο έμπορο  παρέχει στον 
καταναλωτή επ ικυρωμένη μετάφραση τη  σύμβαση  στη 
γλώσσα ή σε μια από τι  γλώσσε  του κράτου  μέλου  
όπου βρίσκεται το εν λόγω ακίνητο, νοουμένου ότι 
πρόκειται για επ ίσημη γλώσσα τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση . 

(3) Σε περίπτωση που έμπορο  ασκεί δραστηριότητε  
πώληση  στη Δημοκρατία, η σύμβαση συντάσσεται επ ίση  



95(1) του 2007. 

313 

σε μια από τι  επ ίσημε  γλώσσε  τη  Δημοκρατία , 
νοουμένου ότι πρόκειται για επ ίσημη γλώσσα τη  
Ευρωπαϊκή  Ένωση . 

Υπαναχώρηση. 10.-(1) Χωρί  επηρεασμό του δικαιώματο  του καταναλωτή 
να προσφύγει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία και σε μέσα 
εξωδικαστική  επ ίλυση  διαφορών όπω  ορίζεται στο 
άρθρο 22 και χωρί  επηρεασμό των διατάξεων του περί 
Συμβάσεων Νόμου που αφορούν ακυρότητα συμβάσεων 

93{Ι) του 1996 και του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικέ  
69{Ι) του 1999 Συμβάσει  Νόμου, ο καταναλωτή  δύναται να 

υπαναχωρήσει από χρονομεριστική σύμβαση, σύμβαση 
μακροπρόθεσμου προϊόντο  διακοπών, μεταπώληση  ή 
ανταλλαγή , χωρί  μνεία οποιουδήποτε λόγου, εντό  
προθεσμία  δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. 

(2) Η προθεσμία υπαναχώρηση  αρχίζει κατά την 
ημερομηνία-

(α) σύναψη  τη  σύμβαση  ή δεσμευτικού 
προσυμφώνου, ή 

(β) κατά την οποία ο καταναλωτή  παραλαμβάνει τη 
σύμβαση ή τυχόν δεσμευτικό προσύμφωνο, εάν 
αυτή είναι μεταγενέστερη τη  ημερομηνία  τη  
παραγράφου (α) του παρόντο  εδαφίου. 

(3) Η περίοδο  υπαναχώρηση  εκπνέει μετά από 
περίοδο-
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(α) ενό  (1) έτου  και δεκατεσσάρων (14) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντο  άρθρου, σε 
περίπτωση που δεν έχει παρασχεθεί στον 
καταναλωτή χωριστό τυποποιημένο έντυπο 
υπαναχώρηση  συμπληρωμένο από τον έμπορο 
εγγράφω  σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο όπω  
απαιτείται από το εδάφιο (5) του άρθρου 7: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση ττου ο έμπορο  
συμπληρώσει και παραχωρήσει στον καταναλωτή 
εγγράφω , σε χαρτί ή άλλο σταθερό μέσο, το 
χωριστό τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρηση , 
όπω  απαιτείται από το εδάφιο (5) του άρθρου 7, 
εντό  ενό  (1) έτου  από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντο  άρθρου, η 
προθεσμία υπαναχώρηση  αρχίζει την ημερομηνία 
κατά την οποία ο καταναλωτή  λαμβάνει το εν λόγω 
έντυπο. 

(β) τριών (3) μηνών και δεκατεσσάρων (14) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντο  άρθρου, σε 
περίπτωση που.δεν παρασχεθούν στον καταναλωτή 
εγγράφω , σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο οι 
πληροφορίε  που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του 
άρθρου 5, συμπεριλαμβανομένου του 
τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου που 

Παραρτήματα περιέχεται στα Παραρτήματα Ι έω  IV: 
Ι έω  IV. 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που έμπορο  
παραχωρήσει στον καταναλωτή εγγράφω , σε χαρτί 
ή άλλο σταθερό μέσο, τι  πληροφορίε  που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5, 



Παραρτήματα 
i έω  IV. 
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συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων 
πληροφοριών που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι έω  
IV, εντό  τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντο  άρθρου, η 
προθεσμία υπαναχώρηση  αρχίζει από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτή  λαμβάνει 
τι  εν λόγω πληροφορίε . 

(4) Έμπορο  ο οποίο  δε συμμορφώνεται με τι  
προδιαγραφέ  ενημέρωση  όπω  προβλέπεται στον 
παρόντα Νόμο, κατά τη λήξη τη  προθεσμία  
υπαναχώρηση  επ ιδέχεται κυρώσει  σύμφωνα με το 
εδάφιο (2) του άρθρου 22 και οποιαδήποτε σύμβαση 
θεωρείται άκυρη. 

(5) Σε περίπτωση που έμπορο  προσφέρει στον 
καταναλωτή σύμβαση ανταλλαγή  από κοινού και 
ταυτόχρονα με τη χρονομερισπκή σύμβαση: 

(α) ισχύει μία ενιαία προθεσμία υπαναχώρηση , κατά 
την έννοια του εδαφίου (1} του παρόντο  άρθρου και 
για τι  δύο συμβάσει , και 

(β) η προθεσμία υπαναχώρηση  και για τι  δύο 
συμβάσει  υπολογίζεται σύμφωνα με τι  διατάξει  
του εδαφίου (2) του παρόντο  άρθρου για τη 
χρονομερισπκή σύμβαση. 

Υποχρέωση 
καταναλωτή για 
ενημέρωση 
εμπόρου για 
αττόφαοΓ\  
υπαναχώρηση . 

11 .-(1) Καταναλωτή , ο οποίο  ασκεί ή προτίθεται να 
ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρηση  που προβλέπεται στο 
εδάφιο (1) του άρθρου 10, πριν από την λήξη τη  
προθεσμία  υπαναχώρηση  που ορίζει το ίδιο άρθρο, 
ενημερώνει τον έμπορο για την απόφαση του να 
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υπαναχωρήσει. 

(2) Κοινοποίηση απόφαση  υπαναχώρηση  δύναται να 
δοθεί στον έμπορο είτε κατά τον τύπο υπαναχώρηση  που 

Παράρτημα ν. περιέχεται στο Παράρτημα V και τον οποίο παρέχει ο 

έμπορο  στον καταναλωτή σύμφωνα με το εδάφιο (5) του 

άρθρου 7, είτε σε χαρτί ή άλλο σταθερό μέσο. 

(3) Κοινοποίηση απόφαση  υπαναχώρηση  που 
αποστέλλεται ταχυδρομικώ  θεωρείται εμπρόθεσμη αν η 
αποστολή τη  πραγματοποιηθεί πριν οπό τη λήξη τη  
προθεσμία  υπαναχώρηση . 

Συνέπειε  τη  
άσκηση  του 
δικαιώματο  
υπαναχώρηση . 

12.-(1) Με την άσκηση του δικαιώματο  υπαναχώρηση , η 
σύμβαση ματαιώνεται και ο καταναλωτή  δεν έχει 
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση δυνάμει τη  
σύμβαση . 

(2) Σε περίπτωση που ο καταναλωτή  ασκήσει το 
δικαίωμα υπαναχώρηση  δεν καταβάλλει οποιαδήποτε 
έξοδα και δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ποσό που 
αντιστοιχεί σε υπηρεσίε  που ενδεχομένω  είχαν 
παρασχεθεί πριν την υπαναχώρηση. 

Απαγόρευση 
καταβολή  
οποιουδήποτε 
τιμήματο  πριν 

από τή λήξη 
προθεσμία  
υπαναχώρηση . 

13.-(1) Έμπορο  ο οποίο  συνάπτει ή προτείνει τη σύναψη 
χρονομεριστική  σύμβαση , σύμβαση  μακροπρόθεσμων 
προϊόντων διακοπών ή σύμβαση  ανταλλαγή  δε δύναται 
να αποδεχθεί ή να ζητήσει από τον καταναλωτή ή τον εν 
δυνάμει καταναλωτή οποιαδήποτε προκαταβολή, κατάθεση 
εγγύηση , κράτηση ποσού από λογαριασμό, ρητή 
αναγνώριση χρέου  ή άλλο τίμημα προ  τον ίδιο ή τρίτο 
πρόσωπο, πριν από τη λήξη τη  προθεσμία  εντό  τη  
οποία  ο καταναλωτή  δύναται να ασκήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρηση  σύμφωνα με το άρθροΙΟ. 
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(2) Έμπορο  ο οποίο  συνάπτει ή προτείνει τη σύναψη 
σύμβαση  μεταπώληση  δε δύναται να αποδεχθεί ή να 
ζητήσει από τον καταναλωτή ή τον εν δυνάμει καταναλωτή 
οποιαδήποτε προκαταβολή, παροχή εγγυήσεων, κράτηση 
ποσού σε λογαριασμό, ρητή αναγνώριση χρέου  ή άλλο 
τίμημα, που καταβάλλεται στο πλαίσιο μεταπώληση , προ  
τον ίδιο ή τρίτο πρόσωπο, πριν πραγματοποιηθεί η 
πώληση ή πριν λυθεί με άλλον τρόπο η σύμβαση 
μεταπώληση . 

