
Ν. 67(l)/2011 

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 

Ο π ερί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδί-
δεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του 
Συντάγματο . 

Αριθμό  67(1) του 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

39 του 1972 
66 του 1981 
61 ίου 1988. 

Τροποποίηση του 
όρθρου 2 ίου 
βασικού νόμου. 

16 του 1967 
4 του 1970 

28 του 1976 
32 του 1877 
90 του 1985 
50 του 1987 

208(!) του 2002 
Φ . (Ι) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, 
Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 
και θα διαβάζεται μαζί του  περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία 
και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου  του 1972 έω  1988 (που στο εξή  θα 
αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών 
Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, 
Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμοι του 1972 έω  2011. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
από το εδάφιο (1) αυτού, του όρου και του ορισμού του όρου «Ταμείον» 
με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό: 

«"Ταμείο" σημαίνει το Ταμείο Σύνταξη  Ιατρών, Οδοντιάτρων και 
Φαρμακοποιών που ιδρύεται σύμφωνα με τι  διατάξει  των άρθρων 15 
και 15Α του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) 
Νόμου ή όπω  αυτό μετονομάζεται σύμφωνα με τι  διατάξει  των περί 
Ιατρών (Συντάξει  και Χορηγήματα) Κανονισμών.». 
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Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
3.12.1999 
ΜΑ2011. 
Τροποποίηση του 
άρθρου 15 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 

«Ταμείο 
σύνταξη . 

Κεφ. 254. 
59 του 1962 
37 του 1967 
16 του 1979 
28 του 1989 

33(1) του 1993 
61(1) του 1995 

145(1) του 2000 
178(1) του 2002 
89(1) του 2003 

184(1) του 2004 
97(1) του 2008. 

15.(1)(α)Κατόπ ιν απόφαση  που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των μελών τη  Γενική  Συνέλευση  
του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κάθε 
φαρμακοποιό  που είναι εγγεγραμμένο  σύμφωνα 
με τι  διατάξει  των περί Φαρμακευτική  και 
Δηλητηρίων Νόμων, ο οποίο  ασκεί το επάγγελμα 
του ω  ελεύθερο  επαγγελματία  ή ω  μισθωτό , 
εξαιρουμένων των φαρμακοποιών που κατέχουν 
συντάξιμη θέση στη Δημοκρατία ή σε υπηρεσία 
οργανισμού δημόσιου δικαίου ή αρχή  τοπ ική  
διοίκηση , καθίσταται εισφορέα  και θα είναι 
μέλο , με του  ίδιου  όρου , δικαιώματα και 
υποχρεώσει  που έχουν οι ιατροί, μέλη του 
Ταμείου που έχει ιδρυθεί με βάση τι  διατάξει  των 
περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο 
Συντάξεων) Νόμων του 1967 έω  2011. 

(β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) 
απόφαση τη  Γενική  Συνέλευση  του 
Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου τίθεται σε 
εφαρμογή το αργότερο μέσα σε έξι μήνε  από τη 
λήψη τη , νοουμένου ότι εν τω μεταξύ το 
Συμβούλιο του Ιατρικού Σώματο  θα εγκρίνει τη 
συμμετοχή των φαρμακοποιών στο Ταμείο, 
καθορίζοντα  και την ημερομηνία από την οποία 
αρχίζει η υποχρεωτική εισφορά του  στο Ταμείο. 

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο 
15 και τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 15Α του 
περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον 
Συντάξεων) Νόμου ρυθμίζουν τη διαδικασία, του  
όρου  συμμετοχή , τι  υποχρεώσει , τα 
δικαιώματα των φαρμακοποιών στο Ταμείο και 
οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά τη διοίκηση και 
λειτουργία του Ταμείου.». 



Ε.Ε.Παρ. 1(1) 
Αρ. 4282, 29.4.2011 
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Ο περί Οδοντιάτρων (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδε-
ται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγ-
ματο . 

Αριθμό  68(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 
(ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1968 ΕΩΣ 1997 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

29 του 1968 
78ϊου1972 
23 του 1974 
29 του 1976 
33 του 1977 
26 του 1986 
18 του 1988 

63(1} του 1995 
46(1) του 1997. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

16 του 1987 
4 του 1970 

28 του 1976 
32 του 1977 
90 του 1985 
50 του 1987 

208(1) του 2002 
ι του 2011. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
3.12.1999 

*2011. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5Β του 
βασικού νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Οδοντιάτρων 
(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικό ) 
Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί του  περί Οδοντιάτρων 
{Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου  του 1968 
έω  1997 (που στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») 
και ο βασικό  νόμο  και παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι 
περί Οδοντιάτρων {Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) 
Νόμοι του 1968 έω  2011. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, του όρου και του 
ορισμού του όρου «Ταμείον» με τον ακόλουθο νέο όρο και 
ορισμό: 

«"Ταμείο" σημαίνει το Ταμείο Σύνταξη  ιατρών, Οδοντιάτρων 
και Φαρμακοποιών που ιδρύεται σύμφωνα με τι  διατάξει  των 
άρθρων 15 και 15Α του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και 
Ταμείον Συντάξεων) Νόμου ή όπω  αυτό μετονομάζεται 
σύμφωνα με τι  διατάξει  των περί ίατρών (Συντάξει  και 
Χορηγήματα) Κανονισμών.». 

3. Το άρθρο 5Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού, 
των λέξεων «τα  πεντακόσια  λίρα » (δεύτερη γραμμή) με τι  
λέξει  «τα οκτώ χιλιάδε  επτακόσια πενήντα ευρώ». 
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Τροιτοποίηση του 4. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 
άρθρου 15 του ακόλουθο νέο άρθρο: 
βασικού νόμου. 

«Ταμείο 15.(1) (α) Κατόπ ιν απόφαση  που 
σύνταξη . λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών τη  

Γενική  Συνέλευση  του Παγκύπριου 
Οδοντιατρικού Συλλόγου, κάθε οδοντίατρο  
που είναι εγγεγραμμένο  σύμφωνα με τι  

Κεφ. 249. διατάξει  των περί Εγγραφή  Οδοντιάτρων 
76 του 1962 Νόμων, ο οποίο  ασκεί το επάγγελμα του ω  
33 του 1983 ελεύθερο  επαγγελματία  ή ω  μισθωτό , 
59 του 1988 εξαιρουμένων των οδοντιάτρων που κατέχουν 

6(1) του 1992 συντάξιμη θέση στη Δημοκρατία ή σε υπηρεσία 
64(1) του 1995 οργανισμού δημοσίου δικαίου ή αρχή  τοπ ική  
18(1) του 1998 διοικήσεω , καθίσταται εισφορέα  και θα είναι 
82(1) του 2004 μέλο  με του  ίδιου  όρου , δικαιώματα και 

279(1) του 2004 υποχρεώσει  που έχουν οι ιατροί μέλη του 
25(!) το υ 2009. Ταμείου που έχει ιδρυθεί με βάση τι  διατάξει  

των περί ίατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και 
Ταμείο Συντάξεων) Νόμου  του 1967 έω  
2011. 

(β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο 
(α) απόφαση τη  Γενική  Συνέλευση  του 
Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου τίθεται 
σε εφαρμογή το αργότερο μέσα σε έξι μήνε  
από τη λήψη τη , νοουμένου ότι εν τω μεταξύ 
το Συμβούλιο του Ιατρικού Σώματο  θα 
εγκρίνει τη συμμετοχή των οδοντιάτρων στα 
Ταμείο, καθορίζοντα  και την ημερομηνία από 
την οποία αρχίζει η υποχρεωτική εισφορά του  
στο Ταμείο. 

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το 
άρθρο 15 και τα εδάφια {1} και (2) του άρθρου 
15Α του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και 
Ταμείον Συντάξεων) Νόμου ρυθμίζουν τη 
διαδικασία, του  όρου  συμμετοχή , τι  
υποχρεώσει , τα δικαιώματα των οδοντιάτρων 
στο Ταμείο και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά 
τη διοίκηση και λειτουργία του Ταμείου.». 

Κατάργηση του 5. Το άρθρο 15Α του βασικού νόμου καταργείται, 
όρθρου 1ESA του 
βασικού νόμου. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4282, 29.4.2011 
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Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με 
δημοσίευση ατην Επ ίαημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  69(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΙ ΠΕΡΪ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  

τίτλο . 

16 του 1967 
4 του 1970 

28 του 1975 
32 του 1977 
90 του 1985 
50 του 1987 

208(1) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, 
Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 
2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  περί Ιατρών (Σύλλογοι, 
Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου  του 1967 έω  2002 (που 
στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  
νόμο  και ο παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί Ιατρών 
(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμοι του 1967 έω  
2011. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροττοποιείταί με την 
αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, του όρου και του ορισμού 
του όρου «Ταμείον» με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό: 

«"Ταμείο" σημαίνει το Ταμείο Σύνταξη  Ιατρών που έχει 
καθιδρυθεί όπω  προβλέπεται στο άρθρο 15 ή όπω  αυτό 
τυχόν διευρυνθεί και • μετονομασθεί κατ' εφαρμογήν των 
διατάξεων του άρθρου 15Α». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 15Ατου 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 15Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Συμμετοχή στο 
Ταμείο των 
οδοντιάτρων και 
των 

φαρμακοποιών. 
Κεφ.249, 

76 του 1962 

15Α.-(1) Ανεξαρτήτω  των διατάξεων του άρθρου 
15, στο Ταμείο είναι δυνατή η συμμετοχή είτε 
οδοντιάτρων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι δυνάμει 
του περί Εγγραφή  Οδοντιάτρων Νόμου είτε 
φαρμακοποιών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 
δυνάμει του περί Φαρμακευτική  και Δηλητηρίων 
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33 του 1983 

59 του 1988 

6(Ι)του 1992 

64(1) του 1995 

18(1) του 1998 

82(|) του 2004 

279(f) του 2004 

25(1) του 2009. 

Κεφ.254. 

59 του 1962 

37 του 1967 

16 του 1979 

28 του 1989 

33(Ι)του 1993 

61(1) του 1995 
145(1) του 2000 
178(1) του 2002 

89(1) του 2003 
184(1) του 2004 

97(1) του 2008 . 

Νόμου και οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του  ω  
ελεύθεροι επαγγελματίε  ή ω  μισθωτοί, 
εξαιρουμένων των οδοντιάτρων ή φαρμακοποιών 
που κατέχουν συντάξιμη θέση στη δημόσια 
υπηρεσία ή άλλη υπηρεσία τη  Δημοκρατία  ή στην 
υπηρεσία οργανισμού δημοσίου δικαίου ή αρχή  
τοπ ική  διοίκηση , υπό του  ιδίου  όρου , 
δικαιώματα και υποχρεώσει  που έχουν οι ιατροί 
μέλη του: 

Νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Ταμείο των 
οδοντιάτρων και των φαρμακοποιών, απαιτείται η 
σχετική έγκριση του Συμβουλίου του Ιατρικού 
Σώματο  το οποίο θα καθορίζει και την ημερομηνία 
έναρξη  τη  υποχρεωτική  εισφορά  του  στο 
Ταμείο. 

(2) Σε περίπ τωση συμμετοχή  στο Ταμείο είτε 
οδοντιάτρων είτε φαρμακοποιών ή και των δύο, η 
εξουσία του Συμβουλίου για την έκδοση 
Κανονισμών δυνάμει του άρθρου 15, 
διαφοροποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Η εξουσία του Συμβουλίου για έκδοση 
Κανονισμών, ασκείται αφού το 
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Συμβούλιο λάβει τη σύμφωνη γνώμη του 
Συμβουλίου του Παγκύπριου 
Οδοντιατρικού Συλλόγου ή του 
Συμβουλίου του Παγκύπριου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου, ανάλογα με 
το αν στο Ταμείο συμμετέχουν 
οδοντίατροι ή φαρμακοποιοί. 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (ί): 
3.12.1999 

h 2011. 

(β) Μετά την εκπ νοή τη  θητεία  του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 
που υπηρετεί κατά τον χρόνο 
διεύρυνση  του Ταμείου με τη 
συμμετοχή οδοντιάτρων ή 

φαρμακοποιών, το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ταμείου αποτελείται από ιατρού , 
οδοντιάτρου  ή φαρμακοποιού  κατά 
την αναλογία που η κάθε 

επαγγελματική ομάδα έχει, σε σχέση με 
το σύνολο των μελών του Ταμείου, ω  
ειδικότερα προβλέπ εται στου  περί 
Ιατρών {Συντάξει  και Χορηγήματα) 
Κανονισμού . 

(γ) Ουδεμία διάκριση με βάση την 
επαγγελματική ιδιότητα είναι δυνατή σε 
σχέση με τι  υποχρεώσει  ή τα 
ωφελήματα των μελών του Ταμείου μετά 
την εγγραφή στο Ταμείο, 

(δ) Η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ταμείου ασκείται από Εποτττϊκή 
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Επιτροπή που αποτελείται από ιατρού , 
οδοντιάτρου  και φαρμακοποιού , οι 
οποίοι είναι μέλη του Ταμείου, ω  
ειδικότερα προβλέπεται στου  περί 
Ιατρών (Συντάξει  και Χορηγήματα) 
Κανονισμού : 

Νοείται ότι μέλο  του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου, δεν δύναται να 
είναι μέλο  ταυτόχρονα τη  Εποπτική  
Επιτροπή . 

(3) Σε περίπτωση συμμετοχή  στο Ταμείο 
οδοντιάτρων ή φαρμακοποιών, το Ταμείο 
μετονομάζεται όπω  προβλέπεται στου  περί 
Ιατρών (Συντάξει  και Χορηγήματα) Κανονισμού .». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
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Ο ϊϊερί Προστασία  τη  Μητρότητα   (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  70(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2008 

Προοίμιο. 
Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
Ε.Ε. L 348 
28.11.1992, 
σελ. 1. 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

100(1) του 1997 
45(!) του 2000 
64(0 του 2002 

109(0 του 2007 
8(|) του 2008 

43(0 του 2008. 

Τροττοΐτοίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Για σκοπού  ορθότερη  εναρμόνιση  με το Αρθρο 10 τη  Οδηγία  
92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου τη  19η  Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση τη  υγεία  και τη  
ασφάλεια  κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφο  1 τη  οδηγία  89/391/ΕΟΚ) όπω  τυτό ερμηνεύθηκε 
από το Δικαστήριο τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  στην υπόθεση C-
460/06 τη  11η  Οκτωβρίου 2007 Nadine Paquay κατά Societe α" 
architectes Hoet + Minne SPRL και στην υπόθεση C-232/G9 τη  11η  

Νοεμβρίου 2010 Dita Danosa κατά LKB LTzings SIA. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Προστασία  τη  
Μητρότητα  (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται 
μαζί με του  περί Προστασία  τη  Μητρότητα  Νόμου  του 1997 έω  
(Αρ. 2} του 2008 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  
νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα αναφέρονται 
μαζί ω  οι περί Προστασία  τη  Μητρότητα  Νόμοι του 1997 έω  
2011. 

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

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων 
«στο Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνική  Ευημερία » (πέμπτη 
γραμμή) με τι  λέξει  «στι  Υπηρεσίε  Κοινωνική  Ευημερία »-
(β) με την αντικατάσταση, στο τέλο  του εδαφίου (3) αυτού, 
τη  τελεία  με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη τη  
ακόλουθη  επ ιφύλαξη : 

«Νοείται ότι, σε περίπτωση που η ειδοποίηση του 
εργοδότη για την ημερομηνία που θα αναλάβει το παιδί 
όπω  αναφέρεται π ιο πάνω είναι πρακτικά αδύνατη, η 
μισθωτή ενημερώνει τον εργοδότη τη  το συντομότερο 
δυνατό και προσκομίζει σχετική βεβαίωση από τι  
Υπηρεσίε  Κοινωνική  Ευημερία  ότι, η ενημέρωση δεν 
μπορούσε να είχε γίνει προηγουμένω .»-

(γ) με την προσθήκη, αμέσω  μετά το εδάφιο (5) αυτού, του 
ακόλουθου νέου εδαφίου (5Α): 

«(5Α) Σε περίπ τωση που, αμέσω  μετά τον τοκετό, το 
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βρέφο  νοσηλεύεται-

(α) σε θερμοκοιτίδα λόγω πρόωρου τοκετού, ή 
(β) λόγω άλλου προβλήματο  υγεία , 

παραχωρείται επ ιπρόσθετη άδεια μητρότητα  μια  (1) 
εβδομάδα  για κάθε εικοσιμϊα (21) ημέρε  που το 
βρέφο  χρειάστηκε να νοσηλευτεί, νοουμένου ότι, η 
δικαιούχο  προσκομίσει π ιστοποιητικό από 
εγγεγραμμένο ιατρό κατάλληλη  ειδικότητα , και 
π ιστοποιητικό από το νοσηλευτικό ίδρυμα, στο οποίο 
νοσηλεύτηκε το βρέφο : 

Νοείται ότι, αν η νοσηλεία μετά την πάροδο των 
πρώτων εικοσιμία  (21) ημερών, διαρκέσει για περίοδο 
μικρότερη των εικοσιμία  (21) ημερών, τότε όποτε οι 
ημέρε  νοσηλεία  υπερβαίνουν το πενήντα τοι  εκατό 
(50%) των εικοσιμία  (21) ημερών, παραχωρείται η 
επ ιπρόσθετη εβδομάδα άδεια  μητρότητα : 

Νοείται περαιτέρω ότι, η επέκταση τη  άδεια  
μητρότητα  παραχωρείται για περίοδο συνεχόμενη με 
την περίοδο των δεκαοκτώ (18) εβδομάδων και δεν 
υπερβαίνει τη μέγιστη περίοδο των έξι (6) εβδομάδων.». 

Αντικατάοταση 3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
του άρθρου 4 ν έ0 ά ρ θ ρ ο 4 . 
του βασικού 
νόμου. 