Ακύρωση 
εξαρτώμενη  
σύμβαση  
ανταλλαγή  και 
δευτερεύουσων 
συμβάσεων. 

14. Όταν ο καταναλωτή  ασκήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρηση  από χρονομεριστική σύμβαση ή σύμβαση 
μακροπρόθεσμου προϊόντο  διακοπών, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, τότε κάθε σύμβαση ανταλλαγή  που εξαρτάται 
από αυτέ  ή κάθε άλλη δευτερεύουσα σύμβαση λύεται 
αυτομάτω  και ο καταναλωτή  δεν υπόκειται σε 
οποιαδήποτε έξοδα. 

Ακύρωση 
π ιστωτική  
σύμβαση . 
106(1) του 2010. 

15.-(1) Με την επ ιφύλαξη του περί Καταναλωτική  Πίστη  
Νόμου, όταν ο καταναλωτή  ασκήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρηση  από μια χρονομεριστική σύμβαση ή 
σύμβαση μακροπρόθεσμου προϊόντο  διακοπών 
μεταπώληση  ή σύμβαση ανταλλαγή , σύμφωνα με το 
άρθρο 10, και το τίμημα καλύπτεται, είτε εν όλω είτε εν 
μέρει, από π ίστωση που έχει χορηγήσει στον αγοραστή ο 
έμπορο  ή τρίτο πρόσωπο, βάσει διακανονισμού μεταξύ 
του τρίτου προσώπου και του εμπόρου, τότε η σύμβαση 
π ίστωση  λύεται αυτομάτω  και ο καταναλωτή  δεν 
υπόκειται σε οποιαδήποτε έξοδα. 

(2) Ο έμπορο  οφείλει, σε περίπτωση κοτά την οποία ο 
π ιστωτή  είναι άλλο πρόσωπο από τον ίδιο, κατά την 
παραλαβή τη  κοινοποίηση  υπαναχώρηση  ή καταγγελία  
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τη  σύμβαση  να πληροφορήσει αμέσω  τον π ιστωτή 
σχετικά. 

Τρόπο  καταβολή  16.-{1) Έμπορο , ο οποίο  συνάπτει σύμβαση 
τιμήματο  σε μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, δε δικαιούται να 
συμβάσει  , , . , _ „ , , 

ζητήσει απο τον καταναλωτή οποιαδήποτε καταβολή του 
μακροπρόθε-σμων 
ττοοϊόντων τιμήματο  που αναφέρεται στη σύμβαση, εκτό  από εκείνη 
διακοπών. ττου προβλέπεται στο κλιμακωτό πρόγραμμα πληρωμή . 

Παράρτημα II. 

(2) Οι πληρωμέ , συμπεριλαμβανομένων των 
συνδρομών των μελών, κατανέμονται σε ετήσιε  δόσει  
ίση  αξία  ω  οι λεπτομέρειε  που ορίζονται στο 
Παράρτημα II. 

Υποχρέωση 
εμπόρου για 
αποστολή γραπτή  
αίτηση  πληρωμή . 

17. Ο έμπορο  αποστέλλει σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό 
μέσο, γραπτή αίτηση πληρωμή  τουλάχιστον δεκατέσσερι  
(14) ημερολογιακέ  ημέρε  πριν από κάθε καθοριζόμενη 
ημερομηνία πληρωμή . 

Καταγγελία 
σύμβαση  
μακροπρόθεσμων 
προϊόντων 
διακοπών. 

18. Χωρί  επηρεασμό του δικαιώματο  του καταναλωτή να 
προσφύγει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία και σε μέσα 
εξωδικαστική  επ ίλυση  διαφορών, όπω  προβλέπεται στο 
άρθρο 22, και χωρί  επηρεασμό των διατάξεων του περί 
Συμβάσεων Νόμου που αφορούν ακυρότητα των 
συμβάσεων και του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε 
Καταναλωτικέ  Συμβάσει  Νόμου, ο καταναλωτή  έχει 
δικαίωμα, από την καταβολή τη  δεύτερη  δόση  και 
έπειτα, να καταγγείλει τη σύμβαση χωρί  να υφίσταται 
κυρώσει , ενημερώνοντα  τον έμπορο εντό  (14) 
δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 
παραλαβή  οποιασδήποτε αίτηση  πληρωμή . 

Καθήκοντα και 
αρμοδιότητε  τη  
Εντεταλμένη  
Υπηρεσία . 

19.-(1) Για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου, η 
Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και 

αρμοδιότητε : 
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(α) Τηρεί υπό γενική τη  εποπτεία τι  πρακτικέ  ή 
προτεινόμενε  πρακτικέ  σε σχέση με οποιεσδήποτε 
υποχρεώσει  που επ ιβάλλονται από οποιαδήποτε 
διάταξη του παρόντο  Νόμου-

(β) διεξάγει έρευνε  σχετικά με οποιεσδήποτε τέτοιε  
πρακτικέ  ή προτεινόμενε  πρακτικέ  όταν κρίνει ότι, 
αυτό απαιτεί το δημόσιο συμφέρον και ιδιαίτερα το 
συμφέρον των καταναλωτών ή όταν ο Υπουργό  
ζητήσει τη διεξαγωγή τέτοια  έρευνα · 

(γ) ζητεί από οποιοδήποτε πρόσωπο ασχολείται ή 
προτίθεται να ασχοληθεί με πρακτικέ  οι οποίε  
είναι, ή ενδέχεται να είναι, αντίθετε  με τι  
υποχρεώσει  που επ ιβάλλονται στο πρόσωπο αυτό 
από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντο  Νόμου, να 
διακόψει ή απόσχει από αυτέ  -

(δ) προβαίνει στι  αναγκαίε  ενέργειε  για την έκδοση 
δικαστικών διαταγμάτων, τα οποία υποχρεώνουν 
οποιοδήποτε πρόσωπο που καλείται με βάση την 
παράγραφο (γ) να διακόψει ή να απόσχει από 
τέτοιε  πρακτικέ  και παραλείπει να το πράξει, να 
συμμορφωθεί με τι  απαιτήσει  αυτέ ' και 

(ε) ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη οποιουδήποτε 
δικαστικού διατάγματο , επ ιβάλλει διοικητικό 
πρόστιμο σε περίπτωση παράβαση  οποιωνδήποτε 
απαγορευτικών ή/και προστατευτικών των 
συμφερόντων των καταναλωτών διατάξεων του 
παρόντο  Νόμου. 

(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να παρέχει 
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πληροφορίε  ή συμβουλέ  σε καταναλωτέ  αναφορικά με 
συμβάσει  που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και 
ιδιαίτερα αναφορϊκά με τι  υποχρεώσει  που επ ιβάλλονται 
στου  εμπόρου  ή σ' άλλα πρόσωττα από αυτόν. 

Εξουσίε  τη  20.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία, μέσω εξουσιοδοτημένου 
ντετα μενη  λειτουργού τη , δύναται, για του  σκοπού  έρευνα  που 
Υπηρεσία  σε 

διεξάγεται με βάση τον παρόντα Νόμο, να απαιτήσει από 
σχέση με έρευνε . 

οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατά τη γνώμη τη  κατέχει 
πληροφορίε  ή έχει υπό τον έλεγχο ή την εξουσία του 
έγγραφα ή στοιχεία σχετικά με την εν λόγω έρευνα, να 
παράσχει τι  πληροφορίε , τα έγγραφα ή τα στοιχεία σε 
αυτήν και, εάν είναι αναγκαίο, δύναται να απαιτήσει από το 
πρόσωπο αυτό να προσέλθει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία 
για το σκοπό αυτό. 

(2) Πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται οποιαδήποτε 
απαίτηση, δυνάμει του εδαφίου (1), υποχρεούται να 
συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή, επ ιφυλασσομένων 
των ασυλιών και προνομίων που απολαμβάνει μάρτυρα , ο 
οποίο  καλείται να εμφανισθεί ενώπ ιον δικαστηρίου. 