«Απαγόρευση 4.-(1}(α) Με την επ ιφύλαξη των διατάξεων του 
τερματισμού άρθρου 4Β, μισθωτή, η οποία ενημερώνει γραπτώ  
ωιίσίκήο ησηζ τ ο ν εΡΥ°°ότΠ τη  ότι βρίσκεται σε κατάσταση 
μητέρα . εγκυμοσύνη , προστατεύεται από απόλυση για 

περίοδο εκτεινόμενη από την αρχή τη  εγκυμοσύνη  
τη  μέχρι και τρει  μήνε  μετά το πέρα  τη  άδεια  
μητρότητα . 

(β) Κατά την αναφερόμενη στην παράγραφο (α) 
περίοδο, απαγορεύεται σε εργοδότη: 

(ϊ) να δίδει προειδοποίηση τερματισμού 
απασχόληση  ή προειδοποίηση 
τερματισμού απασχόληση  η οποία 
εκπνέει κατά την υπό αναφορά 
περίοδο, 

(ϋ) να τερματίζει απασχόληση, ή 
(ίϋ) να προβαίνει σε ενέργειε  με στόχο την 

οριστική αντικατάσταση τη  μισθωτή . 

(2) Ο εργοδότη  δύναται να ζητήσει, εφόσον το 
κρίνει αναγκαίο, την παρουσίαση π ιστοποιητικού 
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Τροποποίηση 
ίου βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη σ' 
αυτόν των 
ακόλουθων 
νέων άρθρων 
4Α και 4Β. 

εγγεγραμμένου ιατρού κατάλληλη  ειδικότητα , στο 
οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία αναμενόμενου 
τοκετού τη  μισθωτή . 

(3) Τερματισμό  απασχόληση  ή προειδοποίηση 
για τερματισμό απασχόληση  μισθωτή  ανακαλείται, 
ανεξάρτητα από το αν ο εργοδότη  γνώριζε ότι η 
μισθωτή βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνη , 
εφόσον η μισθωτή γνωστοποιήσει σε αυτόν την 
εγκυμοσύνη τη  με π ιστοποιητικό εγγεγραμμένου 
ιατρού εντό  πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα 
που λαμβάνει γνώση για την απόλυση ή την πρόθεση 
απόλυση .». 

4. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  μετά 
το άρθρο 4 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 4Α και 4Β, 
αντίστοιχα: 

«Απαγόρευση 
τερματισμού 
απασχολήσεω  
θετή  μητέρα . 

19(1) του 1995. 
26{ΙΙΙ)του 1994. 

Εξαιρέσει . 

4Α. Από τη στιγμή που η μισθωτή θα παρουσιάσει 
στον εργοδότη τη  βεβαίωση των Υπηρεσιών 
Κοινωνική  Ευημερία  ότι προτίθεται να αναλάβει τη 
φροντίδα παιδιού για σκοπού  υιοθεσία  με βάση 
τον περί Υιοθεσία  Νόμο ή με βάση τον περί τη  
Σύμβαση  για την Προστασία των Παιδιών και για τη 
Συνεργασία αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία 
(Κυρωτικό) Νόμο του 1994 και μέχρι την παρέλευση 
τριών μηνών από το τέλο  τη  περιόδου τη  άδεια  
μητρότητα , απαγορεύεται σε εργοδότη να 
τερματίσει την απασχόληση μισθωτή  ή/και να δίδει 
προειδοποίηση τερματισμού απαcχόληση  κατά τη 
διάρκεια τη  π ιο πάνω αναφερόμενη  περιόδου ή/και 
να δίδει προειδοποίηση τερματισμού απασχόληση  
η οποία εκπνέει κατά τη διάρκεια τη  π ιο πάνω 
αναφερόμενη  περιόδου.». 

4Β.-(1) Οι διατάξει  των άρθρων 4 και 4Α δεν 
εφαρμόζονται σε περίπτωση που-

fa) η μισθωτή είναι ένοχη σοβαρού 
παραπτώματο  ή συμπεριφορά , η οποία 
δικαιολογεί τη ρήξη τη  σχέση  
εργοδότηση , 

(β) η σχετική επ ιχείρηση 
λειτουργεί, και 

έπαυσε να 

(γ) η περίοδο  διάρκεια  τη  σύμβαση  
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εργασία  έχει 
περιπτώσεων 
τη  σύμβαση  
κατάσταση 
γαλουχία ή με 
μισθωτή . 

ξει, εξαιρουμένων των 
οποίε  η μη ανανέωση 

εργασία  συνδέεται με την 
τον τοκετό, τη 

άδεια μητρότητα  τη  

Τροποποίηση 
του άρθρου 5Α 
του βασικού 
νόμου. 

Αντίκατάσταση 
των άρθρων 7 
και 7Α του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασίκοΰ 
νόμου. 

των διατάξεων του 
οφείλει να γνωστοποιεί 
λόγου  του τερματισμού 
προειδοποίηση  για 
και να του  αιτιολογεί 

(2) Σε περίπτωση 
εδαφίου (1), ο 
γραπτώ  στη 
τη  απασχόληση  ή 
τερματισμό τη  
δεόντω .». 

5. Οι παράγραφοι (α) και (β) του άρθρου 5Α του βασικού νόμου 
αντικαθίστανται από τι  ακόλουθε  νέε  παραγράφου : 

«(α) Η μισθωτή δώσει έγκαιρη προειδοποίηση στον εργοδότη 
τη - και 

(β) η μισθωτή προσκομίσει σχετικό ιατρικό π ιστοποιητικό.». 

6. Τα άρθρα 7 και 7Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τα 
ακόλουθα νέα άρθρα 7 και 7Α, αντίστοιχα: 

«Διασφάλιση 
δικαιωμάτων. 

Αρμόδιο 
Δικαστήριο. 

7. Η άδεια μητρότητα  δεν επηρεάζει δυσμενώ  την 
αρχαιότητα τη  μισθωτή  ή το δικαίωμα τη  σε 
προαγωγή ή την επάνοδο τη  στην εργασία την οποία 
ασκούσε πριν από την άδεια μητρότητα  ή σε άλλη  
παρόμοια  φύσεω  εργασία με το ίδιο ύψο  
αποδοχών ή αποδοχέ  και ωφελήματα π ου 
σχετίζονται με την εργασία, εξαιρουμένων προμηθειών 
που υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση την 
ποσότητα ή/και αξία τη  παραχθείσα  εργασία . 

7Α. Επ ιφυλασσομένη  τη  αποκλειστική  δικαιοδοσία  
του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 
του Συντάγματο , αρμοδιότητα για την εκδίκαση των 
εργατικών διαφορών και λοιπών διαφορών ιδιωτικού 
δικαίου που αναφύονται εξ' αφορμή  τη  εφαρμογή  
του παρόντο  Νόμου έχει το Δικαστήριο Εργατικών 
Διαφορών.». 

7. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση, αμέσω  μετά τη λέξη «άρθρων» (δεύτερη γραμμή), 
των αριθμών «3, 4, 5» με του  αριθμού  «3, 4, 4Α, 4Β[1)(γ), 5». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4282, 29.4.2011 

571 Ν. 71{|)/2011 

Ο π ερί τη  Αρχή  Λιμένων ΚΟττρου {Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία   σύμφωνο με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  71(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟίΕ! ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΟΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

38 του 1973 
59 του 1977 
28 του 1979 

195 του 1986 
20 του 1987 
62 του 1987 

207 του 1988 
229 του 1989 

59(1) του 1992 
51(1) του 1993 
2(1) του 1997 

134(1) του 2004 
38(f) του 2006 
15(1) του 2007 
86(1) του 2008 

94(1) του 2008. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 10 Α. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω ; 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  Αρχή  Αιμένων 
Κύπρου (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί 
με του  περί τη  Αρχή  Λιμένων Κύπρου Νόμου  του 1973 μέχρι 
(Αρ. 2) του 2008 (που στο εξή  θα αναφερόντα! ω  «ο βασικό  
νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα αναφέρονται 
μαζί ω  οί περί τη  Αρχή  Λιμένων Κύπρου Νόμοι του 1973 μέχρι 
του 2011. 

2. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  
μετά το άρθρο 10 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 10Α: 

«Αρμοδιότητε  10Α. Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του 
σχετικά με το παρόντο  Νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο 
λιμένα δύναται, σε σχέση με το λιμένα Λάρνακα  και 
Λάρνακα . την περιοχή λιμένο  Λάρνακα  να καθορίσει-
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(α) όπω  οι αρμοδιότητε  τη  Αρχή  που 
προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο 
ασκούνται από τον Υπουργό ή την Αρχή, 
και 

(β) τον τρόπο κάλυψη  των εξόδων 
λειτουργία  και διάθεση  των προσόδων 
του, 

με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  Δημοκρατία .». 

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

3. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  
μετά το άρθρο 16 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 16Α: 

«Παραχώρηση 
λιμένο  
Λάρνακα . 

Κεφ. 109. 
52 του 1969 
55 του 1972 
50 του 1990 

54(1) του 2003. 

16Α. Ανεξάρτητα οπό οποϊαδήποτε άλλη 
διάταξη του παρόντο  Νόμου και παρά τι  
διατάξει  του περί Κτήσεω  Ακίνητη  
Ιδιοκτησία  (Αλλοδαποί) Νόμου, το Υπουργικό 
Συμβούλιο έχει εξουσία να συνάπτει σύμβαση 
με την οποία να εκμισθώνει το λιμένα Λάρνακα  
ή/και να αναθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την 
κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση, 
τροποποίηση, διεύθυνση ή λειτουργία του 
λιμένο  Λάρνακα  ή του όλου ή μέρου  τη  
περιοχή  λιμένο  Λάρνακα : 

Νοείται ότι πριν την κατά το παρόν άρθρο 
σύναψη σύμβαση  με οποιοδήποτε πρόσωπο, 
το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνάπτει σύμβαση 
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με την Αρχή για την εκμίσθωση ή την 

π αραχώρηση άδεια  χρήση  του λιμένο  

Λάρνακα  ή του όλου ή μέρου  τη  π εριοχή  

λιμένο  Λάρνακα ; 

Νοείται π εραιτέρω ότι η κατά το π αρόν 

άρθρο σύνοψη σύμβαση  απ ό το Υπ ουργικό 

Συμβούλιο με οποιοδήποτε π ρόσωπ ο, δε θα 

επηρεάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώ  

οπ οιουδήπ οτε π εριουσιακού στοιχείου έχει 

μεταβιβαστεί στην Αρχή δυνάμει του εδαφίου (1) 

του άρθρου 16, ή άλλη  ιδιοκτησία  τη  Αρχή , 

τα οποία π αραμένουν ιδιοκτησία αυτή .». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4282, 29.4.2011 

574 N.72(l)/2011 

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικό ) (Αρ. 2) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  72(1) του 2011 

Η Βουλή των Αντιπ ροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  1. Ο π αρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο π ερί Ποινικού Κώδικα 

τίτλο . (Τροπ οπ οιητικό ) (Αρ. 2) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με 
Κεψ. 154. τ ο υ π ερ( Ποινικού Κώδικα Νόμο (που στο εξή  θα αναφέρεται ω  «ο 

3 του 1962 β α ο Ί Κ θ  ν ο μ ο  ) ) ) . 
43     1963 

41     1964 

69     1964 

70 του 1965 
5 του 1967 

58 του 1967 
44 του 1972 
92 του 1972 
29 του 1973 
59 του 1974 

3 του 1975 
13 του 1979 
10 του 1981 
46 του 1982 
86 του 1983 

186 του 1986 
111 του 1989 
236 του 1991 
6(!) του 1994 
3(1) του 1996 

99(1) του 1996 
36(t) του 1997 
40(1) του 1998 
45(Ι)ϊθυ1998 
15(1) του 1999 
37(|) του 1999 
38(|) του 1999 

129(1) του 1999 
30(|) του 2000 
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43(1) του 2000 
77(1} του 2000 

162(1) του 2000 
169(1) του 2000 
181(1) του 2000 
27(1) του 2001 
12(1) του 2002 
85(1) του 2002 

144(1) του 2002 
145(1} του 2002 
25(1) του 2003 
48(1) του 2003 
84(1} του 2003 

164(1) του 2003 
124(1) του 2004 
31(1) του 2005 
18(1) του 2006 

130(1) του 2006 
126(1) του 2007 
127(1} του 2007 
70(1) του 2008 
83(1) του 2008 
64(1) του 2009 

5S(I) του 2011. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέων άρθρων. 

2. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  μετά 
το άρθρο 314 αυτού, των ακόλουθων νέου τίτλου και νέων άρθρων 
314Α,314Βκαι314Γ: 

«Τοκογλυφία και Αισχροκέρδεια 

Τοκογλυφία. 314Α.(1) Πρόσωπο το οποίο κατά την παροχή 
οποιουδήποτε δανείου, κατά την παροχή ή την 
παράταση τη  προθεσμία  πληρωμή , κατά την 
ανανέωση ή την προεξόφληση δανείου, 
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λαμβάνει, εισπ ράττει, χρεώνει, συνομολογεί ή 

π αίρνει για τον εαυτό του ή για τρίτον οικονομικό 

όφελο  ή π εριουσιακά ωφελήματα π ου 

υπ ερβαίνουν το επ ιτόκιο αναφορά , διαπ ράττει 

αδίκημα και, σε π ερίπ τωση καταδίκη , υπ όκειται 

σε π οινή φυλάκιση  π ου δεν υπ ερβαίνει τα π έντε 

(5) έτη ή σε χρηματική π οινή π ου δεν υπ ερβαίνει 

τι  τριάντα χιλιάδε  ευρώ (€30.000) ή και στι  

δύο αυτέ  π οινέ . 

(2) Για του  σκοπ ού  του π αρόντο  άρθρου 

«επ ιτόκιο αναφορά » σημαίνει το μέσο όρο των 

ετήσιων επ ιτοκίων, συμπ εριλαμβανομένων 

π ρομηθειών, επ ιβαρύνσεων ή οπ οιωνδήπ οτε 

εξόδων χρεώνουν τα π ιστωτικά ιδρύματα για 

καταναλωτικά δάνεια, αυξανόμενο κατά το ήμισυ, 

με ελάχιστη αύξηση π έντε π οσοστιαίε  μονάδε  

και μέγιστη αύξηση μέχρι δέκα π οσοστιαίε  

μονάδε . Το επ ιτόκιο αναφορά  υπ ολογίζεται 

ανά τριμηνία απ ό την Κεντρική Τράπ εζα τη  

Κύπ ρου, η οποία το δημοσιεύει στην Επ ίσημη 

Εφημερίδα τη  Δημοκρατία . 

Εξαίρεση για 314Β.(1) Οι διατάξει  του άρθρου 314Α δεν 

π ιστωτικά εφαρμόζονται σε π ιστωτικά ιδρύματα, 
ιδρύματα. 

(2) Για του  σκοπ ού  του π αρόντο  άρθρου ο 
όρο  «π ιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια π ου 

66(1) του 1997 απ οδίδεται στον όρο αυτό απ ό τον π ερί 
74(!) του 1999 Τραπ εζικών Εργασιών Νόμο. 
94(1) του 2000 

119(1) του 2003 
4(1) του 2004 
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151(1) του 2004 
231 (i) του 2004 
235(1) του 2004 

20(1) του 2005 
80(1)     2008 

100(1)     2009 

123(1)     2009 

27(1)     2011. 

Αισχροκέρδεια. 314Γ.(1) Πρόσωπο το οποίο, ενώ γνωρίζει την 
ανάγκη, την πνευματική αδυναμία ή την ψυχική 
έξαψη άλλου, εκμεταλλεύεται την κατάσταση 
αυτή λαμβάνοντα , εισπράττοντα , χρεώνοντα , 
συνομολογώντα  ή παίρνοντα  για τον εαυτό του 
ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα που 
υπερβαίνουν την αξία τη  δική  του παροχή , 
έτσι ώστε, ανάλογα με τι  ειδικέ  περιστάσει , να 
βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία προ  
αυτήν, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπ τωση 
.καταδίκη , υπόκειται σε ποινή φυλάκιση  που 
δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τι  τριάντα χιλιάδε  
ευρώ (€30.000) ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ . 

(2) Για του  σκοπού  του παρόντο  άρθρου-

(α) "ανάγκη" σημαίνει τη δύσκολη και 
π ιεστική κατάσταση προσώπου όπου για 
να μην υποστεί σημαντική βλάβη στη 
ζωή, στην υγεία ή στην τιμή του πρέπει 
να αποκτήσει χρήματα-

(β) "πνευματική αδυναμία" σημαίνει την 



ελαττωμένη πνευματική ανάπτυξη 
προσώπου, η οποία δεν του επ ιτρέπει 
την κατανόηση των δυσμενών γι' αυτό 
όρων τη  συναλλαγή  και 

(Υ) "ψυχική έξαψη" είναι η συναισθηματική 
ταραχή που εμποδίζει την πλήρη 
συνείδηση των δυσμενών όρων τη  
συναλλαγή .». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 579 Ν. 73(Ι)/2011 
Αρ. 4282, 29.4.2011 

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπ τικών Σταθμών (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοοίευοη 
στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  73(1} του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑ! ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

7(1) του 1998 
88(Ι)του 1998 
13(1) του 1999 

159(1} του 1999 
23(f) του 2000 
55(1) ίου 2000 

134(1) του 2000 
18(1) του 2001 
53(1) του 2001 
65(0 του 2001 
78(0 του 2001 

126(1) του 2001 
102(1) του 2002 
186(1) του 2002 
24(0 του 2003 
97(1) του 2004 
84(1) του 2006 
85(0 του 2006 

170(1) του 2006 
117(1) του 2008 
17(1) του 2009 

136(1) TOU 2009 
118(0 του 2010. 

Προσθήκη 
νέου άρθρου 
στο βασικό 
νόμο. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα 
διαβάζεται μαζί με του  περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπ τικών Σταθμών 
Νόμου  του 1998 μέχρι 2010 (που στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο 
βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα 
αναφέρονται μαζί ω  οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπ τικών 
Οργανισμών Νόμοι του 1998 μέχρι 2011. 

2. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  μετά 
από το άρθρο 3Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 3Β: 

«Μετάδοση 3Β.-(1) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
μηνυμάτων, υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν οποιαδήποτε 

μηνύματα καθορίσει η Αρχή, τα οποία συνδέονται άμεσα 
με τη λειτουργία και την αποστολή τη . 

(2) Τα μηνύματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 
μεταδίδονται από του  τηλεοπτικού  οργανισμού  μεταξύ 
των ωρών 19.00 και 22.00 και από του  ραδιοφωνικού  
οργανισμού  μεταξύ των ωρών 12.00 και 14.00: 

Νοείται ότι, ο χρόνο  μετάδοση  των εν λόγω 
μηνυμάτων δεν λογίζεται ω  χρόνο  διαφήμιση . 

(3) Για του  σκοπού  του παρόντο  άρθρου, ο όρο  
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"μήνυμα" περιλαμβάνει οπτικό ή/και ηχητικό μήνυμα, 
ανακοίνωση ή οδηγία.». 

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

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, τη  λέξη  
«απαρτίζεται» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη 
«συγκροτείται»-

(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού, ω  
ακολούθω : 

(i) με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του σε 
παράγραφο (α) αυτού, με την αντικατάσταση τη  
τελεία  στο τέλο  του με άνω και κάτω τελεία και με 
την προσθήκη, αμέσω  μετά, τη  ακόλουθη  νέα  
επ ιφύλαξη : 

«Νοείται ότι, η θητεία του Προέδρου δύναται 
να ανανεωθεί μόνο μία φορά.»· 

(ϋ) με την προσθήκη, αμέσω  μετά την π αράγραφο 
(α) αυτού, όπω  αυτή έχει αριθμηθεί σύμφωνα με 
την υποπαράγραφο (ί) π ιο πάνω, τη  ακόλουθη  
νέα  παραγράφου (β) και των επ ιφυλάξεων τη : 

«(β) Ο Πρόεδρο  τη  Αρχή  υπηρετεί ω  
εκτελεστικό , υπό καθεστώ  π λήρου  
απασχόληση . Το Υπουργικό Συμβούλιο 
καθορίζει με απόφαση του του  όρου  υπηρεσία , 
την αντιμισθία και τα άλλα ωφελήματα του 
Προέδρου. Οι αρμοδιότητε , εξουσίε  και τα 
καθήκοντα του Προέδρου καθορίζονται με 
Κανονισμού : 

Νοείται ότι, ο διορισμό  του Προέδρου τη  
Αρχή , ο οποίο  ισχύει κατά την τελευταία 
ημερομηνία αμέσω  πριν από την έναρξη τη  

"ΐ3(3ΐτου 2011. ισχύο  του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπ τικών 
Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011 
συνεχίζει να ισχύει και μετά την έναρξη τη  ισχύο  
του εν λόγω Νόμου, μέχρι  ότου κενωθεί η θέση 
του σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5: 

Νοείται περαιτέρω ότι, ο εν λόγω Πρόεδρο  
συνεχίζει τη θητεία του υπηρετώντα  υπό του  
όρου  που καθορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο και στι  αποφάσει  ή στου  
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Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

Κανονισμού  που εκδίδει το Υπουργικό 
Συμβούλιο δυνάμει τη  ιδία  παραγράφου.». 

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

(α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «και 
τηλεοπτικών» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάσταση σ' 
αυτό τη  λέξη  «ραδιοτηλεοπτική » {δεύτερη γραμμή) με 
τη λέξη «ραδιοφωνική »' 

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού τη  λέξη  
«ραδιοτηλεοπτική » (πρώτη γραμμή) με τη λέξη 
«ραδιοφωνική »· 

(γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (9) αυτού των λέξεων 
«τηλεοπτικό  ή» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση 
από αυτό τη  λέξη  «καθορίζονται» (δεύτερη γραμμή) με 
τη λέξη «καθορίζεται»- και 

(δ) με τη διαγραφή στο εδάφιο (10) αυτού των λέξεων «και 
τηλεοπτικοί» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση 
από αυτό τη  λέξη  «ραδιοτηλεοπτική » {π έμπ τη 
γραμμή) με τη λέξη «ραδιοφωνική ». 

5. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κείμενου αυτού, ω  
εδάφιο (1)· 

(β) με την αντικατάσταση τη  παραγράφου (α) του εδαφίου 
(1), όπω  αυτό έχει αριθμηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο (α) π ιο πάνω, με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

«(α) 51.400 ευρώ, για έκαστη τηλεοπτική εκπομπή 
παγκύπριου τηλεοπτικού οργανισμού »• και 

(γ) με την προσθήκη, αμέσω  μετά το εδάφιο (1) αυτού, 
όπω  αυτό έχει αριθμηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
(α) π ιο πάνω, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

«(2) Πάροχο  υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
φέρει την ευθύνη διαχείριση  των διαφημίσεων και 
οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων που 
απευθύνονται στο Κυπριακό κοινό και περιλαμβάνονται 
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στο πρόγραμμα τηλεοπτικού οργανισμού που εδρεύει 
σε χώρα μέλο  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ή τρίτη χώρα, 
το οποίο μεταδίδεται, μετά από εξουσιοδότηση τη  
Αρχή , μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επ ικοινωνιών, 
οφείλει να καταβάλλει στην Αρχή ίο προβλεπόμενο 
από το εδάφιο (1) του παρόντο  άρθρου ποσοστό 
0.5% επ ί των εσόδων από τι  εν λόγω διαφημίσει  ή 
οπτικοακουστικέ  εμπορικέ  ανακοινώσει .». 

Τροποποίηση 6. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την π ροσθήκη, 
του άρθρου 33 αμέσω  μετά το εδάφιο (6) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (7), (8) 
του βασικού και (9): 
νόμου. 

«(7) Η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων τηλε-
υπηρεσιών αισθησιακού περιεχομένου και 
τηλεγνωριμιών επ ιτρέπεται μόνο μεταξύ των ωρών 00.00 
και 05.00. 

(8) Η μετάδοση τηλεδιαγωνισμών και συνδεδεμένων 
με αυτού  προγραμμάτων των οποίων το αποτέλεσμα 
εξαρτάται από την τύχη επ ιτρέπεται μόνο μεταξύ των 
ωρών 22.00 και 05.00: 

Νοείται ότι, από τι  διατάξει  του παρόντο  εδαφίου 
εξαιρούνται οι τηλεψηφοφορίε  και η αποστολή 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων γενικά και ιδιαίτερα για 
σκοπού  συμμετοχή  σε πρόγραμμα. 

(9) Απαγορεύεται η μετάδοση εκπομπών ή 
προγραμμάτων αφιερωμένων σε ηλεκτρονικά 
στοιχήματα και παχνίδα καζίνο παρεχόμενων με 

. απευθεία  σύνδεση (on line καζίνο), περιλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, των παιχνιδιών τύπου on fine ρουλέτα και 
on line πόκερ, καθώ  και ιπ ποδρομιακών στοιχημάτων, 
με ή χωρί  τη διαδραστική συμμετοχή των θεατών ή 
ακροατών.». 

Τροποποίηση 7. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
του άρθρου 56 
του βασικού 
νόμου. 

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

«(1) Οι άδειε  των ραδιοφωνικών σταθμών που έχουν 
εκδοθεί και χορηγηθεί δυνάμει των περί Ραδιοφωνικών 
και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 2010, 
λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί και χορηγηθεί δυνάμει των 
π ερί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 
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Νόμων του 1998 μέχρι 2011, υπόκεινται σε όλε  τι  
διατάξει  των εν λόγω Νόμων και ισχύουν μέχρι τη λήξη 
του .»· 

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

«(1α) Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των οποίων οι άδειε  
έχουν εκδοθεί και ισχύουν δυνάμει του εδαφίου (1), 
θα συνεχίσουν να καταβάλλουν προ  την Αρχή, από 

?3(ΐϊτου 2011. την ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του περί 
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, ποσοστό των 
προβλεπομένων από τι  παραγράφου  (γ) και (δ) του 
άρθρου 24 τελών, ανάλογο με τη χρονική διάρκεια 
τη  ισχύο  τη  άδεια  του , καθώ  και ποσοστό 0.5% 
επ ί των εσόδων του  από διαφημίσει .»-

(γ) με την προσθήκη, αμέσω  μετά το εδάφιο (1α) αυτού, των 
ακόλουθων νέων εδαφίων (1β), (1γ), (15), (1ε) και (1στ): 

«(1β) Οι άδειε  των τηλεοπτικών σταθμών που έχουν 
εκδοθεί και χορηγηθεί δυνάμει των περί 
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 
1998 μέχρι 2010, λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί και 
χορηγηθεί δυνάμει των περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 2011. 
Οι άδειε  αυτέ  υπόκεινται στο εξή , τηρουμένων των 
λοιπών μεταβατικών διατάξεων του παρόντο  
άρθρου, σε όλε  τι  διατάξει  των περί Ραδιοφωνικών 
και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 
2011 και ισχύουν μέχρι την 1 η Ιουλίου 2011 ή 
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ήθελε καθορίσει το 
Υπουργικό Συμβούλιο ω  ημερομηνία μετάβαση  σε 
πλήρε  ψηφιακό περιβάλλον. 

(1γ) Η Αρχή δύναται να χορηγήσει προσωρινέ  
άδειε  παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστίκών 
μέσων, οι οποίε  θα ισχύουν μέχρι την 30η Ιουνίου 
2012 στι  π ιο κάτω περιπ τώσει : 

(ί) σε τηλεοπτικού  οργανισμού  των οποίων οι 
άδειε  έχουν εκδοθεί και ισχύουν δυνάμει 
του εδαφίου (1β)-

(ϋ) σε τηλεοπτικού  οργανισμού  ή εκπομπέ  
που ήδη λειτουργούν ή μεταδίδονται μέσα 
σε δίκτυο ηλεκτρονικών επ ικοινωνιών, χωρί  
να έχουν εξασφαλίσει προηγουμένω  άδεια 
τη  Αρχή  δυνάμει των περί Ραδιοφωνικών 
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και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 
μέχρι 2010· 

(iii) σε νέου  τηλεοπτικού  οργανισμού  ή 
εκπομπέ . 

(1δ) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1γ) τηλεοπ τικοί 
οργανισμοί υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση 
προσωρινή  άδεια  παρόχου υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων εντό  ενό  μηνό  από την 

"Ή(0του 2011. έναρξη τη  ισχύο  του περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 
2011 για έκαστη τηλεοπτική εκπομπή με βάση 
σχετικό έντυπο τη  Αρχή : 

Νοείται ότι, η ακριβή  διαδικασία παραχώρηση  
προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων, καθώ  και τα σχετικά 
έντυπα αιτήσεων, καθορίζονται με σχετική απόφαση 
τη  Αρχή . 

(1ε) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
στου  οποίου  χορηγείται προσωρινή άδεια, 
υποχρεούνται να καταβάλουν προ  την Αρχή για 
έκαστη τηλεοπτική εκπομπή, από την ημερομηνία 

?3/ΐ)ταυ 2011. έναρξη  τη  ισχύο  του περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 
2011, ποσοστό του προβλεπόμενου απ ό την 
παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 
τέλου  ανάλογο με την χρονική διάρκεια τη  ισχύο  
τη  προσωρινή  άδεια  του , καθώ  και ποσοστό 
0.5% επ ί των εσόδων του  από διαφημίσει  ή 
οπτικοακουστικέ  εμπορικέ  ανακοινώσει . Οι άδειε  
αυτέ  υπόκεινται στο εξή , τηρουμένων των λοιπών 
μεταβατικών διατάξεων του παρόντο  άρθρου, σε 
όλε  τι  διατάξει  των περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 2011. 

(1στ) Από την ημερομηνία μετάβαση  σε π λήρε  
ψηφιακό περιβάλλον απαγορεύεται η λειτουργία 
τηλεοπτικού οργανισμού και των εκπ ομπών π ου 
προσφέρει σε δίκτυο ηλεκτρονικών επ ικοινωνιών, 
εκτό  εάν έχει προηγουμένω  εξασφαλίσει 
προσωρινή άδεια από την Αρχή και έχει καταβάλει το 
ετήσιο τέλο  άδεια  του προ  την Αρχή που 
προβλέπεται στο άρθρο 24.»' και 

(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 
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«{5) Οι ραδιοφωνικοί οργανισμοί, που κατέχουν άδεια 
ραδιοφωνικού σταθμού από την Αρχή, σύμφωνα με 
τι  διατάξει  του εδαφίου (1), συνεχίζουν κανονικά τη 
λειτουργία του  τηρώντα  τι  διατάξει  των ττερί 
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 
1998 μέχρι 2011.». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4282, 29.4.2011 

586 Ν- 74(Ι)/2011 

Ο περί Ιδιωτικών Πανεπ ιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχο ) (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδε-
ται με δημοσίευση ατην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρβρο 52 του Συντάγ-
ματο . 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

109{Ι) του 2005 
197(1) του 2007 

90(f) του 2008 
75 (Ι) του 2010. 

Αριθμό  74(Ι) του 2011 

ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
(ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) NOft/iO 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Ιδιωτικών 
Πανεπ ιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχο ) 
(Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  
περί Ιδιωτικών Πανεπ ιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχο ) 
Νόμου  του 2005 έω  2010 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ω  
«ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα 
αναφέρονται μαζί ω  οι περί Ιδιωτικών Πανεπ ιστημίων (Ίδρυση, 
Λειτουργία και Έλεγχο ) Νόμοι του 2005 έω  2011. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ω  ακολούθω : 
(ί) Με την αντικατάσταση των λέξεων «τριών μηνών» (3η 

γραμμή) με τι  λέξει  «τριών ετών» και την προσθήκη 
μετά τη λέξη «Συμβουλίου» (5η γραμμή) τη  φράση  «και 
τη  Συγκλήτου, και 

(ϋ) με την αντικατάσταση τη  τελεία  μετά τη λέξη 
«πανεπ ιστημίου» (6Π γραμμή) με άνω και κάτω τελεία και 
την προσθήκη αμέσω  μετά των ακόλουθων 
επ ιφυλάξεων: 

«Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών 
μηνών από τη λειτουργία του πανεπ ιστημίου ο ιδρυτή  
του πανεπ ιστημίου προβαίνει στι  αναγκαίε  ενέργειε  
έτσι ώστε στη σύνθεση τη  Προσωρινή  Διοικούσα  
Επ ιτροπή  να περιλαμβάνεται τουλάχιστον αριθμό  
μελών με ακαδημαϊκή ιδιότητα ο οποίο  ισούται με τον 
αμέσω  επόμενο ακέραιο του μισού συν ένα του 
εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών τη : 
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Νοείται περαιτέρω ότι, τα μέλη που έχουν ακαδημαϊκή 
ιδιότητα θα πρέπει να κατέχουν τη θέση καθηγητή ή 
και αναπληρωτή καθηγητή ή και ομότιμου καθηγητή 
στο πανεπ ιστήμιο ή και σε άλλο αναγνωρισμένο 
Πανεπ ιστήμιο τη  Κύπρου ή του εξωτερικού, έτσι ώστε 
να συμπληρωθεί ο απαιτούμενο  αριθμό  μελών, 
όπω  προβλέπεται στο άρθρο 8(1 )(γ) του παρόντο  
Νόμου,». 

(β) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού τη  λέξη  
«τρίμηνη » (1η γραμμή) με τη λέξη «τριετού ». 

(γ) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού τη  λέξη  
«τρίμηνη » (3η γραμμή) με τη λέξη «τριετού ». 

Έναρξη τη  3. Η ισχύ  του παρόντο  Νόμου θεωρείται ότι άρχισε από την 1η 

ισχύο  του 
παρόντο  Ιανουαρίου 2010. 
Νόμου. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4282, 29.4.2011 

588 Ν. 75(Ι)/2011 

Ο π ερί Εκλογή  Μελών τη  Βουλή  των Αντιπ ροσώπ ων (Τροπ οπ οιητικό ) (Αρ. 4) Νόμο  του 2011 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγμα-
το . 

Αριθμό  75( Ι | του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ 

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Εκλογή  Μελών τη  

τίτλο . Βουλή  των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικό ) (Αρ. 4) Νόμο  του 

72 του 1979 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  περί Εκλογή  Μελών τη  

73 του 1980 Βουλή  των Αντιπροσώπων Νόμου  του 1979 μέχρι (Αρ. 3) του 

16 του 1981 2011 (που στο εξή  Θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο 

124 του 1985 βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί 

164 του 1985 Εκλογή  Μελών τη  Βουλή  των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 

297 του 1987 έω  (Αρ. 4) του 2011. 

107(1) 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 

31(1) TOU 2011 
36(f) του 2011 

του 2011. 



Τροποποίηση 

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόμου. 
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2. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ττροσθήκη, 

αμέσω  μετά το εδάφιο (9) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (10) 

και την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (10) σε εδάφιο (11): 

«(9) Ο Γενικό  Έφορο  Εκλογή  δύναται, σε ειδικέ  περιπτώσει , 

κατόπ ιν υποβολή  αιτήματο  από κόμμα που κατέρχεται στι  

εκλογέ  με συνδυασμό υποψηφίων, κατά την υποβολή 

υποψηφιοτήτων να επ ιτρέψει κατ' εξαίρεση όπω : 

(α) σε περίπτωση που αυτό κατέρχεται στι  εκλογέ  με 

συνδυασμό υποψηφίων των οποίων ο αριθμό  είναι 

μικρότερο  από τον αριθμό των κοινοβουλευτικών εδρών 

συγκεκριμένη  περιφέρεια , συγκεκριμένη θέση στο 

ψηφοδέλτιο παραμείνει κενή ή παραλειφθεί κατά την αρίθμηση 

των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο συγκεκριμένο  αριθμό  ω  

ήθελε υποδειχθεί από το κόμμα συνεχίζοντα  με τον αμέσω  

επόμενο αριθμό του παραλειφθέντο  ή 

(β) σε περίπτωση που αριθμό  των υποψηφίων αυτού είναι ίσο  

με τον αριθμό των βουλευτικών εδρών συγκεκριμένη  

περιφέρεια , το όνομα συγκεκριμένου υποψηφίου τεθεί στο 

ψηφοδέλτιο κατά διαφορετική σειρά από την αλφαβητική σειρά 

που κανονικά θα ελάμβανε.». 