(3) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να 
παρακωλύει ή παρεμποδίζει, με πράξη ή παράλειψη, την 
Εντεταλμένη Υπηρεσία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τη  δυνάμει του παρόντο  Νόμου. 

(4) Πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται οποιαδήποτε 
απαίτηση από την Εντεταλμένη Υπηρεσία, δυνάμει του 
παρόντο  Νόμου, υποχρεούται να συμμορφώνεται με την 
απαίτηση αυτή. 

(5) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τι  υποχρεώσει  που 
επ ιβάλλονται σε αυτό δυνάμει του παρόντο  άρθρου είναι 
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ένοχο αδικήματο  και, σε περίπτωση καταδίκη  του, 
τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τι  
πενήντα χιλιάδε  ευρώ (€50,000). 

(6) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη προσώπου 
δυνάμει του εδαφίου (5), η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται 
να επ ιβάλει διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τι  διατάξει  
του άρθρου 22. 

Οδηγίε  τη  
Εντεταλμένη  
Υπηρεσία  
αναφορικά με 
ανακοινώσει  
και αγγελίε . 

21.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, η 
Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται, με τρόπο που αυτή θεωρεί 
κατάλληλο, να εκδίδει οδηγίε  ω  προ  τη μορφή, το 
περιεχόμενο, τη θέση και το μέγεθο  οποιασδήποτε 
ανακοίνωση  ή αγγελία  που απαιτείται να δημοσιεύεται 
δυνάμει του παρόντο  Νόμου. 

(2) Πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται ή αφορά οδηγία η 
οποία εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1), υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με την οδηγία αυτή. 

Εξέταση 
παραβάσεων 
και επ ιβολή 
κυρώσεων. 

22.-{1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία εξετάζει, κατόπ ιν 
υποβολή  παραπόνου ή και αυτεπάγγελτα, παραβάσει  
οποιασδήποτε απαγορευτική  ή προστατευτική  των 
καταναλωτών διάταξη  του παρόντο  Νόμου. 

(2) Όταν η Εντεταλμένη Υπηρεσία, κατά τη δυνάμει του 
εδαφίου (1) διερεύνηση παραπόνου ή αυτεπάγγελτη 
έρευνα, διαπ ιστώσει παράβαση οποιασδήποτε 
απαγορευτική  ή προστατευτική  των συμφερόντων των 
καταναλωτών διάταξη  του παρόντο  Νόμου, έχει εξουσία 
να προβαίνει στι  π ιο κάτω ενέργειε  είτε διαζευκτικά είτε 
σωρευτικά, ανάλογα με τη φύση, τη διάρκεια και τη 
βαρύτητα τη  παράβαση : 
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(α) Να διατάξει ή να συστήσει στον π αραβάτη όπ ω   

μέσα σε τακτή π ροθεσμία τερματίσει την π αράβαση 

και απ οφύγει επ ανάληψη τη  στο μέλλον ή, σε 

π ερίπ τωση π ου η π αράβαση τερματίσθηκε π ριν 

απ ό την έκδοση τη  απ όφαση  τη  Εντεταλμένη  

Υπηρεσία , να βεβαιώσει με απ όφαση τη  την 

π αράβαση αυτή, 

(β) να επ ιβάλει διοικητικό π ρόστιμο, ανάλογα με τη 

φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια τη  π αράβαση , 

ύψου  μέχρι και το π έντε τοι  εκατόν (5%) του 

κύκλου των εργασιών του π αραβάτη κατά το έτο  

μέσα στο οπ οίο συντελέστηκε η π αράβαση ή κατά 

το αμέσω  π ροηγούμενο τη  π αράβαση  έτο , 

(γ) να απ οφασίσει, σε π ερίπ τωση συνέχιση  τη  

π αράβαση , την επ ιβολή διοικητικού π ροστίμου απ ό 

ογδόντα π έντε μέχρι και χίλια επ τακόσια ευρώ (€85-

€1700), για κάθε μέρα συνέχιση  τη  π αράβαση , 

ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα αυτή , 

(δ) να ζητήσει με αίτηση τη  προ  το δικαστήριο την 

έκδοση απ αγορευτικού ή π ροστακτικού 

διατάγματο , π εριλαμβανομένου και π ροσωρινού 

διατάγματο , σύμφωνα με τι  διατάξει  του άρθρου 

25, εναντίον οπ οιουδήπ οτε π ροσώπ ου το οπ οίο 

κατά την κρίση τη  ενέχεται ή ευθύνεται για την 

π αράβαση αυτή. 

(3) Όταν π αράβαση απ αγορευτική  ή π ροστατευτική  

των καταναλωτών διάταξη , του π αρόντο  Νόμου, 

διαπ ράττεται απ ό νομικό π ρόσωπ ο ή από π ρόσωπ ο π ου 

ενεργεί εκ μέρου  νομικού π ροσώπ ου και απ οδεικνύεται ότι 

η π αράβαση αυτή έχει διαπ ραχθεί με τη συγκατάθεση, 
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συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την 
επ ιδειχθείσα αμέλεια προσώπου που είναι σύμβουλο , 
διευθυντή , γραμματέα  ή άλλο  αξιωματούχο  του νομικού 
προσώπου ή πρόσωπου που εμφανίζεται ότι ενεργεί υπό 
τέτοια ιδιότητα, τότε το πρόσωπο αυτό, καθώ  επ ίση  και 
το νομικό πρόσωπο είναι ένοχοι τη  παράβαση . 

(4) Κατά τη δυνάμει του εδαφίου (1) διερεύνηση 
οποιασδήποτε παράβαση  η Εντεταλμένη Υπηρεσία 
δύναται, αν το θεωρήσει σκόπ ιμο, να λάβει υπόψη τη  
οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευση  από τον παραβάτη ή εκ 
μέρου  αυτού, έναντι του καταναλωτή αναφορικά με τη 
γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρση  ή 
αποκατάσταση  τη . 

(5) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία αιτιολογεί δεόντω  την 
απόφαση τη  σε σχέση με την άσκηση οποιασδήποτε από 
τι  εξουσίε  που προβλέπονται στο εδάφιο (2). 

Επιβολή 23.-{1) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (2) του άρθρου 22 
διοικητικού διοικητικό πρόστιμο επ ιβάλλεται στον παραβάτη, με 
π ροστίμου. , , , 

αιτιολογημένη απόφαση τη  Εντεταλμένη  Υπηρεσία  που 
βεβαιώνει την παράβαση, αφού αυτή ακούσει ή δώσει την 
ευκαιρία στον παραβάτη ή σ' εκπρόσωπο του να ακουστεί 
προφορικώ  ή γραπτώ . 

(2) Κατά τη  απόφαση  για επ ιβολή διοικητικού 
προστίμου επ ιτρέπεται η άσκηση ιεραρχική  προσφυγή  
ενώπιον του Υπουργού, εντό  τριάντα (30) ημερών από την 
κοινοποίηση τη  απόφαση  τη  Εντεταλμένη  Υπηρεσία  
στον παραβάτη. 

(3) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από 
την Εντεταλμένη Υπηρεσία όταν περάσει άπρακτη η προ  
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άσκηση π ροσφυγή  ενώπ ιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

π ροθεσμία των εβδομήντα π έντε (75) ημερών απ ό την 

κοινοποίηση τη  απ όφαση  τη  Εντεταλμένη  Υπ ηρεσία  

για επ ιβολή διοικητικού π ροστίμου ή σε π ερίπ τωση π ου 

ασκηθεί π ροσφυγή ενώπ ιον του Υπουργού σύμφωνα με το 

εδάφιο (2), απ ό την κοινοπ οίηση τη  επ ί τη  ιεραρχική  

π ροσφυγή  απ όφαση  του Υπ ουργού. 

(4) Σε π ερίπ τωση π αράλειψη  π ληρωμή  των κατά τον 

π αρόντα Νόμο επ ιβαλλόμενων διοικητικών π ροστίμων, η 

Εντεταλμένη Υπ ηρεσία λαμβάνει δικαστικά μέτρα και το 

οφειλόμενο π οσό εισπ ράττεται ω  αστικό χρέο  οφειλόμενο 

π ρο  τη Δημοκρατία. 

Ενημέρωση των 24.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να -
καταναλωτών. 