Ισχύ  του 3- Η ισχύ  του παρόντο  Νόμου λήγει μετά την παρέλευση δύο 

παρόντο  Νόμου. μηνών από την ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του. 
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590 Ν. 76{i)/2011 

Ο π ερί Πολεοδομία  και Χωροταξία  (Τροπ οπ οιητικό ) (Αρ. 2) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  76(f) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

90 του 1972 
56 του 1982 

7 του 1990 
28 του 1991 

91(1) του 1992 
55(1) του 1993 
72(Ι)του 1998 
59(Ι)του 1999 

142(1) του 1999 
241(1) του 2002 
29(1) του 2005 

135(1) του 2006 
11(1) του 2007 
Η€.(Ι) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Πολεοδομία  και • 
Χωροταξία  (Τροποποιητικό ) (Αρ. 2) Νόμο  του 2011 και θα 
διαβάζεται μαζί με του  περί Πολεοδομία  και Χωροταξία  Νόμου  
του 1972 έω  2007 (που στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  
νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα αναφέρονται 
μαζί ω  οι περί Πολεοδομία  και Χωροταξία  Νόμοι του 1972 έω  
(Αρ. 2) του 2011. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
ειδική  διάταξη . 

2. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλο  
αυτού, τη  ακόλουθη  ειδική  διάταξη : 

«Ειδική διάταξη 
αναφορικά με 
αίτηση για 
χορήγηση 

πολεοδομική  
άδεια . 

90. (1) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του 
παρόντο  Νόμου ή των Κανονισμών που 
εκδίδονται με βάση αυτόν, αίτηση για 
χορήγηση πολεοδομική  άδεια  σε 
περίπ τωση-



591 

(α) συνιδιοκτησία , υπογράφεται από ένα 
ή περισσότερου  συνιδιοκτήτε , 
εφόσον η αίτηση αφορά τμήμα 
ακίνητη  ιδιοκτησία  που είναι εξ' 
αντικειμένου εμφανέ  ότι αυτό 
αναλογεί στο μερίδιο του αιτητή 
δυνάμει πολεοδομική  άδεια  ή άλλη  
άδεια  εκδοθείσα  από αρμόδια αρχή 
ή που τούτο εμφανώ  προκύπτει από 
συμφωνία διανομή  που είναι 
υπογεγραμμένη από όλου  του  
συνιδιοκτήτε · 

(β) που η αίτηση αφορά άσκηση 
εγγεγραμμένου δικαιώματο  
ανάπτυξη , υπογράφεται από τον 
εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ή το δικαιούχο 
τη  μονάδα  προ  όφελο  τη  οποία  
είναι εγγεγραμμένο το δικαίωμα χωρί  
την προσκόμιση τη  συγκατάθεση  ή 
έγκριση  των συνιδιοκτητών στην 
κοινόκτητη οικοδομή· 

(γ) που η αίτηση αφορά ανάπτυξη 
ιδιοκτησία  με μερίδιο σε κοινόκτητο 
τμήμα, υπογράφεται μόνο από το 
ιδιοκτήτη τη  υπό ανάπτυξη 
ιδιοκτησία . 

(2) Η αίτηση, επ ιπρόσθετα από τα στοιχεία 
που καθορίζονται στο έντυπο υποβολή  τη  
αίτηση , ανάλογα με το είδο  τη  ανάπτυξη , 
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συνοδεύεται από τέτοια στοιχεία, ώστε η 
πολεοδομική αρχή να μπορεί να διαπ ιστώσει 
ότι δεν επηρεάζονται οι ανέσει  ή τα νόμιμα 
ιδιοκτησιακά συμφέροντα όλων των 
υπόλοιπων συνιδιοκτητών, όπω  και η άνετη, 
νόμιμη και εύλογη κάρπωση τη  αντίστοιχη  
ιδιοκτησία  του . 

(3) Σε περίπτωση υποβολή  αίτηση  για 
χορήγηση πολεοδομική  άδεια  που δεν 
υπογράφεται από όλου  του  συνιδιοκτήτε , 
δυνάμει του παρόντο  άρθρου, η αίτηση 
γνωστοποιείται στου  υπόλοιπου  
συνιδιοκτήτε  και, αν για οποιοδήποτε λόγο η 
γνωστοποίηση δεν καθίσταται δυνατή, 
δημοσιεύεται σχετική ειδοποίηση σε δύο (2) 
τουλάχιστον ημερήσιε  εφημερίδε  κατά τον 
τύπο που εκάστοτε καθορίζεται από τον 
Υπουργό. 

(4) Στι  περιπτώσει  των παραγράφων (α) 
και (γ) του εδαφίου (1) του παρόντο  άρθρου, 
συνιδιοκτήτη  ο οποίο  θεωρεί ότι 
επηρεάζονται οι ανέσει  ή τα νόμιμα 
ιδιοκτησιακά συμφέροντα του, όπω  και η 
άνετη, νόμιμη και εύλογη κάρπωση τη  
ιδιοκτησία  του δύναται, εντό  τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία που θα λάβει 
γνώση του περιεχομένου τη  αίτηση , να 
υποβάλει ένσταση στην αρμόδια πολεοδομική 
αρχή. 

(5) Η πολεοδομική αρχή, προτού 
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χορηγήσει πολεοδομική άδεια, είτε με όρου  
είτε χωρί  όρου , ή προτού αρνηθεί τη 
χορήγηση πολεοδομική  άδεια , σε 
περίπτωση οποιασδήποτε ανάπτυξη  για την 
οποία η αίτηση δεν υπογράφεται από όλου  
του  συνιδιοκτήτε , ζητά τη σύμφωνη γνώμη 
του διευθυντή του Τμήματο  Πολεοδομία  και 
Οικήσεω : 

Νοείται ότι η πολεοδομική αρχή πριν την 
χορήγηση τη  άδεια  δυνάμει του παρόντο  
άρθρου, δύναται να καλέσει του  
συνιδιοκτήτε  που υπέβαλαν ένσταση για να 
του  ακούσει.». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
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594 Ν. 77(Ι}/2011 

Ο π ερί Ρυθμίσεω   Οδών και Οικοδομών (Τροπ οπ οιητικό ) {Αρ. 2) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση 
οτην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία   σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  77{Ι) του 2011 

NOIViOZ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΜ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Ρυθμίσεω  Οδών και 
τίτλο . Οικοδομών (Τροποποιητικό ) (Αρ.2) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται 
Κεφ. 96. μαζί με τον περί Ρυθμίσεω  Οδών και Οικοδομών Νόμο {που στο εξή  

14 του 1959 θα αναφέρεται ω  "ο βασικό  νόμο "). 
67 του 1963 

6 του 1964 
65 του 1964 
12 του 1969 
38 του 1969 
13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 
9 του 1986 

115 του 1986 
199     1986 

53     1987 

87     1987 

316     1987 

108     1988 

243     1988 

122     1990 

97(1)     1992 

45(1)     1994 

14(1)     1996 

52( )    1996 
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37(1)     1997 

72( )    1997 

71(1)     1998 

35( )    1999 

61(1)     1999 

81(1)     1999 

570)     2000' 

  ( )     2000 

73(!)     2000 

126(1)     2000 

157(!)     2000 

26(1)     2002 

33(1) του 2002 
202(1) του 2002 
101(1) του 2006 
21(1) του 2008 
32(1) του 2008 
Ψ\(\) του 2011. 

Προσθήκη νέου 2. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  μετά 
άρθρου στο το άρθρο 3Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
βασικό νόμο. 

«Ειδική 
διάταξη 
αναφορικά με 
αίτηση για 
άδεια σε 
ειδικέ  
περιπ τώσει . 

3Β. (1) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του παρόντο  
Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων 
Κανονισμών, αίτηση για χορήγηση οποιασδήποτε 
άδεια  που η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να εκδίδει 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, όταν-

(α) η πολεοδομική άδεια έχει 
εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 
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90 του 1972 90 του περί Πολεοδομία  και 
56 του 1982 Χωροταξία  Νόμου, 

7 του 1990 υπογράφεται από τα 
28 του 1991 πρόσωπα που, σύμφωνα με 

91(1) του 1992 τι  διατάξει  του π ιο πάνω 
55(1) του 1993 άρθρου, δικαιούνται να 
72(1) του 1998 υπογράψουν την αίτηση για 
59(!)του 1999 πολεοδομική άδεια- και 

142(1) του 1999 
241(1) του 2002 
29(1) του 2005 

135(1) του 2006 
46(1) του 2011 

16(1) του 2011. 

(β) δεν απαιτείται η προηγούμενη 
έκδοση πολεοδομική  άδεια  
δυνάμει του παρόντο  Νόμου 
ή των δυνάμει αυτού 
εκδιδομένων Κανονισμών, 
υπογράφεται από τα 
ακόλουθα πρόσωπα: 

(ί) Σε περίπ τωση 
συνιδιοκτησία , από 
ένα ή περισσότερου  
συνιδιοκτήτε , εφόσον 
η αίτηση αφορά τμήμα 
ακίνητη  ιδιοκτησία  
που είναι εξ' 

αντικειμένου εμφανέ  
ότι αυτό αναλογεί στο 
μερίδιο του αιτητή 



δυνάμει πολεοδομική  
άδεια  ή άλλη  άδεια  
εκδοθείσα  από 

οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή ή που τούτο 
εμφανώ  προκύπτει 
από συμφωνία 

διανομή  που είναι 
υπογεγραμμένη από 
όλου  του  
συνιδιοκτήτε -

(ϋ) σε περίπτωση που η 
αίτηση αφορά άσκηση 
εγγεγραμμένου 
δικαιώματο  
ανάπτυξη , από τον 
εγγεγραμμένο 
ιδιοκτήτη ή το 
δικαιούχο τη  μονάδα  
προ  όφελο  τη  
οποία  είναι 
εγγεγραμμένο το 
δικαίωμα, χωρί  την 
προσκόμιση τη  
συγκατάθεση  ή 
έγκριση  των 
συνιδιοκτητών στην 
κοινόκτητη οικοδομή-
και 

(iii) σε περίπτωση π ου η 
αίτηση αφορά 
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ανάπτυξη ιδιοκτησία  
με μερίδιο σε 
κοινόκτητο τμήμα, 
υπογράφεται μόνο από 
τον ιδιοκτήτη τη  υπό 
ανάπτυξη ιδιοκτησία . 

(2) Σε περίπτωση που εφαρμόζονται οι πρόνοιε  
τη  παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ακολουθείται η 
π ιο κάτω διαδικασία: 

(α) Η αίτηση γνωστοποιείται στου  
υπόλοιπου  συνιδιοκτήτε  και, αν για 
οποιοδήποτε λόγο η γνωστοποίηση δεν 
καθίσταται δυνατή, δημοσιεύεται σχετική 
ειδοποίηση σε δύο (2) τουλάχιστο 
ημερήσιε  εφημερίδε  κατά τον τύπο που 
εκάστοτε καθορίζεται από τον Υπουργό· 

(β) στι  περιπτώσει  των υποπαραγράφων (ϊ) 
και (iii) τη  παραγράφου (β) του εδαφίου 
(1), συνιδιοκτήτη  ο οποίο  θεωρεί ότι 
επηρεάζονται οι ανέσει  ή, τα νόμιμα 
ιδιοκτησιακά συμφέροντα του, όπω  και η 
άνετη, νόμιμη και εύλογη κάρπωση τη  
ιδιοκτησία  του δύναται, εντό  τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία που θα 
λάβει γνώση του περιεχομένου τη  
αίτηση , να υποβάλει ένσταση στην 
αρμόδια αρχή- και 

(γ) Ϊ ] αρμόδια αρχή, πριν τη χορήγηση άδεια  
κατόπ ιν αίτηση  που υποβάλλεται δυνάμει 
τη  παραγράφου (β) του εδαφίου (1), 
δύναται να καλέσει του  συνιδιοκτήτε  
που υπέβαλαν ένσταση για να του  
ακούσει. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4282, 29.4.2011 
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Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

Άρθρο 
ΜΕΡΟΣ Ι 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Συνοπτικό  τίτλο , 
2. Ερμηνεία. 
3. Πεδίο Εφαρμογή . 

ΜΕΡΟΣ Ι! 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

4. Αρμοδιότητε  τη  Υπηρεσία  και ορισμό  Γραμματέων. 
5. Δικαίωμα υποβολή  αίτηση . 
6. Εξουσίε  και καθήκοντα του Γραμματέα. 
7. Μητρώο Διαιτητών, 
8. Ανεξαρτησία και αμεροληψία Διαιτητών. 
9. Διαγραφή Διαιτητή από το Μητρώο Διαιτητών, 

ΜΕΡΟΣ III 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

10. Υποβολή παραπόνου σε σύνδεσμο καταναλωτών και συγκατάθεση εμπόρου για 
υποβολή αίτηση  στην Υπηρεσία. 

11. Υποβολή τη  αίτηση . 
12. Προκαταρκτική εξέταση τη  αίτηση  από το Γραμματέα. 
13. Επ ίδοση εγγράφων και υποβολή απάντηση  και ανταπαίτηση . 
14. Αποδοχή ή απόρριψη αξίωση  του αιτητή. 
15. Εξέταση υπόθεση  από ένα Διαιτητή. 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

16. Ειδοποίηση καθορισμού τόπου και χρόνου ακρόαση . 
17. Κλήτευση Μαρτύρων. 
18. Παρουσίαση τη  υπόθεση . 
19. Διαδικασία ενώπ ιον του Διαιτητή. 
20. Καθήκοντα μαρτύρων. 
21. Διακοπή ή αναβολή τη  ακρόαση . 
22. Φιλικό  διακανονισμό . 

ΜΕΡΟΣ V 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

23. Έκδοση απόφαση  και έξοδα. 
24. Έκδοση ερήμην απόφαση . 
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25. Επ ίδοση απόφαση . 
26. Εκτέλεση τη  απόφαση . 

ΜΕΡΟΣ VI 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

27. Επ ίδοση εγγράφου. 
28. Απόσυρση αίτηση  ή ανταπαίτηση . 
29. Έκδοση Κανονισμών. 
30. Χρόνο  καταρτισμού του πρώτου Μητρώου Διαιτητών. 

Πρώτο Παράρτημα 
Τύπο  Α 
Τύπο  Β 
Δεύτερο Παράρτημα. 
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Ο περί τη  Εξώδικη  Διευθέτηση  των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή του  σε Διαιτησία 
Νόμο  TOU 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  78{Ι) του 2011 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικό  1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  Εξώδικη  
τίτλο . Διευθέτηση  των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή 

του  σε Διαιτησία Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο -

«αίτηση» σημαίνει αίτηση που υποβάλλεται στην Υπηρεσία δυνάμει 
του παρόντο  Νόμου από καταναλωτή εναντίον εμπόρου σε σχέση με 
καταναλωτική απαίτηση· 

«αιτητή » σημαίνει τον καταναλωτή που υποβάλλει την αίτηση" 

«ανταπαίτηση» σημαίνει την απαίτηση του καθ'ου η αίτηση που 
υποβάλλεται σύμφωνα με τι  διατάξει  του άρθρου 13 , η οποία 
συνδέεται άμεσα με αίτηση που υποβλήθηκε εναντίον του' 

«Γραμματέα » σημαίνει το δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στην 
Υπηρεσία και ο οποίο  ορίζεται ω  γραμματέα  σύμφωνα με τι  
διατάξει  του άρθρου 4 • 

«διαιτησία» σημαίνει τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα 
Νόμο για την εξώδικη διευθέτηση καταναλωτικών απαιτήσεων με την 
ενεργό παρέμβαση του Διαιτητή • 

«Διαιτητή » σημαίνει το πρόσωπο που εγγράφεται στο Μητρώο 
Διαιτητών σύμφωνα με τι  διατάξει  του εδαφίου (2) του άρθρου Τ 

«Διευθυντή » σημαίνει το διευθυντή τη  Υπηρεσία ' 

14 του 1960 
50 του 1962 
11 του 1963 
8 του 1969 

40 του 1970 
58 του 1972 

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τον περί 
Δικαστηρίων Νόμο' 
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170 (Ι) του 2007 
76 (Ι) του 2008 
81 (Ι) του 2008 

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

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

«έμπορο » σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που για του  
σκοπού  του παρόντο  Νόμου ενεργεί στα πλαίσια τη  
επαγγελματική  του δραστηριότητα  είτε προσωπ ικά είτε μέσω τρίτου 
προσώπου' 

«καθ' ου η αίτηση» σημαίνει τον έμπορο εναντίον του οποίου 
υποβάλλεται η αίτηση· 

«καταναλωτή » σημαίνει το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έμπορο -

(α) προμηθεύει αγαθά για ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση, 

(β) παρέχει υπηρεσίε  για σκοπού  άλλου  από αυτού  του 
επαγγέλματο  του εν λόγω προσώπου' 

«καταναλωτική απαίτηση» σημαίνει κάθε απαίτηση που αφορά -

(α) την πώληση, ενοικιαγορά ή ενοικίαση αγαθών από έμπορο σε 
καταναλωτή, ή /και 

(β) την παροχή υπηρεσιών από έμπορο σε καταναλωτή' 

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

«Μητρώο Διαιτητών» σημαίνει το μητρώο που καταρτίζεται δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 7 στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία 
των Διαιτητών 

«Μητρώο Εμπόρων» σημαίνει το μητρώο που καταρτίζεται δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 4 στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία 
των εμπόρων που συμμετέχουν σε διαιτησία' 
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«μέρη» σημαίνει τον αιτητή και τον καθ'ου η αίτηση 

«σύνδεσμο  καταναλωτών» σημαίνει ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπ ικό 
και μη κυβερνητικό οργανισμό που εκπροσωπεί καταναλωτέ  σε 
εθνικού  ή Ευρωπαϊκού  φορεί  

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

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

Πεδίο 3,-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμο  
Εφαρμογή . εφαρμόζεται σε καταναλωτικέ  απαιτήσει  το ύψο  των οποίων, 

εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων, δεν υπερβαίνει το ποσό των 
τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000). 