(α) μεριμνήσει για τη διάδοση τέτοιων π ληροφοριών και 

συμβουλών, π εριλαμβανομένων απ οφάσεων τη  και 

διαταγμάτων του δικαστηρίου, αναφορικά με την 

εφαρμογή του π αρόντο  Νόμου, τι  οπ οίε  αυτή 

θεωρεί χρήσιμε  για την εξυπ ηρέτηση των 

καταναλωτών, καθώ  και όλων των π ροσώπων π ου 

ενδεχομένω  επ ηρεάζονται από τι  διατάξει  του 

π αρόντο  Νόμου και 

(β) ενθαρρύνει του  εμπ όρου  και του  ιδιοκτήτε  κώδικα 

να ενημερώνουν του  καταναλωτέ  για του  κώδικε  

συμπ εριφορά  του . • 

{2) Οι έμπ οροι και οι επ αγγελματικέ  οργανώσει  του , 

ενθαρρύνονται να ενημερώνουν του  καταναλωτέ  σχετικά 

με την ύπ αρξη κατάλληλων διαδικασιών υπ οβολή  

καταγγελιών και π ροσφυγή  για την εξώδικη επ ίλυση 

διαφορών στα π λαίσια του π αρόντο  Νόμου, 
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Έκδοση 25.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του π ερί Πολιτική  

διαταγμάτων Δικονομία  Νόμου, του π ερί Δικαστηρίων Νόμου και των 
Κεφ.6 

π ερί Πολιτική  Δικονομία  Διαδικαστικών Κανονισμών, 
11 του 1965 

161 του 1989 °ττω   εκάστοτε τροπ οπ οιούνται ή αντικαθίστανται, το 

228 του 1989 δικαστήριο ενώπ ιον του οπ οίου εκδικάζεται οπ οιαδήπ οτε 

51(1) του 1999 αίτηση δυνάμει τη  π αραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του 

134(1) του 1999 a p Q p 0 U 22 και τη  π αραγράφου (β) του εδαφίου (1) του 
58(1} του 2003 

άρθρου 26 του π αρόντο  Νόμου, έχει εξουσία να εκδώσει 
66(1) του 2004 Ρ Ρ Α 

138(Π του 2006 απ αγορευτικό ή π ροστακτικό διάταγμα, π εριλαμβανομένου 

και π ροσωρινού διατάγματο , με το οπ οίο να διατάσσει -
14 του 1960 
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 
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(!) του 1992 
43(Ι)του 1992 

102(1) του 1996 
4(!)TOU 1997 
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53(1) του 1997 
90{Ι)του 1997 
27{Ι) του 1998 
53{Ι)του 1998 

110(1) του 1998 
34(Ι)του 1999 

146(1) του 1999 
41(1) του 2000 
32(1) του 2001 
40(1) του 2002 
80(1) του 2002 

140(1) του 2002 
206(1) του 2002 

17(1) του 2004 
165(1) του 2004 
268(1} του 2004 

21(1) του 2006 
99(1) του 2007 

170(1) του 2007 
76(1) του 2008 
81{Ι) του 2008 

118(1) του 2008 
119(1) του 2008 
36(1) του 2009 

129(1) του 2009 
138(1) του 2009 
19(1) του 2010. 

(α) την άμεση παύση και/ή μη επανάληψη τη  
γενόμενη  παράβαση , 

(β) την εντό  ορισμένη  προθεσμία  λήψη τέτοιων 
διορθωτικών, κατά την κρίση του δικαστηρίου, 
μέτρων ττρο  άρση τη  παράνομη  κατάσταση  που 
δημιούργησε η σχετική παράβαση, 
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(γ) τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρου  τη  σχετική  
απόφαση  του δικαστηρίου ή τη δημοσίευση 
επανορθωτική  ανακοίνωση  με σκοπό την 
απάλειψη των τυχόν συνεχιζόμενων επ ιπτώσεων 
τη  παράβαση , και 

(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο ήθελε κριθεί 
αναγκαίο ή εύλογο υπό τι  περιστάσει  τη  
συγκεκριμένη  υπόθεση . 

(2) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) 
δύναται να αφορά όχι μόνο στι  συγκεκριμένε  πράξει , 
παραλείψει  ή συμπεριφορά του εμπόρου έναντι του 
συγκεκριμένου καταναλωτή, αλλά και σε παρόμοιε  
μελλοντικέ  πράξει  ή παραλείψει  ή συμπεριφορά αυτού 
έναντι των καταναλωτών γενικά. 

(3) Οι διατάξει  του περί Δικαστηρίων Νόμου, του περί 
Πολιτική  Δικονομία  Νόμου και των περί Πολιτική  
Δικονομία  Διαδικαστικών Κανονισμών που εφαρμόζονται 
σχετικά με αιτήσει  έκδοση  διαταγμάτων σε πολιτικέ  
υποθέσει , εφαρμόζονται κατ' αναλογία αναφορικά με τον 
τύπο, τη σύνταξη, την καταχώρηση και την εκδίκαση των 
προβλεπόμενων στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 22 και στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 26 αιτήσεων. 

Καταγγελία στη 26.-(1) Οι φορεί  που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του 
διοίκηση και Λήψη π α ρ ο ν τ ο   α ρ θ ρ ο υ δ ύ ν α ν τ α ι ν α . 
νομικών μέτρων. 

(α) καταγγείλουν στην Εντεταλμένη Υπηρεσία σύμβαση 
για την οποία έχουν εύλογε  υποψίε  ότι δυνατό να 
παραβιάζει τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου και 
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(β) υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο για την έκδοση 
διατάγματο  σύμφωνα με τι  διατάξει  του άρθρου 
24, σε περίπτωση που παραβιάζονται οι διατάξει  
του παρόντο  Νόμου-

(2) Οι φορεί  που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι -

(α) δημόσιοι οργανισμοί και αρχέ  ή εκπρόσωποι του -

(β) οργανώσει  καταναλωτών που έχουν έννομο 
συμφέρον για την προστασία των καταναλωτών και 

(γ) επαγγελματικέ  οργανώσει  που έχουν έννομο 
συμφέρον να ενεργήσουν. 

Διαφύλαξη του 

κύρου  τη  

σύμβαση  και 

άλλων νομικών 

συνεπ ειών. 

27.-(1) Καμιά σύμβαση δεν καθίσταται άκυρη ή ανίσχυρη 
εξαναγκασμού και κανένα αγώγιμο δικαίωμα δεν αναφύεται 
για μόνο το λόγο τη  διάπραξη  οποιασδήποτε παράβαση  
δυνάμει των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, εκτό  όταν 
και όπου ο παρών Νόμο  ορίζει. 

(2) Ο παρών Νόμο  δεν επηρεάζει οποιοδήποτε 
αγώγιμο δικαίωμα ή άλλη νομική διαδικασία που δυνατό να 
απορρέει δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου 
νόμου. 

Αναγκαστικό  

χαρακτήρα  των 

διατάξεων. 

28. Εφόσον η διέπουσα τη σύμβαση νομοθεσία είναι 
νομοθεσία κράτου  μέλου , ο καταναλωτή  δε δύναται να 
αποποιηθεί τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτόν 
δυνάμε! των διατάξεων του παρόντο  Νόμου. 

Εφαρμοστέο 

δίκαιο. 
29. Ανεξάρτητα από την επ ιλογή του εφαρμοστέου δικαίου 
άλλου από αυτού τη  Δημοκρατία , ο καταναλωτή  δε 
στερείται τη  παρεχόμενη  από τον παρόντα Νόμο 
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προστασία  -

(α) αν οποιοδήποτε από τα ακίνητα τα οποία αφορά η 
σύμβαση βρίσκεται στο έδαφο  τη  Δημοκρατία  ή 
άλλου κράτου  μέλου , ή 

(β) στην περίπτωση που η σύμβαση δεν συνδέεται 
άμεσα με ακίνητη περιουσία, αν ο έμπορο  ασκεί 
εμπορικέ  ή επαγγελματικέ  δραστηριότητε  στη 
Δημοκρατία ή σε άλλο κράτο  μέλο  ή, με 
οποιοδήποτε μέσο, κατευθύνει αυτέ  του τι  
δραστηριότητε  στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτο  
μέλο  και η σύμβαση εμπ ίπτει στο πεδίο των εν 
λόγω δραστηριοτήτων. 

Έκδοση 
διαταγμάτων. 

30. Ο Υπουργό  δύναται, με διάταγμα του που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , 
να τροποποιεί ή αντικαθιστά οποιοδήποτε Παράρτημα του 
παρόντο  Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού. 

Κανονισμοί. 31. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει 
Κανονισμού  για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντο  Νόμου, χωρί  αυτό να αποτελεί προϋπόθεση 
για την εφαρμογή του παρόντο  Νόμου. 

Κατάργηση Νόμου. 32. Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται οι περί 
113(1) του200ΐ χρθνομεριστικών Συμβάσεων Νόμοι του 2001 μέχρι 2007 
127(1) του 2004 

και οποιεσδήποτε αναφορέ  γίνονται στου  καταργηθεντε  
νόμου  θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα Νόμο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
(άρθρο 5(1)(α» 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡίΔΙΩΝ 

Μέρο  1: 
1, Ταυτότητα, τόπο  κατοικία  και νομικό καθεστώ  του ή των εμπόρων 

που θα είναι συμβαλλόμενα μέρη τη  σύμβαση :  

2. Σύντομη περιγραφή του προϊόντο  (π .χ. περιγραφή του ακινήτου): 

Ακριβή  φύση του δικαιώματο  ή των δικαιωμάτων: 

3- Ακριβή  χρονική περίοδο  κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το 
δικαίωμα που αποτελεί αντίκείμενο τη  σύμβαση  και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, διάρκεια του:  

Ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτή  μπορεί να αρχίσει να ασκεί 
το συμβατικό δικαίωμα:  
Εάν η σύμβαση αφορά συγκεκριμένο ακίνητο υπό κατασκευή, 
ημερομηνία ολοκλήρωση /διάθεση  του καταλύματο  και των 
υπηρεσιών/εγκαταστάσεων:  

4. Τίμημα που οφείλει να καταβαλει ο καταναλωτή  για την απόκτηση του 
δικαιώματο  ή των δικαιωμάτων:  

Γενική περιγραφή των πρόσθετων υποχρεωτικών δαττανών που 
επ ιβάλλονται στο πλαίσιο τη  σύμβαση ' τύπο  δαπανών και ένδειξη 
των ποσών (π .χ. ετήσια προμήθεια, λοιπά περιοδικά έξοδα, ειδικέ  
εισφορέ , τοπ ικοί φόροι):  

5. Συνοπτική αναφορά των βασικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμε  στον 
καταναλωτή {π .χ, ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, συντήρηση, αποκομιδή 
απορριμμάτων) και αναφορά του ποσού που οφείλει να καταβαλει ο 
καταναλωτή :  

Συνοπτική αναφορά των εγκαταστάσεων που είναι διαθέσιμε  στον 
καταναλωτή (π .χ. κολυμβητήριο ή σάουνα):  

Περιλαμβάνονται στι  προαναφερόμενε  δαπάνε ; 
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Εάν όχι, να διευκρινισθεί τι περιλαμβάνεται και με ποιο αντίτιμο: 

6. Είναι δυνατή η συμμετοχή σε σύστημα ανταλλαγή ; 

Εάν ναι, να διευκρινιστεί η ονομασία του συστήματο  ανταλλαγή : 

Ένδειξη των δαπανών για συνδρομή μέλου /ανταλλαγή: 

7. Έχει υπογράψει ο έμπορο  κώδικα ή κώδικε  συμπεριφορά ; Εάν ναι, 
πού είναι δυνατόν να τον/του  συμβουλευθεί κανεί ;  

Μέρο  2; 
Γενικέ  πληροφορίε  

Ο καταναλωτή  έχει το δικαίωμα υπαναχώρηση  από την παρούσα 
σύμβαση χωρί  μνεία λόγου εντό  δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών 
ημερών από τη σύναψη τη  σύμβαση  ή οποιουδήποτε δεσμευτικού 
προσυμφώνου ή την παραλαβή του , εφόσον είναι μεταγενέστερη. 
Κατά τη διάρκεια τη  εν λόγω περιόδου υπαναχώρηση , απαγορεύεται η 
καταβολή οποιασδήποτε προκαταβολή  από τον καταναλωτή. Η 
απαγόρευση αφορά οποιοδήποτε τίμημα όπω , μεταξύ άλλων, 
πληρωμή, κατάθεση εγγύηση , κράτηση ποσού από λογαριασμό, ρητή 
αναγνώριση χρέου  κ.λπ . και περιλαμβάνει όχι μόνο την πληρωμή στον 
έμπορο, αλλά και σε τρίτα πρόσωπα. 
Ο καταναλωτή  δεν αναλαμβάνει δαπάνε  ή υποχρεώσει  πέρσν όσων 
ορίζει η σύμβαση. 

Σύμφωνα με το ιδιωτικό διεθνέ  δίκαιο, η σύμβαση μπορεί να διέπεται 
από δίκαιο άλλο από το δίκαιο του κράτου  μέλου  στο οποίο ο 
καταναλωτή  έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του και οι 
ενδεχόμενε  διαφορέ  μπορούν να παραπέμπονται σε δικαστήρια 
διαφορετικά αττό τα δικαστήρια του κράτου  μέλου  στο οποίο ο 
καταναλωτή  έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του. 

Υπογραφή του καταναλωτή: 
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Συμπληρωματικέ  πληροφορίε  τι  οποίε  δικαιούται ο καταναλωτή  και πού 
ακριβώ  μπορούν να αποκτηθούν (παραδείγματο  χάριν, σε ποια ενότητα 
ενό  γενικού διαφημιστικού φυλλαδίου) εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όροι σχετικά με την άσκηση του δικαιώματο  το οποίο αποτελεί το 
αντικείμενο τη  σύμβαση  εντό  τη  επ ικράτεια  του κράτου  μέλου  ή 
των κρατών μελών όπου βρίσκεται(-ονται) το ή τα ακίνητα, καθώ  και αν 
πληρούνται οι όροι αυτοί ή, σε αντίθετη περίπτωση, ποιοι όροι δεν 
πληρούνται ακόμη. 

Όταν η σύμβαση παρέχει δικαιώματα διαμονή  σε κατάλυμα που θα 
επ ιλεγεί από σύνολο καταλυμάτων, πληροφορίε  για περιορισμού  των 
δυνατοτήτων του καταναλωτή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 
κατάλυμα από το σύνολο αυτό οποτεδήποτε. 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά συγκεκριμένη ακίνητη ιδιοκτησία, 
ακριβή  και λεπτομερή  περιγραφή αυτή  τη  ιδιοκτησία  και τη  
τοποθεσία  στην οποία βρίσκεται. 

Σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά περισσότερα ακίνητα (σε πολλά 
τουριστικά συγκροτήματα), κατάλληλη περιγραφή των ακινήτων και τη  
τοποθεσία  στην οποία βρίσκονται. 

Σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά διαμονή σε καταλύματα που δεν 
συνιστούν ακίνητα, κατάλληλη περιγραφή του καταλύματο  και των 
εγκαταστάσεων. 

Υπηρεσίε  (π .χ. ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, συντήρηση, αποκομιδή 
απορριμμάτων) στι  οποίε  έχει ή θα έχει πρόσβαση ο καταναλωτή  και 
όροι τη  πρόσβαση  αυτή . 
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- Κατά περίπτωση, κοινόχρηστε  εγκαταστάσει , όπω  κολυμβητήριο, 
σάουνα κ,λπ ., στι  οποίε  ο καταναλωτή  έχει ή θα έχει, ενδεχομένω , 
πρόσβαση και όροι τη  πρόσβαση  αυτή . 

3. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (κατά 
περίπτωση) 

Στάδιο αποπεράτωση  του καταλύματο  και των υπηρεσιών που το 
καθιστούν πλήρω  λειτουργικό (συνδέσει  φυσικού αερίου, ηλεκτρικού 
ρεύματο , νερού και τηλεφώνου), και οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων 
στι  οποίε  θα έχει πρόσβαση ο καταναλωτή . 

Προθεσμία αποπεράτωση  του καταλύματο  και των υπηρεσιών που το 
καθιστούν πλήρω  λειτουργικό (συνδέσει  φυσικού αερίου, ηλεκτρικού 
ρεύματο , νερού και τηλεφώνου), και εύλογη εκτίμηση τη  προθεσμία  
αποπεράτωση  οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων στι  οποίε  θα έχει 
πρόσβαση ο καταναλωτή . 

Αριθμό  άδεια  οικοδομή  και πλήρη  ονομασία και διεύθυνση τη  
αρμόδια  αρχή /των αρμόδιων αρχών. 