(2) Ο παρών Νόμο  δεν εφαρμόζεται σε σχέση με καταναλωτική 
απαίτηση που αφορά παροχή υπηρεσιών, η οποία ρυθμίζεται από 
επαγγελματικό σύνδεσμο και ή σύλλογο, βάσει εσωτερικών 
κανονισμών ή άλλω  πω , σύμφωνα με του  οποίου  διασφαλίζονται 
μηχανισμοί εξώδικη  διευθέτηση  διαφορών μεταξύ των μελών και 
των πελατών του. 

ΜΕΡΟΣ Π 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Αρμοδιότητε  
τη  Υπηρεσία  
και ορισμό  
Γραμματέων. 

4.-(1) Η Υπηρεσία καθίσταται αρμόδια για τη διαχείριση αιτήσεων 
που εμπ ίπτουν στο πεδίο εφαρμογή  του παρόντο  Νόμου, όπω  
αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3. 

(2) Ο Διευθυντή  τη  Υπηρεσία  ορίζει Γραμματέα σε κάθε επαρχία 
ο οποίο  είναι δημόσιο  υπάλληλο  και υπηρετεί στην Υπηρεσία. 

(3) Η Υπηρεσία καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την 
οποία υποβάλλει στον Υπουργό και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(4) (α) Η Υπηρεσία διατηρεί Μητρώο Εμπόρων, στο οποίο 
καταχωρούνται τα ονόματα των εμπόρων, οι οποίοι συμμετέχουν σε 
διαιτησία, όπω  προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 

(β) Το Μητρώο Εμπόρων δημοσιοποιείται κάθε χρόνο και 
αποτελεί παράρτημα τη  ετήσια  έκθεση  δραστηριοτήτων, η οποία 
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καταρτίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του παρόντο  άρθρου. 

Δικαίωμα 
υποβολή  
αίτηση . 

5. Καταναλωτή  ο οποίο  έχει καταναλωτική απαίτηση εναντίον 
εμπόρου και ο οποίο  επ ιθυμεί τη διευθέτηση τη  με τη διαδικασία 
διαιτησία  δυνάμει του παρόντο  Νόμου δύναται να υποβάλει αίτηση 
στην Υπηρεσία, σύμφωνα με τι  διατάξει  του άρθρου 11, εκτό  αν για 
την ίδια καταναλωτική απαίτηση έχει ήδη εκδοθεί απόφαση από 
δικαστήριο τη  Δημοκρατία  ή ευρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική 
διαδικασία. 

Εξουσίε  και 
καθήκοντα του 
Γραμματέα. 

6. Ο Γραμματέα  -

(α) μεριμνά για τη διεκπεραίωση τη  αλληλογραφία  .τη  
Υπηρεσία · 

(β) μεριμνά για την επ ίδοση οποιασδήποτε κοινοποίηση  ή 
εγγράφου στα μέρη σύμφωνα με τι  διατάξει  του άρθρου 13· 

(γ) ετοιμάζει το σχετικό φάκελο με όλα τα στοιχεία μια  
υπόθεση  και το θέτει στη διάθεση του Διαιτητή που θα 
εξετάσει την υπόθεση το αργότερο δεκαπέννε (15) ημέρε  
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγή  τη  ακρόαση -

(δ) μεριμνά για την ενημέρωση του Μητρώου Διαιτητών 
σύμφωνα με τι  διατάξει  των άρθρων 7 και 9· 

(ε) μεριμνά για την εκτέλεση τη  απόφαση  του Διαιτητή, 
σύμφωνα με τι  διατάξει  του άρθρου 26-

(στ) βοηθά οποιοδήποτε πρόσωπο στη συμπλήρωση 
οποιωνδήποτε εντύπων ή στην υποβολή οποιουδήποτε 
εγγράφου προ  την Υπηρεσία- και 

(ζ) αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλη  εργασία  
ανατίθεται σε αυτόν σύμφωνα με τι  πρόνοιε  του παρόντο  
Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν. 

Μητρώο 
Διαιτητών. 

7.-(1) Ο Διευθυντή  καταρτίζει Μητρώο Διαιτητών για κάθε επαρχία, το 
οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό και δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα τη  Δημοκρατία  
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Κεφ,2. 
42 του 1961 
20 του 1963 
46 του 1970 
40 του 1975 
55 του 1978 
71 του 1981 
92 του 1983 
98 του 1984 
17 του 1985 
52 του 1985 

9 του 1989 
175 του 1991 
212 του 1991 
9(Ι)του 1993 
56(Ι)του1993 
83(Ι)του1994 
76(Ι)του1995 

103(ϊ)του1996 
79(1) του 2000 
31(1) του 2001 
41(1) του 2002 

180(1) του 2002 
130(1) του 2003 
199(1) του 2004 
264(1) του 2004 

21(1) του 2005 
65(1) του 2005 

124(1) του 2005 
158(1) του 2005 
175(1) του 2006 
117(1) του 2007 
103(1) του 2008 
109(1) του 2008 
11 (Ι) του 2009 

130 (Ι) του 2009 
4 (Ι) του 2010 

65(1) του 2010 
14(1) του 2011. 

(2) Στο δυνάμει του εδαφίου (1) Μητρώο Διαιτητών δύναται να 
εγγραφεί ω  Διαιτητή , κατόπ ιν αίτηση  του στην Υπηρεσία, πρόσωπο 
που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το 
Επάγγελμα σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο και ασκεί το 
επάγγελμα για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών ή πρόσωπο που 
περιλαμβάνεται στο μητρώο διαιτητών που διατηρεί το Επ ιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. 

(3) Δεν εγγράφεται στο Μητρώο Διαιτητών πρόσωπο το οποίο -
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(α) κατέχει δημόσια θέση είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με 
αναπλήρωση στη δημόσια υπηρεσία, ή 

(β) έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που 
ενέχει έλλειψη τιμιότητα  ή ηθική αισχρότητα, ή 

(γ) έχει διαγραφεί αττό το Μητρώο Διαιτητών δυνάμει τη  
παραγράφου (ζ) ή (η) του άρθρου 9. 

(4) Οι Διαιτητέ  δεν αποκλείονται από την άσκηση του 
επαγγέλματο  του . 

(5) Οι Διαιτητέ  παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαιτητών 
για περίοδο τριών (3) ετών με δυνατότητα εττανεγγραφή  του  στο 
Μητρώο Διαιτητών μετά από αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του 
εδαφίου (2). 

(6) Το Μητρώο Διαιτητών αναθεωρείται κάθε χρόνο σύμφωνα με 
τι  διατάξει  του εδαφίου (1) ή και ενωρίτερα εάν ο Διευθυντή  κρίνει 
αυτό αναγκαίο. 

(7) Σε κάθε Διαιτητή, ταυτόχρονα με την παραπομπή τη  υπόθεση  
σε αυτόν, χορηγείται από την Υπηρεσία αμοιβή, η οποία καταβάλλεται 
από τον αιτητή κατά την υποβολή τη  αίτηση  και το ύψο  τη  αμοιβή  
ανέρχεται-

(α) σε ογδόντα πέντε ευρώ (€85) ανά υπόθεση ανά Διαιτητή 
στην περίπτωση που το ύψο  τη  καταναλωτική  απαίτηση , 
εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων, δεν υπερβαίνει το 
ποσό των χιλίων ευρώ' 

(β) σε εκατό εβδομήντα ευρώ (€170) ανά υπόθεση ανά Διαιτητή 
στην περίπτωση που το ύψο  τη  καταναλωτική  απαίτηση , 
εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων, υπερβαίνει το ποσό 
των χιλίων ευρώ' 

(8) Ο Υπουργό  δύναται να αναθεωρεί τα ποσά που καθορίζονται 
στο εδάφιο (7), με διάταγμα του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα τη  Δημοκρατία . 

Ανεξαρτησία 8.-(1) Κατά την άσκηση.των καθηκόντων του  οι Διαιτητέ  είναι 
και ανεξάρτητοι και δεν υπόκεινται στον έλεγχο ούτε ακολουθούν τι  
αμεροληψία οδηγίε  οποιουδήποτε προσώπου ή αρχή . 
Διαιτητών. 
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(2) Δεν επ ιτρέπεται στου  Διαιτητέ  να έχουν οποιοδήποτε 
οικονομικό ή άλλο συμφέρον που δυνατό να επηρεάσει το αμερόληπτο 
τη  κρίση  του  κατά την άσκηση των καθηκόντων του . 

(3) (α) Διαιτητή  στον οποίο παραπέμπεται οποιαδήποτε αίτηση για 
εξέταση οφείλει έγκαιρα να δηλώσει εγγράφω  οποιοδήποτε 
περιστατικό ικανό να διεγείρει δικαιολογημένη υπόνοια περί το 
αμερόληπτο τη  κρίση  του ή την ανεξαρτησία του. 

(β) Στην περίπτωση που ο Διαιτητή  προβεί σε δήλωση ω  η 
παράγραφο  (α), ο Γραμματέα , τηρουμένων των διατάξεων τη  
επ ιφύλαξη  του εδαφίου (2) του άρθρου 14, παραπέμπει την εξέταση 
τη  αίτηση  στον επόμενο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαιτητή. 

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο έμπορο  ή ο καταναλωτή  
διαπ ιστώσει ότι Διαιτητή  έχει οποιοδήποτε συμφέρον που δυνατό να 
επηρεάσει το αμερόληπτο τη  κρίση  του, δικαιούται να ζητήσει όπω  
η αίτηση εξεταστεί από τον επόμενο εγγεγραμμένο στο Μητρώο 
Διαιτητή, αιτιολογώντα  τη θέση του αυτή. 

Διαγραφή 9. Διαιτητή  διαγράφεται από το Μητρώο Διαιτητών σε π ερίπ τωση-
Διαιτητή από το 
Μητρώο 
Διαιτητών. 

(α) θανάτου, 

(β) παραίτηση , 

(γ) διορισμού του στη δημόσια υπηρεσία, 

(δ) που κατά του  ισχύοντε  στη Δημοκρατία νόμου  κηρύχτηκε σε 
κατάσταση πτώχευση  ή αν εκδόθηκε κατ' αυτού διάταγμα 
διορισμού συνδίκου ή αν ήλθε σε συμβιβασμό με του  π ιστωτέ  
του, 

(ε) καταδίκη  του, για ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει 
έλλειψη τιμιότητα  ή ηθική αισχρότητα, 

(στ) αδυναμία  να εκτελέσει τα καθήκοντα του λόγω φυσική  ή 
ψυχική  αναπηρία  ή ασθένεια , 



609 

(ζ) απόκτηση  οικονομικού ή άλλου συμφέροντο  που δυνατό να 
επηρεάσει το αμερόληπτο τη  κρίση  του χωρί  να ενεργήσει 
σύμφωνα με τι  διατάξει  του εδαφίου (3) του άρθρου 8, 

(η) κατάχρηση  τη  θέση  του κατά τρόπο ώστε τυχόν συνέχιση 
τη  θητεία  του να αποβεί επ ιβλαβή  για το δημόσιο συμφέρον. 

ΜΕΡΟΣ 111 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Υποβολή 
παραπόνου σε 
σύνδεσμο 
καταναλωτών 
και 
συγκατάθεση 
εμπόρου για 
υποβολή 
αίτηση  στην 
Υπηρεσία. 

10.-(1) (α) Καταναλωτή  δύναται πριν υποβάλει αίτηση στην 
Υπηρεσία εναντίον εμπόρου, να υποβάλει σχετικό παράπονο σε 
σύνδεσμο καταναλωτών, λειτουργό  του οποίου του  προτρέπει να 
καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό. 

(β) Αν, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία που υποβλήθηκε το παράπονο στον σύνδεσμο 
καταναλωτών, δεν επ ιτευχθεί φιλικό  διακανονισμό  τότε ο λειτουργό  
του συνδέσμου καταναλωτών, ενημερώνει τον καταναλωτή για τη 
διαδικασία διευθέτηση  τη  απαίτηση  του με παραπομπή τη  σε 
διαιτησία δυνάμει του παρόντο  Νόμου. 

(2) Πριν να υποβάλει την αίτηση του στην Υπηρεσία, ο 
καταναλωτή  οφείλει να εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση του 
εμπόρου εναντίον του οποίου υποβάλλεται η αίτηση: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο έμπορο  περιλαμβάνεται στο 
Μητρώο Εμπόρων τεκμαίρεται ότι έχει ήδη δώσει την απαιτούμενη 
συγκατάθεση. 

Υποβολή τη  
αίτηση . 
Πρώτο 
Παράρτημα. 
Τύπο  Α. 
Δεύτερο 
Παράρτημα. 

11.-(1) Καταναλωτή , ο οποίο  επ ιθυμεί να υποβάλει αίτηση δυνάμει 
του άρθρου 5 υποβάλλει αυτή στην Υπηρεσία κατά τον Τύπο Α που 
καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα καταβάλλοντο  ταυτόχρονα το 
καθοριζόμενο στο Δεύτερο Παράρτημα τέλο  και την αμοιβή του 
Διαιτητή που θα εξετάσει την αίτηση, όπω  προβλέπεται στο εδάφιο 
(7) του άρθρου 7. 
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(2) Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραμματέα τη  επαρχία , στην 
οποία βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του αιτητή ή σε περίπτωση που 
αυτό  είναι μόνιμο  κάτοικο  άλλου κράτου  μέλου , υποβάλλεται στο 
Γραμματέα τη  επαρχία , όπου πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή σε 
σχέση με την οποία προέκυψε η καταναλωτική απαίτηση. 

(3) Η αίτηση συνοδεύεται από -

(α) οποιαδήποτε στοιχεία διαθέτει ο αιτητή , όπω  αποδείξει  
πληρωμή  και δελτία εγγυήσεω , 

(β) δήλωση εκπροσώπου του συνδέσμου καταναλωτών ότι έχει 
ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 διαδικασία, στην 
περίπτωση που το παράπονο υποβλήθηκε αρχικά σε 
σύνδεσμο καταναλωτών με σκοπό την επ ίτευξη φιλικού 
διακανονισμού, και 

(γ) έγγραφη συγκατάθεση του εμπόρου για παραπομπή τη  
καταναλωτική  απαίτηση  σε διαιτησία δυνάμει του παρόντο  
Νόμου, εκτό  αν η συγκατάθεση του τεκμαίρεται σύμφωνα με 
τι  διατάξει  του εδαφίου (2) του άρθρου 10. 

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 17, ο αιτητή  κατά την 
υποβολή τη  αίτηση  κατονομάζει του  μάρτυρε  του  οποίου  
προτίθεται να καλέσει για να καταθέσουν κατά τη διάρκεια τη  
ακροαματική  διαδικασία . 

Προκαταρκτική 12.-(1) Με τη λήψη τη  αίτηση  ο Γραμματέα  εξετάζει κατά πόσο-
εξέταση τη  
αίτηση  από το 
Γραμματέα. 

(α) η αίτηση αφορά καταναλωτική απαίτηση που εμπ ίπτει στο 
πεδίο εφαρμογή  του παρόντο  Νόμου, 

(β) η αίτηση περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 11, 

(γ) πληρώθηκε το καταβλητέο τέλο , και 

(δ) καταβλήθηκε το ποσό τη  αμοιβή  του Διαιτητή σύμφωνα με 
τι  διατάξει  του εδαφίου (7) του άρθρου 7. 
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(2) Σε περίπτωση που διαπ ιστώνεται από τον Γραμματέα ότι η 
αίτηση δεν πληροί οποιαδήποτε από τι  προϋποθέσει  που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1), η αίτηση, τηρουμένων των διατάξεων του 
εδαφίου (3), δε γίνεται αποδεκτή και ο Γραμματέα  ενημερώνει 
γραπτώ  τον αιτητή για του  λόγου  μη αποδοχή . 

(3) Ο αιτητή , εντό  επτά (7) ημερών από την ημερομηνία που θα 
λάβει γνώση του  λόγου  τη  μη αποδοχή  τη  αίτηση  του, δύναται 
να υποβάλει στο Γραμματέα τα ελλείποντα στοιχεία ή το καταβλητέο 
τέλο  ή αμοιβή του Διαιτητή που αναφέρονται ω  οι λόγοι μη 
αποδοχή , ανάλογα με την περίπτωση, και σε περίπτωση που δεν τα 
υποβάλει η αίτηση μετά την εκπνοή τη  ταχθείσα  προθεσμία  
θεωρείται ω  απορριφθείσα. 

Επ ίδοση 
εγγράφων και 
υποβολή 
απάντηση  και 
ανταπαίτηση . 
Πρώτο 
Παράρτημα. 
Τύπο  Β. 

13.-(1) Ο Γραμματέα  επ ιδίδει την αίτηση στον καθ' ου η αίτηση, ο 
οποίο  εντό  δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
τη  επ ίδοση , υποβάλλει απάντηση στην αίτηση, σύμφωνα με τον 
Τύπο Β που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα, στο Γραμματέα τη  
επαρχία  όπου υποβλήθηκε η αίτηση. 

Δεύτερο 
Παράρτημα. 