Εγγύηση ορθή  αποπεράτωση  του καταλύματο  ή εγγύηση 
επ ιστροφή  των καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση μη 
αποπεράτωση  και, ενδεχομένω , λεπτομέρειε  εφαρμογή  των 
εγγυήσεων αυτών. 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ακριβή  και κατάλληλη περιγραφή του συνόλου των δαπανών που 
συνδέονται με τη χρονομεριστική σύμβαση, τρόπο  κατανομή  των 
δαπανών στον καταναλωτή καθώ  και τρόπο  και συχνότητα αύξηση  
των δαπανών αυτών, μέθοδο  υπολογισμού του ποσού των 
επ ιβαρύνσεων που συνδέονται με τη χρήση του ακινήτου, των 
υποχρεωτικών νόμιμων επ ιβαρύνσεων (π .χ. φόροι και τέλη), καθώ  και 
των γενικών διοικητικών εξόδων (π .χ. διαχείριση, συντήρηση και 
επ ισκευέ ). 
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Ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίε  για τυχόν ύπαρξη χρεώσεων, 
υποθηκών, επ ιβαρύνσεων ή άλλων δικαιωμάτων που βαρύνουν το 
κατάλυμα. 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εφόσον απαιτείται, πληροφορίε  σχετικά με τον τρόπο λύση  
δευτερευουσών συμβάσεων και τι  συνέπειε  τη  λύση . 

Όροι λύση  τη  σύμβαση , συνέπειε  τη  λύση  και ενημέρωση σχετικά 
με οποιαδήποτε επ ιβάρυνση του καταναλωτή με δαπάνε  που ενδέχεται 
να επ ιφέρει η λύση. 

6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τρόπο  ρύθμιση  τη  συντήρηση  και των επ ισκευών του ακινήτου, τη  
διοίκηση  και τη  διαχείριση , συμπεριλαμβανομένου του τρόπου κατά 
τον οποίο οι καταναλωτέ  μπορούν να ασκούν επ ιρροή και να 
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά. 

Δυνατότητα ή όχι συμμετοχή  σε σύστημα μεταπώληση  των 
συμβατικών δικαιωμάτων, πληροφορίε  για το σχετικό σύστημα και 
ένδειξη του κόστου  μεταπώληση  μέσω του εν λόγω συστήματο . 

Αναφορά τη  γλώσσα  / των γλωσσών στι  οποίε  μπορεί να 
πραγματοποιείται η επ ικοινωνία με τον έμπορο μετά την πώληση για 
θέματα που αφορούν τη σύμβαση, για παράδειγμα για τι  αποφάσει  
διαχείριση , την αύξηση των δαπανών και το χειρισμό των ερωτήσεων 
και των καταγγελιών. 

Ενδεχομένω , δυνατότητα εξώδικη  επ ίλυση  διαφορών. 

Αναγνώριση παραλαβή  των πληροφοριών: 
Υπογραφή του καταναλωτή: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
(άρθρα 5(1){ε) κα; 16) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΔΙΑΚΟΠΩΝ 

Μέρο  1: 
1. Ταυτότητα, τόπο  κατοικία  και νομικό καθεστώ  τού ή των εμπόρων 

που θα είναι συμβαλλόμενα μέρη τη  σύμβαση :  

2. Σύντομη περιγραφή του προϊόντο ;  

Ακριβή  φύση και περιεχόμενο του δικαιώματο  ή των δικαιωμάτων:  

3. Ακριβή  χρονική περίοδο  κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το 
δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο τη  σύμβαση  και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, διάρκεια του εφαρμοζόμενου καθεστώτο :  

Ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτή  μπορεί να αρχίσει να ασκεί 
το συμβατικό δικαίωμα:  

4. Τίμημα που οφείλει να καταβαλει ο καταναλωτή  για την απόκτηση του 
δικαιώματο  ή των δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων οποιεσδήποτε 
περιοδικέ  δαπάνε  που μπορεί να αναμένει ο καταναλωτή  ω  
αποτέλεσμα του δικαιώματο  του να αποκτήσει πρόσβαση στο 
κατάλυμα, στο ταξίδι και σε οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίε  
όπω  καθορίζονται:  

Κλιμακωτό πρόγραμμα πληρωμή  που καθορίζει ισόποσε  δόσει  συτού 
του τιμήματο  για κάθε έτο  τη  διάρκεια  τη  σύμβαση  και ημερομηνίε  
κατά τι  οποίε  πρέπει να καταβληθούν:  

Μετά το πρώτο έτο , τα επόμενα ποσά είναι δυνατόν να 
αναπροσαρμοστούν ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση τη  πραγματική  
αξία  αυτών των δόσεων, π .χ. προκειμένου να συνεκτιμηθεί ο 
πληθωρισμό . 
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Γενική περιγραφή των συμπληρωματικών υποχρεωτικών δαπανών που 
επ ιβάλλονται στο πλαίσιο τη  σύμβαση ' τύπο  δαπανών και αναφορά 
των ποσών (π .χ. ετήσια συνδρομή μέλου ):  

5, Συνοπτική αναφορά των βασίκών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμε  στον 
καταναλωτή (π .χ. διαμονή σε ξενοδοχεία και πτήσει  σε τιμή 
προσφορά ):  

Περιλαμβάνονται στι  προαναφερόμενε  δαπάνε ;  
Εάν όχι, να διευκρινιστεί τι συμπεριλαμβάνεται και τι πρέπει να πληρωθεί 
(π .χ. στην ετήσια συνδρομή μέλου  περιλαμβάνεται διαμονή τριών (3) 
νυκτών, κάθε άλλη διαμονή πρέπει να πληρωθεί ξεχωριστά):  

6. Έχει υπογράψει ο έμπορο  κώδικα ή κώδικε  συμπεριφορά ; Εάν να!, 
πού είναι δυνατόν να τον (του ) συμβουλευθεί κανεί ;  

Μέρο  2: 

Γενικέ  πληροφορίε : 

Ο καταναλωτή  έχει το δικαίωμα υπαναχώρηση  από την εν λόγω 
σύμβαση χωρί  μνεία λόγου εντό  δεκατεσσάρων {14} ημερολογιακών 
ημερών από τη σύναψη τη  σύμβαση  ή οποιουδήποτε δεσμευτικού 
προσυμφώνου ή την παραλαβή των εν λόγων συμβάσεων, εφόσον είναι 
μεταγενέστερη. 

Κατά τη διάρκεια τη  εν λόγω περιόδου υπαναχώρηση , απαγορεύεται η 
καταβολή οποιασδήποτε προκαταβολή  από τον καταναλωτή. Η 
απαγόρευση αφορά κάθε καταβολή, συμπεριλαμβανομένη  τη  
πληρωμή , τη  κατάθεση  εγγύηση , τη  κράτηση  ποσού από 
λογαριασμού , τη  ρητή  αναγνώριση  χρέου  κ.λπ . Περιλαμβάνει δε 
όχι μόνο την πληρωμή στον έμπορο, αλλά και σε τρίτα πρόσωπα. 

Ο καταναλωτή  έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρί  να 
υποστεί κυρώσει , ενημερώνοντα  τον έμπορο εντό  δεκατεσσάρων 
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(14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τη  αίτηση  πληρωμή  
για οποιαδήποτε ετήσια δόση. 

Ο καταναλωτή  δεν αναλαμβάνει δαπάνε  ή υποχρεώσει  πέραν όσων 
ορίζει η σύμβαση. 

Σύμφωνα με το ιδιωτικό διεθνέ  δίκαιο, η σύμβαση μπορεί να διέπεται 
από δίκαιο άλλο από το δίκαιο του κράτου  μέλου  στο οποίο ο 
καταναλωτή  έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του και οι 
ενδεχόμενε  διαφορέ  μπορούν να παραπέμπονται σε άλλα δικαστήρια 
από τα δικαστήρια του κράτου  μέλου  στο οποίο ο καταναλωτή  έχει 
την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του. 

Υπογραφή του καταναλωτή: 

Μέρο  3: 

Συμπληρωματικέ  πληροφορίε  τι  οποίε  δικαιούται ο καταναλωτή  και πού 
ακριβώ  μπορούν να αποκτηθούν (παραδείγματο  χάριν, σε ποια ενότητα 
ενό  γενικού διαφημιστικού φυλλαδίου) εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Κατάλληλη και σωστή περιγραφή των εκπτώσεων που είναι διαθέσιμε  
για μελλοντικέ  κρατήσει , συνοδευόμενη από δέσμη παραδειγμάτων 
πρόσφατων προσφορών. 

Πληροφορίε  σχετικά με του  περιορισμού  τη  δυνατότητα  του 
καταναλωτή να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του, όπω  η 
περιορισμένη διαθεσιμότητα ή οι προσφορέ  που παρέχονται με βάση 
την «κατά χρονική προτεραιότητα εξυπηρέτηση», οι προθεσμίε  για 
συγκεκριμένε  προσφορέ  και ειδικέ  εκπτώσει . 



338 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εφόσον απαιτείται, πληροφορίε  σχεπκά με τον τρόπο καταγγελία  
δευτερευουσών συμβάσεων και τι  συνέπειε  τη  καταγγελία . 

Οροι καταγγελία  τη  σύμβαση , συνέπειε  τη  καταγγελία  και 
ενημέρωση σχετικά με οποιαδήποτε επ ιβάρυνση του καταναλωτή με 
δαπάνε  που ενδέχεται να επ ιφέρει η καταγγελία. 

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αναφορά τη  ή των γλωσσών στι  οποίε  μπορεί να πραγματοποιείται η 
επ ικοινωνία με τον έμπορο μετά την πώληση για θέματα που αφορούν 
τη σύμβαση, λόγου χάρη για τη διεκπεραίωση ερωτήσεων και 
καταγγελιών. 

Ενδεχομένω , η δυνατότητα εξώδικη  επ ίλυση  διαφορών. 

Αναγνώριση παραλαβή  των πληροφοριών: 

Υπογραφή του καταναλωτή: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
(άρθρο 5(1)(y)) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΠΏΛΗΣΗΣ 

Μέρο  1: 
1. Ταυτότητα, τόπο  κατοικία  και νομικό καθεστώ  τού ή των εμπόρων 

που θα είναι συμβαλλόμενα μέρη τη  σύμβαση :  

2. Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών (π .χ. εμπορική προώθηση):  

3. Διάρκεια τη  σύμβαση :  

4. Τίμημα που οφείλει να καταβαλει ο καταναλωτή  για την απόκτηση των 
υπηρεσιών:  

Γενική περιγραφή των συμπληρωματικών υποχρεωτικών δαπανών που 
επ ιβάλλονται στο πλαίσιο τη  σύμβαση · τύπο  δαπανών και αναφορά 
των ποσών (π .χ. τοπ ικοί φόροι, συμβολαιογραφικά έξοδα, διαφημιστικέ  
δαπάνε ):  

5. Έχει υπογράψει ο έμπορο  κώδικα ή κώδικε  συμπεριφορά ; Εάν ναι, 
πού είναι δυνατόν να τον (του ) συμβουλευθεί κανεί ;  

Μέρο  2: 

Γενικέ  πληροφορίε : 

Ο καταναλωτή  έχει το δικαίωμα υπαναχώρηση  από την εν λόγω 
σύμβαση χωρί  μνεία λόγου εντό  δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών 
ημερών από τη σύναψη τη  σύμβαση  ή οποιουδήποτε δεσμευτικού 
προσυμφώνου ή την παραλαβή του  εφόσον είναι μεταγενέστερη. 

Απαγορεύεται η καταβολή οποιασδήποτε προκαταβολή  από τον 
καταναλωτή έω  την πραγματοποίηση τη  πώληση  ή την κατ' άλλο 
τρόπο λύση τη  σύμβαση  μεταπώληση . Η απαγόρευση αφορά κάθε 
καταβολή, συμπεριλαμβανομένη  τη  πληρωμή , τη  κατάθεση  
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εγγύηση , τη  κράτηση  ποσού από λογαριασμού , τη  ρητή  
αναγνώριση  χρέου  κ.λπ . Περιλαμβάνει δε όχι μόνο την πληρωμή στον 
έμπορο, αλλά και σε.τρίτα πρόσωπα. 

Ο καταναλωτή  δεν αναλαμβάνει δαπάνε  ή υποχρεώσει  πέραν όσων 
ορίζει η σύμβαση. 

Σύμφωνα με το ιδιωτικό διεθνέ  δίκαιο, η σύμβαση μπορεί να διέπεται 
από δίκαιο άλλο από το δίκαιο του κράτου  μέλου  στο οποίο ο 
καταναλωτή  έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του και οι 
ενδεχόμενε  διαφορέ  μπορούν να παραπέμπονται σε δικαστήρια 
διαφορετικά από τα δικαστήρια του κράτου  μέλου  στο οποίο ο 
καταναλωτή  έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του. 

Υπογραφή του καταναλωτή: 

Μέρο  3: 

Συμπληρωματικέ  πληροφορίε  τι  οποίε  δικαιούται ο καταναλωτή  και που 
ακριβώ  μπορούν να αποκτηθούν (παραδείγματο  χάριν, σε ποια ενότητα 
ενό  γενικού διαφημιστικού φυλλαδίου} εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: 

Όροι καταγγελία  τη  σύμβαση , συνέπειε  τη  καταγγελία  και 
ενημέρωση σχετικά με οποιαδήποτε επ ιβάρυνση του καταναλωτή με 
δαπάνε  που ενδέχεται να επ ιφέρει η καταγγελία. 

Αναφορά τη  ή των γλωσσών στι  οποίε  μπορεί να πραγματοποιείται η 
επ ικοινωνία με τον έμπορο, για παράδειγμα για το χειρισμό ερωτήσεων 
και καταγγελιών. 

Ενδεχομένω , η δυνατότητα εξώδικη  επ ίλυση  διαφορών. 

Αναγνώριση παραλαβή  των πληροφοριών: 

Υπογραφή του καταναλωτή; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
(άρθρο 5(1 )(δ)) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΔΙΩΝ 

Μέρο  1: 
1. Ταυτότητα, τόπο  κατοικία  και νομικό καθεστώ  του ή των εμπόρων 

που θα είναι συμβαλλόμενα μέρη τη  σύμβαση :  

2. Σύντομη περιγραφή του προϊόντο :  

Ακριβή  φύση και περιεχόμενο του δικαιώματο  ή των δικαιωμάτων:  

3. Ακριβή  χρονική περίοδο  κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το 
δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο τη  σύμβαση  και, ενδεχομένω , 
διάρκεια του εφαρμοζόμενου καθεστώτο :  

Ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτή  μπορεί να αρχίσει να ασκεί 
το συμβατικό δικαίωμα:  

4. Τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτή  για τη συνδρομή 
μέλου  ανταλλαγή  χρονομεριδίων:  

Γενική περιγραφή των συμπληρωματικών υποχρεωτικών δαπανών που 
επ ιβάλλονται στο πλαίσιο τη  σύμβαση - τύπο  δαπανών και αναφορά 
των ποσών (π .χ. τέλο  ανανέωση , άλλα περιοδικά έξοδα, ειδικέ  
εισφορέ , τοπ ικοί φόροι):  

5. Συνοπτική αναφορά των βασικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμε  στον 
καταναλωτή:  

Περιλαμβάνονται στι  προαναφερόμενε  δαπάνε ;  

Εάν όχι, διευκρίνιση ποιε  υπηρεσίε  περιλαμβάνονται και ποιε  
συνεπάγονται πρόσθετε  δαπάνε  (τύπο  δαπανών και αναφορά των 
π οσών π .χ. εκτίμηση του καταβλητέου τιμήματο  για τι  μεμονωμένε  
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συναλλαγέ  ανταλλαγή , συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων 
πρόσθετων δαπανών):  

6. Έχει υπογράψει ο έμπορο  κώδικα ή κώδικε  συμπεριφορά ; Εάν ναι, 
πού είναι δυνατόν να τον (του ) συμβουλευθεί κανεί ;  

Μέρο  2; 

Γενικέ  πληροφορίε : 

Ο καταναλωτή  έχει το δικαίωμα υπαναχώρηση  από την εν λόγω 
σύμβαση χωρί  μνεία λόγου εντό  δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών 
ημερών από τη σύναψη τη  σύμβαση  ή οποιουδήποτε δεσμευτικού 
προσυμφώνου ή την παραλαβή του  εφόσον είναι μεταγενέστερη. Στην 
περίπτωση που η σύμβαση ανταλλαγή  προσφέρεται από κοινού και 
ταυτόχρονα με τη σύμβαση χρονομεριστική  μίσθωση , και για τι  δύο 
συμβάσει  θα ισχύει μόνο μία ενιαία προθεσμία υπαναχώρηση . 

Κατά τη διάρκεια τη  εν λόγω περιόδου υπαναχώρηση , απαγορεύεται η 
καταβολή οποιασδήποτε προκαταβολή  από τον καταναλωτή. Η 
απαγόρευση αφορά κάθε καταβολή, συμπεριλαμβανομένη  τη  
πληρωμή , τη  κατάθεση  εγγύηση , τη  κράτηση  ποσού από 
λογαριασμού , τη  ρητή  αναγνώριση  χρέου  κ.λπ . Περιλαμβάνει δε 
όχι μόνο την πληρωμή στον έμπορο, αλλά και σε τρίτα πρόσωπα. 