(2) Ο καθ' ου η αίτηση στην απάντηση του δύναται να υποβάλει 
ανταπαίτηση κατά του αιτητή, καταβάλλοντο  το καθοριζόμενο στο 
Δεύτερο Παράρτημα τέλο . 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 17', ο καθ' ου η 
αίτηση κατά την υποβολή τη  απάντηση  κατονομάζει τυχόν μάρτυρε  
του  οποίου  προτίθεται να καλέσει για να καταθέσουν κατά τη 
διάρκεια τη  ακροαματική  διαδικασία . 

Αποδοχή ή 
απόρριψη 
αξίωση  του 
αιτητή. 

14.-(1) Σε περίπτωση που στην απάντηση του ο καθ' ου η αίτηση 
αποδεχτεί την αξίωση του αιτητή, όπω  αυτή καθορίζεται στην αίτηση, 
καταβάλλει μέσω του Γραμματέα στον αιτητή το απαιτούμενο στην 
αίτηση χρηματικό ποσό. 

(2) Σε περίπτωση που ο καθ' ου η αίτηση δεν αποδέχεται την 
αξίωση του αιτητή, όπω  αυτή καθορίζεται στην αίτηση, ο Γραμματέα  
επ ιδίδει την απάντηση του καθ' ου η αίτηση στον αιτητή και 
παραπέμπει την υπόθεση σε διαιτητή, ανάλογα με την σειρά εγγραφή  
των Διαιτητών υ το Μητρώο Διαιτητών: 
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Νοείται ότι, σε περίπτωση που το αντικείμενο τη  αίτηση  είναι 
τεχνική  φύσεω , η υπόθεση παραπέμπεται για εξέταση σε Διαιτητή, ο 
οποίο  προέρχεται από το μητρώο διαιτητών που διατηρεί το 
Επ ιστημονικό Τεχνικό Επ ιμελητήριο Κύπρου, όπω  προβλέπεται στι  
διατάξει  του εδαφίου (2) του άρθρου 7. 

Εξέταση 
υπόθεση  από 
ένα Διαιτητή. 

15. Η διαδικασία εξέταση  κάθε υπόθεση , περιλαμβανομένη  και τη  
έκδοση  απόφαση  διεξάγεται από τον ίδιο Διαιτητή, εκτό  αν αυτό  
διαγραφεί από το Μητρώο Διαιτητών δυνάμει του άρθρου 9 ή αδυνατεί 
να ασκήσει τα καθήκοντα του λόγω προσωρινού κωλύματο . 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ειδοποίηση 
καθορισμού 
τόπου και 
χρόνου 
ακρόαση . 

16. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 14 και 24, ο Διαιτητή  
καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγή  τη  ακρόαση  και ο 
Γραμματέα  επ ιδίδει σχετική ειδοποίηση στα μέρη και σε οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο του οποίου η παρουσία κρίνεται αναγκαία. 

Κλήτευση 17. Αν ο αιτητή  ή ο καθ' ου η αίτηση, αφού λάβει ειδοποίηση για 
Μαρτύρων. ακρόαση ενώπ ιον του Διαιτητή, προτίθεται να καλέσει μάρτυρα τον 

οποίο δεν έχει κατονομάσει στην αίτηση ή στην απάντηση του, 
αντίστοιχα, ζητά γραπτή εξουσιοδότηση από το Διαιτητή για την 
παρουσίαση του μάρτυρα αυτού υποβάλλοντα  σχετικό αίτημα στο 
Γραμματέα τουλάχιστον επτά (7) ημέρε  πριν από την 
προγραμματισθείσα ημερομηνία ακρόαση . 

Παρουσίαση τη  
υπόθεση . 

18.-{1) Τα μέρη παρουσιάζονται ενώπ ιον του Διαιτητή 
αυτοπροσώπω  ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, 
περιλαμβανομένου δικηγόρου. 

(2) Στην περίπτωση που ο καθ' ου η αίτηση είναι νομικό 
πρόσωπο, εκπροσωπείται από φυσικό πρόσωπο που είναι δεόντω  
εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του. 

Διαδικασία 
ενώπ ιον του 
Διαιτητή. 

19.-(1) Ο Διαιτητή  διασφαλίζει ότι η διαδικασία ενώπ ιον του 
διεξάγεται με δίκαιο τρόπο και σύμφωνα με τι  αρχέ  τη  ισότητα  και 
τη  φυσική  δικαιοσύνη . 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Διαιτητή  
λαμβάνει γνώση των περιστατικών τη  υπόθεση , ακούει τα μέρη και 
δύναται να υποβάλει ερωτήσει  στα μέρη και στου  μάρτυρε . 
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Καθήκοντα 20. Πρόσωπο το οποίο έχει κλητευθεί ω  μάρτυρα  σε ακροαματική 
μαρτύρων. διαδικασία σύμφωνα με τι  πρόνοιε  του παρόντο  Νόμου, έχει 

καθήκον να-

(α) παρευρεθεί στην ακρόαση κατά το χρόνο, την ημερομηνία και στο 
χώρο που καθορίζεται στην κλήτευση και 

(β) φέρει μαζί του οποιοδήποτε έγγραφο και οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία του έχουν ζητηθεί με την κλήτευση. 

Διακοπή ή 21. Ο Διαιτητή  δύναται να διακόψει ή να αναβάλει την ακρόαση μια  
αναβολή τη  υπόθεση  εάν κατά την κρίση του υπάρχουν βάσιμοι λόγοι προ  τούτο 
ακρόαση . και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ταχεία διεκπεραίωση τη  

ακρόαση . 

Φιλικό  22.-{1) Κατά τη διάρκεια τη  ακροαματική  διαδικασία , ο Διαιτητή  έχει 
διακανονισμό . τη διακριτική ευχέρεια να ωθήσει τα μέρη να καταλήξουν σε φιλικό 

διακανονισμό. 

(2) Σε περίπτωση που τα μέρη καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό, 
ο οποίο  εγκριθεί από το Διαιτητή, τότε καταγράφεται από το 
Γραμματέα και εκτελείται ω  να ήταν απόφαση του Διαιτητή. 

ΜΕΡΟΣ V 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Έκδοση 23.-(1) Ο Διαιτητή  εκδίδει την απόφαση του γραπτώ  κατά το 
απόφαση  και δυνατόν την ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η ακροαματική 
έξοδα. διαδικασία και εν πάσει περιπτώσει εντό  τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία αυτή. 

(2) Η απόφαση του Διαιτητή επ ιδίδεται γραπτώ  στα μέρη 
σύμφωνα με τι  διατάξει  του άρθρου 25. 

(3) Ο Διαιτητή , στη γραπτή απόφαση του, την οποία αιτιολογεί 
παραθέτοντα  τα κύρια σημεία στα οποία στηρίχθηκε, καθορίζει τα 
ακόλουθα: 

(α) Το ποσό που το μέρο  εναντίον του οποίου εκδίδεται η 
απόφαση οφείλει να καταβάλει στο μέρο  υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η απόφαση και 

(β) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), τα έξοδα τα 
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οττοία κρίνει δίκαιο υπό τι  περιστάσει  να καταβληθούν, 
συμπεριλαμβανομένη  και τη  αμοιβή  που καταβλήθηκε στο 
Διαιτητή δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 7 του παρόντο  
Νόμου: 

Νοείται ότι, τα έξοδα περιορίζονται σε δαπάνε  που έχουν 
άμεση σχέση με την υπόθεση και δεν περιλαμβάνουν ποσά 
ττου σχετίζονται με οποιαδήποτε αμοιβή η οποία 
καταβλήθηκε σε δικηγόρου , πληρεξούσιου  αντιπροσώπου  
ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο βοήθησε το μέρο  κατά 
την ενώπ ιον του Διαιτητή διαδικασία. 

(4) Σε περίπτωση που ο Διαιτητή  εκδώσει ερήμην απόφαση, 
δυνάμει του άρθρου 24, τα έξοδα καταβάλλονται από το μέρο  που 
δεν παρέστη στην ακρόαση. 

Έκδοση 
ερήμην 
απόφαση . 

24. Σε περίπτωση που ο καθ' ου η αίτηση δεν υποβάλει Απάντηση 
σύμφωνα με τι  διατάξει  του άρθρου 13, ο Διαιτητή  δύναται να-

(α) εκδώσει ερήμην απόφαση χωρί  να ζητήσει τη διεξαγωγή 
ακρόαση  ή 

Επ ίδοση 
απόφαση . 

(β) δώσει οδηγίε  για τη διεξαγωγή ακρόαση . 

25. Η απόφαση του Διαιτητή επ ιδίδεται από το Γραμματέα στα μέρη, 
αμέσω  μετά την έκδοση τη . 

Εκτέλεση τη  
απόφαση . 

26.-(1) Η απόφαση του Διαιτητή καταγράφεται από το Γραμματέα και 
καθίσταται εκτελεστή. 

(2) Το επ ιδικαζόμενο ποσό καταβάλλεται από το μέρο  εναντίον 
του οποίου εκδόθηκε η απόφαση στο μέρο  υπέρ του οποίου 
εκδόθηκε η απόφαση, εντό  δεκαπέντε (15) ημερών από την 
ημερομηνία επ ίδοση  τη  απόφαση . 

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωση  με την απόφαση, η εν λόγω 
απόφαση εγγράφεται στο κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο και η 
εκτέλεση αυτή  διενεργείται κατά τον ίδιο τρόπο όπω  δικαστική 
απόφαση ή διάταγμα με την ίδια ισχύ και για την εκτέλεση αυτή 
χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίε  του κατά τόπο αρμόδιου δικαστηρίου. 
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Επ ίδοση 
εγγράφου. 

Απόσυρση 
αίτηση  ή 
ανταπαίτηση . 

Έκδοση 
Κανονισμών. 

Χρόνο  
καταρτισμού 
του πρώτου 
Μητρώου 
Διαιτητών. 

ΜΕΡΟΣ VI 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

27. Στην περίπτωση που απαιτείται η επ ίδοση οποιουδήποτε 
εγγράφου, σύμφωνα με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου, αυτό 
επ ιδίδεται μέσω του Γραμματέα με ένα από του  ακόλουθου  τρόπου : 

(α) Στην περίπτωση επ ίδοση  του σε φυσικό πρόσωπο, με την 
παράδοση του ή με την αποστολή του με συστημένη επ ιστολή 
απευθυνόμενη σε αυτόν στη συνήθη ή τελευταία γνωστή 
διεύθυνση τη  κατοικία  του ή με την αποστολή του με 
τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο' ή 

(β) στην περίπτωση επ ίδοση  του σε νομικό πρόσωπο, με την 
παράδοση του στο εγγεγραμμένο γραφείο ή σε άλλο χώρο 
διεξαγωγή  των εργασιών τη  επ ιχείρηση  ή με αποστολή του με 
συστημένη επ ιστολή απευθυνόμενη στο πρόσωπο αυτό στο 
εγγεγραμμένο γραφείο, ταχυδρομική διεύθυνση ή σε άλλο χώρο 
διεξαγωγή  των εργασιών του ή με την αποστολή του με 
τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

28.-(1) Ο αιτητή  ή ο καθ' ου η αίτηση, ανάλογα με την περίπ τωση, 
δύναται να αποσύρει εγγράφω  την αίτηση ή την ανταπαίτηση που 
υπέβαλε σύμφωνα με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου σε 
οποιοδήποτε στάδιο πριν την έκδοση τη  απόφαση  του Διαιτητή και ο 
Γραμματέα  ειδοποιεί ω  προ  τούτο γραπτώ  τα άλλα μέρη. 

(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) απόσυρση δύναται να γίνει 
προφορικά κατά τη διάρκεια τη  ακρόαση  ενώπ ιον του Διαιτητή, 
νοουμένου ότι η ειδοποίηση για την ακρόαση επ ιδόθηκε σύμφωνα με 
τι  διατάξει  του άρθρου 16. 

(3) Ο αιτητή  ή ο καθ' ου η αίτηση που αποσύρει την αίτηση ή την 
ανταπαίτηση, ανάλογα με την περίπ τωση, σύμφωνα με τα εδάφια (1) 
και (2), δε δύναται να υποβάλει νέα αίτηση ή ανταπαίτηση με το ίδιο 
αντικείμενο. 

29. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμού  για τον 
καθορισμό ή ρύθμιση οποιουδήποτε θέματο  το οποίο είναι δυνατό ή 
πρέπει να καθοριστεί ή να ρυθμιστεί σύμφωνα με τι  διατάξει  του 
παρόντο  Νόμου. 

30. Ο Διευθυντή  μεριμνά ώστε να καταρτιστεί Μητρώο Διαιτητών και ο 
Υπουργό  εγκρίνει τέτοιο Μητρώο Διαιτητών εντό  τριών (3) μηνών 
από την έναρξη ισχύο  του παρόντο  Νόμου. 
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
[Άρθρα 11 και 13(1)] 

ΤΥΠΟΣ Α 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 

(Άρθρο 11) 

1. Στοιχεία Αιτητή: (Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση αναγράφει τα προσωπ ικά 
του στοιχεία). 

 νομα:  
Διεύθυνση:  
Αρ. Δελτίου Ταυτότητα :  
Αρ. Τηλεφώνου: Οικία :  

Εργασία :  

2. Στοιχεία καθ' ου η αίτηση: (Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, αναγράφει τα 
στοιχεία του εμπόρου κατά του οποίου υποβάλλεται η αίτηση). 

 νομα:  
Διεύθυνση:  
Αρ. Τηλεφώνου:  

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

Παράπονο που αφορά την καταναλωτική απαίτηση η οποία είναι το αντικείμενο τη  
αίτηση  δύναται να υποβληθεί σε σύνδεσμο προστασία  καταναλωτών πριν την υποβολή  

τη  αίτηση  αυτή  στην Υπηρεσία.  

3. Απαιτούμενο ποσό: € 

(Το ποσό τη  απαίτηση  του καθ'ου η αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τι  τρει  
χιλιάδε  ευρώ€ 3,000). 

4. Μάρτυρε  του  οποίου  θα καλέσει ο αιτητή  να καταθέσουν: 

Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο 
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5. Περιγραφή τη  απαίτηση  
(Ο αιτητή  περιγράφει τα γεγονότα αναφέροντα  τι  ημερομηνίε  και ποσά που 
κατέβαλε. Επ ισυνάπτει τυχόν αποδείξει , έγγραφα, κτλ) 

Προσοχή; Η απόφαση του Διαιτητή είναι δεσμευτική για τα μέρη. 

Υπογραφή Ημερομηνία  

Για επ ίσημη χρήση 

Αρ. Αίτηση  Ημερ. Παραλαβή  τη  Απάντηση  ... 



618 

ΤΥΠΟΣ Β 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
Ο ΠΕΡΪ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 
[Αρθρο 13(1)] 

1. Στοιχεία καθ' ου η αίτηση: (Το πρόσωπο κατά του οποίου υποβάλλεται η αίτηση 
σύμφωνα με το σημείο 2 τη  αίτηση  αναγράφει τα στοιχεία του) 

Όνομα: (φυσικού ή νομικού προσώπου)  

Διεύθυνση:  
Αρ. Τηλεφώνου:  

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΌΥ Η ΑΙΤΗΣΗ 
Ο καθ'ου η αίτηση πρέπει να απαντήσει μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμε  μέρε  από 
την ημερομηνία που λαμβάνει την αίτηση. Εάν ο καθ' ου η αίτηση με την απάντηση του 
θέλει να υποβάλει οποιαδήποτε ανταπαίτηση που συνδέεται άμεσα με την αίτηση που 
υποβλήθηκε εναντίον του το αναφέρει στο σημείο 3 π ιο κάτω,  

2. Μάρτυρε  του  οποίου  θα καλέσει ο καθ1 ου η αίτηση για να καταθέσουν. 

Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο 

3. Απάντηση στην αίτηση: 

(Ο καθ' ου η αίτηση γράφει τι  απόψει  του σχετικά με την αίτηση που υποβλήθηκε 
εναντίον του. Εδώ θα αναφέρει και εάν έχει οποιαδήποτε ανταπαίτηση από τον αιτητή). 

4. Που θα υποβληθεί η απάντηση: 

Το έντυπο αυτό θα υποβληθεί στο Γραφείο τη  Υπηρεσία  όπου υποβλήθηκε η αίτηση. 
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5. Τι θα συμβεί στη συνέχεια; 

Ο Γραμματέα  θα αποστείλει αντίγραφο τη  Απάντηση  σα  στον αιτητή και εάν 
θεωρηθεί σκόπ ιμο θα ορισθεί ημερομηνία για ακρόαση ενώπ ιον του Διαιτητή. Θα 
λάβετε ειδοποίηση για την ακρόαση. 

Προσοχή: Η απόφαση του Διαιτητή είναι δεσμευτική για τα μέρη 

Υπογραφή Ημερομηνία 

Για επ ίσημη χρήση 

Αρ. Αίτηση  Ημερ. Παραλαβή  τη  Απάντηση  
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

[Αρθρο 11 και 13(2)] 

Επ ιβαλλόμενα Τέλη 

Για υποβολή Εντύπου Υποβολή  Αίτηση  ή Απάντηση  που περιλαμβάνει 
ανταπαίτηση: 

1. όταν το απαιτούμενο ποσό δεν υπερβαίνει τα € 427 € 5,00 
2. όταν το απαιτούμενο ποσό δεν υπερβαίνει τα € 854 € 9,00 
3. όταν το απαιτούμενο ποσό δεν υπερβαίνει τα € 1,700 € 13,00 
4. όταν το απαιτούμενο ποσό υπερβαίνει τα €1,700 €17,00 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4282, 29.4.2011 

621 Ν. 79(Ι)/2011 

Ο περί Υποχρεωτική  Ασφάλιση  τη  Ευθύνη  των Εργοδοτών (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγμα-
το . 

Αριθμό  79(1) του 2011 

ΜΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ! ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΝΟΜΟ 

Συνοπτικό  1. ο π αρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο π ερί Υπ οχρεωτική  

τίτλο . Ασφάλιση  τη  Ευθύνη  των Εργοδοτών (Τροπ οπ οιητικό ) 

174 του 1989 Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  π ερί 

63(i) του 1997 Υπ οχρεωτική  Ασφάλιση  τη  Ευθύνη  των Εργοδοτών 

15(1) του 2001 Νόμου  τ ο υ 1989 έω  2010, (που στο εξή  θα αναφέρονται ω  
140{Ι) του 2003 

«ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο π αρών Νόμο  

θα αναφέρονται μαζί ω  οι π ερί Υπ οχρεωτική  Ασφάλιση  τη  

Ευθύνη  των Εργοδοτών Νόμοι του 1989 έω  2011. 
Τροποποίηση του 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται ω  
άρθρου 2 του ακολούθω : 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου 

«ασφαλιστή » από τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

«"ασφαλιστή " έχει την έννοια π ου απ οδίδεται στον 

35{Ι) του 2002 όρο αυτό απ ό του  π ερί τη  Ασκήσεω   

141{Ι) του 2003 Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
165(1) του 2003 Θ ε μ α τ ω ν Νόμ0υ  του 2002 έω  2009, όπω  αυτοί 
69(1) του 2004 

εκάστοτε τροπ οπ οιούνται ή αντικαθίστανται·»- και 70(1) του 2004 r ' 
136(1) του 2004 
152(1} του 2004 
153(!} του 2004 
240(!) του 2004 

17(1) του 2005 
26(1) του 2008 

105(1) του 2009. 

(β) με την ένθεση σ' αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και τη  ερμηνεία  

του: 
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«"Διευθυντή " σημαίνει τον Διευθυντή Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 
Εργασία  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·». 

Τροποποίηση του 3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται, με τη 
άρθρου 4 του διαγραφή, από το εδάφιο (2) αυτού, τη  λέξη  «Κυπρίων» 

(δεύτερη γραμμή) και του σημείου του κόμματο  που 
ακολουθεί. 

βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση, 
άρθρου 5 του αμέσω  μετά το εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων νέων 
βασικού νόμου. 

εδαφίων (2) και (3). και στη συνέχεια, την αναρίθμηση των 
υφισταμένων εδαφίων (2), (3) και (4) σε εδάφια (4), (5) και (6), 
αντίστοιχα: 

«(2) Η κάλυψη που απαιτείται να παρέχεται από το 
ασφαλιστήριο, δυνάμει τη  παραγράφου (β) του 
εδαφίου (1), περιλαμβάνει κάλυψη για σωματική 
βλάβη ή θάνατο. 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) -

(α) για κάθε ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια 
σε σχέση με κάθε εργοδοτούμενο, το 
ελάχιστο όριο κάλυψη  ανέρχεται στι  εκατόν 
εξήντα χιλιάδε  ευρώ (€160.000,00), 
περιλαμβανομένων εξόδων και τόκων· 

(β) για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών 
που προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό 
αιτία, το ελάχιστο όριο κάλυψη  ανέρχεται 
στα τρία εκατομμύρια τετρακόσιε  δεκαπέντε 
χιλιάδε  ευρώ (€3.415.000,00) περιλαμβανο-
μένων εξόδων και τόκων 
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(γ) για κάθε περίοδο ασφάλιση , το ελάχιστο 
όριο κάλυψη  ανέρχεται στα πέντε 
εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδε  
ευρώ (€5.125.000,00) περιλαμβανομένων 
εξόδων και τόκων: 

Νοείται ότι, σε περιπτώσει  που έχουν 
εγερθεί περισσότερε  από μια απαιτήσει  
που απορρέουν από το ίδιο περιστατικό ή 
από μια σειρά περιστατικών και οι οποίε  
συνολικά υπερβαίνουν το ποσό των τριών 
εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκαπέντε 
χιλιάδων ευρώ (€3.415.000,00), όπω  
προβλέπεται στην παράγραφο (β), το 
ελάχιστο ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων 
ευρώ (€160.000,00), κατά εργοδοτούμενο, 
όπω  αναφέρεται στην παράγραφο (α), 
κατανέμεται μειωμένο κατά το ποσοστό που 
αντιστοιχεί στην αναλογία του ποσού των 
τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκαπέντε 
χιλιάδων ευρώ (€3.415.000,00), προ  το 
σύνολο των ποσών που έχουν επ ιδικασθεί.». 

Τροποποίηση του 5. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  
άρθρου 15 του α κ ο λ ο υ θ ω  : 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση τη  παραγράφου (β) του 
εδαφίου (1) αυτού, από την ακόλουθη νέα 
παράγραφο (β): 
«(β) παρουσιάζει ή/και να αποστέλλει το 
π ιστοποιητικό ασφάλιση  ή/και π ιστοποιημένο 
αντίγραφο αυτού, όταν του ζητείται με επ ιστολή ή 
προφορικά -
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(i) σε οποιοδήποτε επ ιθεωρητή 
εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό 
Εργασία  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου· 
ή/και 

(ϋ) σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 
καθορίζεται στην παράγραφο (1) του 
Κανονισμού 10 των περί Υποχρεωτική  
Ασφάλιση  τη  Ευθύνη  των Εργοδοτών 
Κανονισμών του 1997 και 1998, 

15.05.1998. 

εντό  του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στην 
παράγραφο (2) του εν λόγω Κανονισμού»· 

(β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσω  
μετά την παράγραφο (γ), τη  ακόλουθη  νέα  
παραγράφου (δ): 

«(δ) κοινοποιεί αντίγραφο* του π ιστοποιητικού 
ασφάλιση  του ή του π ιστοποιημένου αντίγραφου 
αυτού, εντό  του ίδιου χρονικού πλαισίου που 
καθορίζεται στην παράγραφο (β), από την 
ημερομηνία που του ζητήθηκε κάτι τέτοιο γραπτώ , 
από το Διευθυντή.». 

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

«(2)(α) Οποιοσδήποτε εργοδότη  ή αντιπρόσωπο  
ή υπάλληλο  του παραβαίνει τι  διατάξει  του 
παρόντο  άρθρου είναι ένοχο  αδικήματο  και, σε 
περίπτωση καταδίκη  του, υπόκειται σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τι  τρει  χιλιάδε  ευρώ 
(€3.000,00). 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
11.07.1997 
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(β) Τηρουμένων των οδηγιών του Γενικού 
Εισαγγελέα τη  Δημοκρατία , ποινική δίωξη 
αδικήματο  που προβλέπεται από το παρόν εδάφιο 
ασκείται -

(ι) από το Διευθυντή-
(ϋ) από επ ιθεωρητή ή άλλο λειτουργό ο οποίο  

ήθελε εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή.». 

Προσθήκη νέου ρ. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την ένθεση, αμέσω  μετά 
άρθρου 15Αστο το ά ρ θ ρ ο ^ TQU σ κ ο λ ο υ θ ο υ ν έο υ άρθρου 15Α: 
βασικό νόμο. 

«Μητρώο 15Α.-(1) Ο Διευθυντή  τηρεί Μητρώο 
Ασφαλίσμένων Α σ φ α λ , σ μ έν ω ν Εργοδοτών, στο οποίο 

καταχωρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο εδάφιο (2). 

Εργοδοτών. 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
11.7.1997 
15.5.1998. 

(2) Κάθε ασφαλιστή  διαβιβάζει στον 
Διευθυντή, κάθε τρει  (3) μήνε  με ηλεκτρονικά 
μέσα, τα στοιχεία που καθορίζονται στο 
π ιστοποιητικό ασφάλιση  που συντάσσεται 
στον Τύπο ΕΕ2 του Παραρτήματο  των περί 
τη  Υποχρεωτική  Ασφάλιση  τη  Ευθύνη  των 
Εργοδοτών Κανονισμών του 1997 και 1998, 
όπω  αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται: 

Νοείται ότι, κάθε ασφαλιστή  διαβιβάζει 
στον Διευθυντή τα στοιχεία των ήδη 
ασφαλισμένων εργοδοτών, εντό  τριών (3) 
μηνών από την έναρξη τη  ισχύο  του 
παρόντο  Νόμου.». 
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Τροποποίηση του 7. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
άρθρου 16 του αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, των λέξεων «τι  
βασικού νόμου. 

διακόσιε  λίρε » (ένατη γραμμή), με τι  λέξει  και τον αριθμό 
«τα εξακόσια ευρώ (€600,00)». 

Τροποποίηση του 8. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  
άρθρου 21 του α κ ο λ ο ύ θ ω  : 

βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού των 
λέξεων «τι  χίλιε  λίρε » (πέμπτη γραμμή), με τι  
λέξει  και τον αριθμό «τι  πέντε χιλιάδε  ευρώ 
(€5.000,00)»· 

(β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, των 
λέξεων «τι  χίλιε  λίρε » (δέκατη γραμμή), με τι  
λέξει  και τον αριθμό «τι  πέντε χιλιάδε  ευρώ 
(€5.000,00)-

(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσω  
μετά την παράγραφο (ε), των λέξεων «τι  χίλιε  
λίρε » (τρίτη γραμμή), με τι  λέξει  και τον αριθμό 
«τι  πέντε χιλιάδε  ευρώ (€5.000,00)· 

(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5), των λέξεων 
«τι  τετρακόσιε  πενήντα λίρε » (τέταρτη και 
πέμπτη γραμμή), με τι  λέξει  και τον αριθμό «τι  
τρει  χιλιάδε  ευρώ (€3.000,00)· και 

(ε) με την προσθήκη αμέσω  μετά το εδάφιο (5), του 
ακόλουθου νέου εδαφίου (6): 
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«(6)(α)Τηρουμένων των οδηγιών του Γενικού 
Εισαγγελέα τη  Δημοκρατία , ποινική δίωξη, 
η οποία προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2), 
ασκείται-

(i) από το Διευθυντή· 
(ίί) από κάθε επ ιθεωρητή ή άλλο λειτουργό 

ο οποίο  ήθελε εξουσιοδοτηθεί από το 
Διευθυντή. 

(β) Εκτό  από τι  περιπ τώσει  στι  οποίε  
προβλέπεται ρητά στον παρόντα Νόμο ότι η 
ποινική δίωξη ασκείται από το Διευθυντή, 
μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού 
Εισαγγελέα τη  Δημοκρατία , σε όλε  τι  
άλλε  περιπτώσει  η ποινική δίωξη ασκείται 
από λειτουργό που ορίζεται από τον 
Υπουργό Εργασία  και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, μετά από εξουσιοδότηση του 
Γενικού Εισαγγελέα τη  Δημοκρατία .». 

Έναρξη τη  9.-(1) Με την επ ιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), οι 
ισχύο  του διατάξει  του παρόντο  Νόμου τίθενται σε ισχύ από την 
παρόντο  Νόμου. 

ημερομηνία τη  δημοσίευση  του στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  
Δημοκρατία . 

(2) Οι διατάξει  του άρθρου 4 τίθενται σε ισχύ μέσα σε τρει  
μήνε  από την έναρξη τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου. 
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Ο ιτερί τη  Επαγγελματική  Αδεια  Οδηγού Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημε-
ρίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  ούμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  80(1) του 201! 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2009 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  1.- Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  

τίτλο . Επαγγελματική  Άδεια  Οδηγού Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 2.- (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτό  αν προκύπτει διαφορετικά από 

το κείμενο— 

«άδεια» σημαίνει τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντο  Νόμου 

χορηγούμενη επαγγελματική άδεια οδηγού-

«αδειούχο » σημαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγείται άδεια 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντο  Νόμου-

«αρχή αδειών» σημαίνει την αρχή αδειών που εγκαθιδρύθηκε και 

9 του 1982 λειτουργεί δυνάμει του άρθρου 3 του περί Ρυθμίσεω  τη  

84 του 1984 Τροχαία  Μεταφορά  Νόμου του 1982, όπω  αυτό  εκάστοτε 

224 του 1989 τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

134 του 1991 



148 του 1991 

62(1) του 1992 

11(1) του 1993 

24(f) του 1994 

16(1) του 1996 

76(!) του 1997 

62(1) του 1999 

160(1) του 2000 

102(1) του 2001 

3(1) του 2002 

99(0 του 2002 

100(0 του 2002 

46(0 του 2003 

88(1) του 2003 

204(0 του 2004 

260(0 του 2004 

271(1) του 2004 

59(0 του 2005 

101(1} του 2008 

3(1} του 2009 

4(0 του 2009 
96(0 του 2009. 
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«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία' 

«Διευθυντή » σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματο  Οδικών 

Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων-

«Δικαστήριο» σημαίνει το επαρχιακό Δικαστήριο όπω  αυτό 

14 του 1960 καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Δικαστηρίων 

50 του 1962 Νόμου του 1960, όπω  αυτό  εκάστοτε τροποποιείται ή 

11 του 1963 αντικαθίσταται' 

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 

83του 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(1) του 1992 

43(Ι)του 1992 

102(1) του 1992 

26(1) του 1993 

82(0 του 1995 

102(0 του 1996 

4(0 TOU 1997 

53(|) του 1997 

90(0 του 1997 

27(0 του 1998 

53(0 του 1998 

110(0 του 1998 



34( )    1999 

146(1)     1999 

41(1)     2000 

32(1)     2001 

40(1)     2002 

80(1)     2002 

140(1)     2002 

206(1)     2002 

17(1)     2004 

165(1)     2004 

268(1)     2004 

21(1)     2006 

99(1)     2007 

170(1)     2007 

76(1)     2008 

81(1)     2008 

118(1)     2008 

119(1)     2008 

36(1)     2009 

129(1)     2009 

138(1)     2009 

19(1)     2010. 
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«Ελεγκτή » σημαίνει το οριζόμενο πρόσωπο δυνάμει του 

εδαφίου (1) του άρθρου 13 του παρόντο  Νόμου· 

«Επόπτη » σημαίνει το οριζόμενο πρόσωπο δυνάμει του 

108(1) του 2010. άρθρου 3 του περί Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίε  και 

Ευθύνε ) Νόμου του 2010, όπω  αυτό  εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται' 

«Κανονισμοί» σημαίνει του  δυνάμει του παρόντο  Νόμου 

εκδιδόμενου  κανονισμού -

«Κράτο  Μέλο » σημαίνει κράτο  μέλο  τη  Ευρωπαϊκή  

Ένωση  

«λεωφορείο» σημαίνει είτε λεωφορείο στο οποίο χορηγήθηκε 

άδεια «Ε» είτε λεωφορείο στο οποίο χορηγήθηκε άδεια δυνάμει 

σύμβαση  παραχώρηση  δημόσια  υπηρεσία  με βάση τι  

101(1) του 2001 διατάξει  του περί τη  Πρόσβαση  στο Επάγγελμα του Οδικού 

171(1) του 2002 Μεταφορέα Νόμου του 2001, όπω  αυτό  εκάστοτε 

36(1) του 2003 τροποποιείται ή αντικαθίσταται, είτε λεωφορείο στο οποίο 

261(1) του 2004 χορηγήθηκε άδεια οδική  χρήση  ιδιωτικού λεωφορείου με βάση 

37(1) του 2005 τι  διατάξει  του περί Ρυθμίσεω  τη  Τροχαία  Μεταφορά  

45(1) του 2005 Νόμου του 1982, όπω  αυτό  εκάστοτε τροποποιείται ή 

54(1) του 2005 αντικαθίσταται, εξαιρουμένου του ιδιωτικού λεωφορείου 

36(1) του 2006 πολύτεκνη  οικογένεια . 

180(1) του 2007 

71(1) του 2008 
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15(1) του 2009 

101(1) του 2009 

38(1) του 2011. 

9 του 1982 

84 του 1984 

224 του 1989 

134 του 1991 

148 του 1991 

62(1} του 1992 

11(1) του 1993 

24(!)του 1994 

16(1) του 1996 

76(1) του 1997 
62(i) του 1999 

160{Ι) του 2000 

102(1) του 2001 

3(1) του 2002 

99(1) του 2002 

100(1) του 2002 

46(1) του 2003 

88(1)     2003 

204(1)     2004 

260(1)     2004 

271(1)     2004 

59(!)     2005 

101(1)     2008 

3(1)     2009 
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4(Ι)του2009 

96(1) του 2009. 

«μηχανοκίνητο όχημα» σημαίνει λεωφορείο, ταξί οποιασδήποτε 

κατηγορία  και φορτηγό όχημα-

«οδηγό » και «οδό » έχουν την έννοια που αποδίδει στου  

86 του 1972 όρου  αυτού  αντίστοιχα το άρθρο 2 του περί Μηχανοκινήτων 

37 του 1974 Οχημάτων και Τροχαία  Κινήσεω  Νόμου του 1972, όπω  αυτό  

58 του 1976 εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

20 του 1978 

64 του 1978 

72 του 1981 

83 του 1983 

75 του 1984 

72 του 1985 

134 του 1989 

152 του 1991 

241 του 1991 

44(1} του 1992 

5 (Ι) του 1993 

28 (!) του 1993 

49 (Ι) του 1994 

5 (Ι) του 1996 

45 (Ι) του 1996 

95 (Ι) του 1996 

56{!)του 1998 

1 (Ι) του 1999 



18 ( )     1999 

66(1)     1999 

117 ( )     1999 

61 ( )     2000 

80 ( )     2000 

81 ( )     2000 

110 ( )     2000 

38 ( )     2001 

98 ( )     2001 

20 ( )     2002 

237 ( )     2002 

146 (!)     2003 

174 ( )     2003 

243 ( )     2004 

255 (!)     2004 

270 ( )     2004 

153 ( )     2005 

6 ( )     2006 

71 (!)     2006 

145 (!)     2006 

107 ( )     2007 
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5(1) του 2008 

102{1)TOU2008 

113(1) του 2008 

5(1) του 2010 

8(1) του 2010. 