Ο καταναλωτή  δεν αναλαμβάνει δαπάνε  ή υποχρεώσει  πέραν όσων 
ορίζει η σύμβαση. 

Σύμφωνα με το ιδιωτικό διεθνέ  δίκαιο, η σύμβαση μπορεί να διέπεται 
από δίκαιο άλλο από το δίκαιο του κράτου  μέλου  στο οποίο ο 
καταναλωτή  έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του και οι 
ενδεχόμενε  διαφορέ  μπορούν να παραπέμπονται σε δικαστήρια 
διαφορετικά από τα δικαστήρια του κράτου  μέλου  στο οποίο ο 
καταναλωτή  έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του. 

Υπογραφή του καταναλωτή: 
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Μέρο  3: 

Συμπληρωματικέ  πληροφορίε  τί  οποίε  δικαιούται ο καταναλωτή  και πού 
ακριβώ  μπορούν να αποκτηθούν (παραδείγματο  χάριν, σε ποια ενότητα 
ενό  γενικού διαφημιστικού φυλλαδίου) εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

Επεξήγηση του τρόπου λειτουργία  του συστήματο  ανταλλαγή ' 
δυνατότητε  και τρόποι ανταλλαγή ' ενδεικτική αναφορά τη  αξία  που 
απονέμεται στο χρονομερίδιο του καταναλωτή στο σύστημα ανταλλαγή , 
καθώ  και δέσμη παραδειγμάτων συγκεκριμένων δυνατοτήτων 
ανταλλαγή . 

Ενδεικτική αναφορά του αριθμού των διαθέσιμων τουριστικών 
συγκροτημάτων και του αριθμού μελών του συστήματο  ανταλλαγή , 
καθώ  επ ίση  ενδεχόμενων περιορισμών τη  διαθεσιμότητα  
συγκεκριμένου καταλύματο  που επ ιλέγει ο καταναλωτή , 
παραδείγματο  χάριν, λόγω περιόδου αυξημένη  ζήτηση , ενδεχόμενη  
ανάγκη  να πραγματοποιηθεί η κράτηση πολύ νωρίτερα, και αναφορέ  
ενδεχόμενων περιορισμών στην επ ιλογή η οποία προκύπτει από τα 
δικαιώματα χρονομεριστική  μίσθωση  που έχει καταθέσει ο 
καταναλωτή  στο σύστημα ανταλλαγή . 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Σύντομη και κατάλληλη περιγραφή των ακινήτων και τη  τοποθεσία  
στην οποία βρίσκονται' αν η σύμβαση αφορά διαμονή σε καταλύματα 
που δεν συνιστούν ακίνητα, κατάλληλη περιγραφή του καταλύματο  και 
των εγκαταστάσεων περιγραφή του τόπου όπου ο καταναλωτή  μπορεί 
να λάβει συμπληρωματικέ  πληροφορίε . 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Πληροφορίε  σχετικά με την υποχρέωση του εμπόρου να παρέχει 
λεπτομερή στοιχεία, πριν από τον διακανονισμό ανταλλαγή  και σε 
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σχέση με κάθε μία προτεινόμενη ανταλλαγή, γ!α κάθε πρόσθετη δαπάνη 
με την οποία επ ιβαρύνεται ο καταναλωτή  όσον αφορά την ανταλλαγή. 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εφόσον απαιτείται, πληροφορίε  σχετικά με τον τρόπο καταγγελία  
δευτερευουσών συμβάσεων και τι  συνέπειε  τη  καταγγελία . 

Όροι καταγγελία  τη  σύμβαση , συνέπειε  τη  καταγγελία  και 
ενημέρωση σχετικά με οποιαδήποτε επ ιβάρυνση του καταναλωτή με 
δαπάνε  που ενδέχεται να επ ιφέρει η καταγγελία. 

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αναφορά τη  γλώσσα  (ή των γλωσσών) στι  οποίε  μπορεί να 
πραγματοποιείται η επ ικοινωνία με τον έμπορο, για παράδειγμα για το 
χειρισμό ερωτήσεων και των καταγγελιών. 

Ενδεχομένω , η δυνατότητα εξώδικη  επ ίλυση  διαφορών. 

Αναγνώριση παραλαβή  των πληροφοριών: 

Υπογραφή του καταναλωτή: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

(άρθρα 7, 11) 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Δικαίωμα υπαναχώρηση  

Ο καταναλωτή  έχει το δικαίωμα υπαναχώρηση  από την παρούσα 
σύμβαση εντό  δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών χωρί  μνεία 
λόγου. 

Το δικαίωμα υπαναχώρηση  άρχεται από (να 
συμπληρωθεί από τον έμπορο προτού παραδοθεί στον καταναλωτή). 

Σε περίπτωση που ο καταναλωτή  δεν έχει λάβει το εν λόγω έντυπο, η 
περίοδο  υπαναχώρηση  άρχεται όταν ο καταναλωτή  λάβει αυτό το 
έντυπο, αλλά λήγει σε κάθε περίπτωση μετά από ένα (1) έτο  και 
δεκατέσσερι  (14) ημερολογιακέ  ημέρε . 

Σε περίπτωση που ο καταναλωτή  δεν έχει λάβει όλε  τι  απαραίτητε  
πληροφορίε , η περίοδο  υπαναχώρηση  άρχεται όταν ο καταναλωτή  
λάβει τι  πληροφορίε  αυτέ , αλλά λήγει σε κάθε περίπτωση μετά από 
τρει  (3) μήνε  και δεκατέσσερι  (14) ημερολογιακέ  ημέρε . 

Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρηση , ο καταναλωτή  
ειδοποιεί τον έμπορο, απευθυνόμενο  στο όνομα και στη διεύθυνση που 
αναφέρονται κάτωθι και κάνοντα  χρήση σταθερού μέσου (π .χ. γραπτή 
ταχυδρομική επ ιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο}. 

Ο καταναλωτή  μπορεί να χρησιμοποιήσει το παρόν έντυπο, χωρί  
όμω  αυτό να είναι υποχρεωτικό. 

Εάν ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρηση , ο καταναλωτή  δεν 
επ ιβαρύνεται με οποιεσδήποτε δαπάνε . 

Επ ιπλέον TOU δικαιώματο  υπαναχώρηση , οι εθνικοί κανόνε  για το 
δίκαιο των συμβάσεων μπορούν να προβλέπουν περαιτέρω δικαιώματα 
του καταναλωτή, π .χ. καταγγελία τη  σύμβαση  σε περίπτωση 
παράλειψη  παροχή  πληροφοριών. 
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Απαγόρευση προκαταβολή  

Κατά τη διάρκεια τη  περιόδου υπαναχώρηση  απαγορεύεται η καταβολή 
οποιασδήποτε προκαταβολή  από τον καταναλωτή. Η απαγόρευση αφορά 
κάθε καταβολή, συμπεριλαμβανομένη  τη  πληρωμή , τη  κατάθεση  
εγγύηση , τη  κράτηση  ποσού από λογαριασμού , τη  ρητή  αναγνώριση  
χρέου  κ.λπ . 

Περιλαμβάνει δε όχι μόνο την πληρωμή στον έμπορο, αλλά και σε τρίτα 
ττρόσωνο. 

Κοινοποίηση υπαναχώρηση  

Προ  {όνομα και διεύθυνση του εμπόρου) (*): 

Ειδοποιώ/Ειδοποιούμε (**) διά του παρόντο  ότι 

υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη σύμβαση {**): 

Η σύμβαση συνάφθηκε στι  (*): 

Όνομα του καταναλωτή/των καταναλωτών {***): 

Διεύθυνση του καταναλωτή/των καταναλωτών {***): 

Υπογραφή του καταναλωτή/των καταναλωτών (μόνο σε περίπτωση 
γραπτή  κοινοποίηση ) (***): 

Ημερομηνία (***): 

(*) Να συμπληρωθεί από τον έμπορο προτού παραδώσει το έντυπο 
στον καταναλωτή. 

{**) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. 

(***) Να συμπληρωθεί από τον (του ) καταναλωτή(-έ ) σε περίπτωση 
που το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για να υπαναχωρήσει(-ουν) από τη 
σύμβαση. 

Αναγνώριση παραλαβή  των πληροφοριών; 

Υπογραφή του καταναλωτή: 

Τυπώθηκε ατά Τυπ ογραφείο τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  
Μιχαλάκη Καρσολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mol.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα τη  Επ ίσημη  Εφημερίδα  πωλούνται προ  €1,71 το καθένα 
Ετήοια ουνόρομή: €68,00 