«Πειθαρχικό Συμβούλιο» σημαίνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο που 

καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντο  Νόμου-

«Πιστοποιητικό Επαγγελματική  Ικανότητα » ή «ΠΕΙ» σημαίνει 

3(1) του 2007. το π ιστοποιητικό που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του περί 

τη  Αρχική  Επιμόρφωση  και τη  Περιοδική  Κατάρτιση  των 

Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία 

Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επ ιβατών 

Νόμου του 2007, όπω  αυτό  εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται-

«Πιστοποιητικό Επαγγελματική  Κατάρτιση  Οδηγού Ταξί» 

σημαίνει το π ιστοποιητικό που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων 

του εδαφίου (7) του άρθρου 6 του παρόντο  Νόμου' 
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«ταυτότητα» σημαίνει τη δυνάμει των διατάξεων του π αρόντο  

Νόμου χορηγούμενη ταυτότητα επαγγελματία οδηγού 

μηχανοκίνητου οχήματο -

«τεχνίτη  οχημάτων» σημαίνει τον αδειούχο τεχνίτη οχημάτων 

και των εξ επαγγέλματο  τεχνίτη οχημάτων, όττω  αυτοί 

60(1) του 2006 ορίζονται στον περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμο του 2006, 

95(1) του 2009. όπω  αυτό  εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' 

«Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων-

«Υπουργό » σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων-

«φορτηγό όχημα» σημαίνει φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα με 

μικτό επ ιτρεπόμενο βάρο  7.500 κιλών και άνω. 

(2) Για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου, όροι π ου δεν 

καθορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο σ' αυτόν, εκτό  αν 

προκύπ τει διαφορετικά από το κείμενο, έχουν την έννοια την 

οποία αποδίδουν σ' αυτού , αντίστοιχα, οι π ερί Ρυθμίσεω  τη  
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Επ ίσημη Τροχαία  Μεταφορά  Νόμοι και οι περί Ρυθμίσεω  τη  Τροχαία  

εφημερίδα, Μεταφορά  Κανονισμοί, όπω  αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

Παράρτημα αντικαθίστανται. 

Τρίτο: 

19.11.1964 

9.9.1965 

7.10.1965 

25.5.1967 

17.11.1967 

22.11.1968 

12.12.1969 

Παράρτημα 

Τρίτο(ί): 

17.3.1972 

24.11.1972 

22.6.1973 

30.11.1973 

14.6.1974 

28.2.1975 

4.4.1975 

9.6.1978 
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14.11.1986 

21.7.1989 

19.7.1991 

3.1.1992 

26.3.1993 

2.12.1994 

11.2.2002 

27.9.2002 

28.12.2007. 

Αρμόδια 3.—(1) Με τον π αρόντα Νόμο ανατίθεται στο Τμήμα η εξουσία και 

Αρχή. το καθήκον τη  χορήγηση , σύμφωνα με τι  διατάξει  του 

παρόντο  Νόμου και των Κανονισμών, αδειών σε π ρόσωπ α π ου 

επ ιθυμούν να ασκήσουν το επ άγγελμα οδηγού μηχανοκίνητων 

οχημάτων, η χορήγηση ταυτότητα  σε π ρόσωπο π ου του 

χορηγήθηκε άδεια, καθώ  και οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή 

καθήκον ήθελε ειδικά ανατεθεί σ' αυτή δυνάμει του π αρόντο  

Νόμου ή των Κανονισμών. 

(2) Οι δυνάμει του π αρόντο  Νόμου και των Κανονισμών 

αποφάσει  του Τμήματο , με τι  οποίε  απ ορρίπ τεται η 
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χορήγηση, αναστέλλεται ή ανακαλείται άδεια δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντο  Νόμου, υπόκεινται σε 

προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματο . 

Πειθαρχικό  4. Η εξουσία και το καθήκον τη  άσκηση  πειθαρχικού ελέγχου 

έλεγχο . στου  αδειούχου  οδηγού  ανατίθεται στην αρχή αδειών η οποία 

δύναται προ  τούτο να καθιδρύει Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

Απαγόρευση 5.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) έω  (4) 

οδήγηση  και ανεξάρτητα από τι  διατάξει  οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ 

μηχανοκίνητων σχετικού νόμου, απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να 

οχημάτων χωρί  οδηγεί ή να επ ιτρέπει ή να ανέχεται όπω  οποιοδήποτε άλλο 

άδεια. πρόσωπο οδηγεί σε οδό μηχανοκίνητο όχημα, εκτό  αν το 

πρόσωπο αυτό κατέχει ισχύουσα άδεια για τη συγκεκριμένη 

κατηγορία του οχήματο  το οποίο οδηγεί. 

(2) Τεχνίτη  οχημάτων δικαιούται, κατά την άσκηση του 

επαγγέλματο  του, να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα χωρί  να 

κατέχει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια, εφόσον: 

(α) το συγκεκριμένο όχημα οδηγείται κενό επ ιβατών, στην 

περίπτωση που το μηχανοκίνητο όχημα είναι λεωφορείο ή 

ταξί ή κενό φορτίου, στην περίπτωση που το μηχανοκίνητο 

όχημα είναι φορτηγό, και 

(β) η οδήγηση καθίσταται αναγκαία αποκλειστικά για σκοπού  

επισκευή  ή μηχανικού ελέγχου του οχήματο . 
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(3) Επαγγελματία  εκπαιδευτή  οδηγών, ο οπ οίο  είναι 

112του1968 αδειούχο  δυνάμει του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων 

20 του 1972 (Εκπαίδευση Οδηγών) Νόμου του 1968, όπω  αυτό  εκάστοτε 

15 του 1986 τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και μαθητευόμενο , ο οποίο  

132 του 1989 κατέχει άδεια μαθητευόμενου δυνάμει του π ερί Άδεια  Οδήγηση  

89(1) του 1992 Νόμου του 2001, όπω  αυτό  εκάστοτε τροπ οπ οιείται ή 

54(1) του 2006. αντικαθίσταται, δικαιούνται, για σκοπού  παροχή  εκπ αίδευση  

94(1) του 2001 οδηγών, να οδηγούν μηχανοκίνητο όχημα χωρί  να κατέχουν την 

60(1) του 2004 π ροβλεπ όμενη στο εδάφιο (1) άδεια, εφόσον τηρούνται οι 

34(Ι)του 2010. σχετικέ  διατάξει  των π ιο πάνω Νόμων. 

(4) Μέλο  του Κυπριακού Στρατού ή τη  Εθνική  Φρουρά  ή 

τη  Ελληνική  Δύναμη  Κύπρου, τη  Αστυνομία  ή τη  Πολιτική  

Αμυνα  δικαιούται κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του 

καθηκόντων, να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα χωρί  να κατέχει την 

προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια, εφόσον το συγκεκριμένο 

όχημα π ου οδηγεί ανήκει ή κατέχεται απ ό την αντίστοιχη 

υπηρεσία. 

Χορήγηση ή 6— (1) Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδεια  υποβάλλεται από τον 

ανανέωση ενδιαφερόμενο στο Τμήμα γραπ τή αίτηση πάνω σε έντυπ ο 

άδεια . συνοδευόμενο από τέτοια π ιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα, όπω  

θα καθοριστούν στου  Κανονισμού . 

(2) Η άδεια χορηγείται εφόσον το Τμήμα ικανοποιηθεί, με βάση 

τα υποβαλλόμενα μαζί με την αίτηση στοιχεία και π ιστοπ οιητικά, 

ότι ο αιτητή : 

(α) έχει συμπληρώσει το εικοστό π ρώτο αλλά όχι το 

εβδομηκοστό έτο  τη  ηλικία  του-
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(β) τηρούμενη  τη  π ιο κάτω επ ιφύλαξη  του παρόντο  

εδαφίου, είναι κάτοχο , δυνάμει του περί τη  Αδεια  

Οδήγηση  Νόμου του 2001, όπω  αυτό  εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται, έγκυρη  άδεια  οδήγηση  

μηχανοκίνητου οχήματο  τη  κατηγορία  του οχήματο  για 

την οποία ζητεί την άδεια· 

(γ) δεν έχει στερηθεί από Δικαστήριο του δικαιώματο  να 

αποκτήσει ή να διατηρήσει άδεια όπω  τεκμηριώνεται από 

σχετική βεβαίωση που χορηγείται από τον Αρχηγό 

Αστυνομία : 

Νοείται ότι ο Αρχηγό  Αστυνομία  υπέχει καθήκον, 

μετά την έκδοση οποιασδήποτε τέτοια  βεβαίωση , να 

προβαίνει την αμέσω  επόμενη εργάσιμη ημέρα σε 

ενημέρωση του Διευθυντή αν επ ισυμβεί οποιαδήποτε 

στέρηση από Δικαστήριο του δικαιώματο  απόκτηση  ή 

κατοχή  άδεια -

(δ) διαθέτει φυσική ικανότητα να ασκεί το επάγγελμα του 

οδηγού, όπω  τεκμαίρεται από σχετικό ιατρικό 

π ιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο ιατρό" 

(ε) είναι κάτοχο  ΠΕΙ σε ισχύ, αν η αίτηση αφορά στη 

χορήγηση επαγγελματική  άδεια  για τι  κατηγορίε  
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μηχανοκίνητων οχημάτων «Λ» ή «Φ» που αποκτήθηκε 

όπω  ειδικότερα καθορίζεται στον ττερί τη  Αρχική  

Επιμόρφωση  και τη  Περιοδική  Κατάρτιση  των 

Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία 

Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή 

Επιβατών Νόμο του 2007, όπω  αυτό  εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

(στ) είναι κάτοχο  Πιστοποιητικού Επαγγελματική  Κατάρτιση  

Οδηγού Ταξί, αν η αίτηση αφορά στη χορήγηση 

επαγγελματική  άδεια  για την κατηγορία μηχανοκίνητου 

οχήματο  «Τ» που αποκτήθηκε όπω  ειδικότερα 

καθορίζεται στο εδάφιο (7): 

Νοείται ότι, για τη χορήγηση επαγγελματική  άδεια  

οδηγού για την κατηγορία «Τ», όπω  αυτή καθορίζεται στο 

εδάφιο (4) του παρόντο  άρθρου, ο αιτητή  επ ιπρόσθετα 

πρέπει να είναι για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών 

κάτοχο  άδεια  οδήγηση  μηχανοκίνητων οχημάτων, 

κατηγορία  Β δυνάμει του περί Άδεια  Οδήγηση  Νόμου 

του 2001, όπω  αυτό  εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται. 
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(3) Η άδεια εκδίδεται στο έντυπο π ου π ροβλέπ εται στου  

Κανονισμού , στο οποίο καθορίζεται η κατηγορία ή οι κατηγορίε  

μηχανοκίνητων οχημάτων τα οποία δικαιούται να οδηγεί ο 

αδειούχο . 

(4) Οι κατηγορίε  μηχανοκίνητων οχημάτων, οι οπ οίε  είναι 

δυνατό να καθορίζονται δυνάμει του εδαφίου (3), είναι οι 

ακόλουθε : 

{α) «Λ», για την οδήγηση λεωφορείου-

(β) «Τ», για την οδήγηση οποιασδήποτε κατηγορία  ταξί 

(γ) «Φ», για την οδήγηση φορτηγού. 

(5) Τηρούμενων των π ιο κάτω επ ιφυλάξεων, η διάρκεια ισχύο  

τη  άδεια , εφόσον αυτή δεν έχει π ροηγουμένω  ανακληθεί ή 

ανασταλεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του π αρόντο  

Νόμου, είναι π ενταετή  και μπορεί να ανανεώνεται, κατόπ ιν, 
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σχετική  αίτηση  υποβαλλόμενη  όχι νωρίτερα από ένα μήνα 

πριν από τη λήξη τη , για περαιτέρω πενταετή περίοδο, εφόσον 

ο αιτητή  ικανοποιεί κάθε φορά το Τμήμα ότι συνεχίζει να πληροί 

τι  προϋποθέσει  που αναφέρονται στι  παραγράφου  (α), (β), 

(γ) και (δ) του εδαφίου (2) και καταβάλει τα νενομισμένα τέλη 

ανανέωση  όπω  αυτά καθορίζονται στου  Κανονισμού : 

Νοείται ότι η ανανέωση τη  άδεια  γίνεται, για μικρότερη τη  

πενταετία  χρονική περίοδο στην περίπτωση προσώπου που 

υπερβαίνει ή πλησιάζει να υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο έτο  τη  

ηλικία  του ή στην περίπτωση προσώπου που το ΠΕΙ που 

κατέχει έχει ημερομηνία λήξη  νωρίτερα, οπότε ω  ημερομηνία 

λήξη  τη  άδεια  θα είναι ίδια με την ημερομηνία λήξη  του ΠΕΙ: 

Νοείται περαιτέρω ότι το Τμήμα δε χορηγεί ούτε διατηρεί σε 

ισχύ άδεια σε οδηγό που με βάση τον περί τη  Αρχική  

Επιμόρφωση  και τη  Περιοδική  Κατάρτιση  των Οδηγών 

Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη 

μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμο του 2007, όπω  

αυτό  εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, απαιτείται να 

κατέχει και δεν κατέχει ΠΕΙ. 
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(6) Ο κάτοχο  άδεια  μπορεί οποτεδήποτε να απ οτείνεται 

γραπ τώ  στο Τμήμα για συμπ ερίληψη στην άδεια αυτή 

επ ιπ ρόσθετη  κατηγορία  μηχανοκίνητων οχημάτων π ου 

προβλέπονται στο εδάφιο (4). Η συμπ ερίληψη αυτή γίνεται απ ό 

το Τμήμα, εφόσον αυτό ικανοποιηθεί ότι ο αιτητή  είναι κάτοχο  

ΠΕΙ σε ισχύ για λεωφορεία ή φορτηγά, αν η αίτηση αφορά στη 

συμπερίληψη κατηγορία  μηχανοκίνητου οχήματο  «Λ» ή «Φ», 

αντίστοιχα, ή είναι κάτοχο  Πιστοποιητικού Επαγγελματική  

Κατάρτιση  Οδηγού Ταξί, αν η αίτηση αφορά στη συμπ ερίληψη 

τη  κατηγορία  μηχανοκίνητου οχήματο  «Τ». 

(7) Ο οδηγό  ο οποίο  επ ιθυμεί να του χορηγηθεί το 

π ροβλεπόμενο στην π αράγραφο (στ) του εδαφίου (2) του 

π αρόντο  άρθρου π ιστοποιητικό οφείλει να π αρακαθίσει με 

Πρώτο επ ιτυχία στι  γραπ τέ  εξετάσει  π ου π ροβλέπ ονται στο Πρώτο 

Παράρτημα. Παράρτημα του π αρόντο  Νόμου: 

Νοείται ότι οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να π αρακαθίσουν στι  

γραπ τέ  εξετάσει  π ου π ροβλέπ ονται στην π αρούσα 

π αράγραφο και πριν από την απόκτηση ΠΕΙ ή Πιστοπ οιητικού 
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Επαγγελματική  Κατάρτιση  Οδηγού Ταξί για σκοπού  

απόκτηση  άδεια  οδήγηση  για την κατηγορία Β δυνάμει του 

περί Άδεια  Οδήγηση  Νόμου του 2001, όπω  αυτό  εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

(8} Ο Υπουργό  ορίζει πενταμελή επιτροπή εξετάσεων η 

οποία αναλαμβάνε! την οργάνωση γραπτών εξετάσεων, οι 

οποίε  γίνονται στην επίσημη γλώσσα τη  Δημοκρατία , όπω  

καθορίζεται στου  Κανονισμού , για να εξακριβώσει κατά πόσον 

οι υποψήφιοι επαγγελματίε  οδηγοί τη  κατηγορία  «Τ» 

διαθέτουν το απαιτούμενο επ ίπεδο γνώσεων στα θέματα που 

αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντο  Νόμου. 

(9) Ω  απόδειξη επ ιτυχία , η επ ιτροπή εξετάσεων χορηγεί, 

π ιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα π ιστοποιητικού, όπω  

αυτό καθορίζεται στου  Κανονισμού . 

(10) Ο κάτοχο  π ιστοποιητικού επαγγελματική  κατάρτιση  

οδηγού μηχανοκίνητου οχήματο , το οποίο έχει χορηγηθεί από 

αρμόδια αρχή κράτου  μέλου  δεν απαιτείται να παρακαθίσει σε 

συμπληρωματική ή άλλη εξέταση που αφορά στην 

επαγγελματική κατάρτιση. 
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παραποίηση ή 

αλλοίωση 

εγγράφου. 
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7. — (α) Κάθε πρόσωπο το οποίο πλαστογραφεί, παραποιεί ή 

αλλοιώνει οποιαδήποτε άδεια, π ιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο 

που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντο  Νόμου ή των Κανονισμών, 

ή 

(β) κάθε πρόσωπο το οποίο με δόλια πρόθεση: 

(ϊ) χρησιμοποιεί ή επ ιτρέπει να χρησιμοποιηθεί από 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε άδεια, 

π ιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που 

πλαστογραφήθηκε, παραποιήθηκε ή αλλοιώθηκε με 

τον τρόπο αυτό, ή 

(ίί) παραχωρεί σε άλλο πρόσωπο ή λαμβάνει από άλλο 

πρόσωπο άδεια, π ιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που 

πλαστογραφήθηκε, παραποιήθηκε ή αλλοιώθηκε με 

τον τρόπο αυτό, ή 

(ϋί) εκδίδει άδεια, π ιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο κατά 

παράβαση του παρόντο  Νόμου ή των Κανονισμών, 

είναι ένοχο αδικήματο  και σε περίπτωση καταδίκη  υπόκειται σε 

φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τι  τρει  χιλιάδε  ευρώ 

(€3.000) ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ . 
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Ανάκληση, 8— (1) Τηρούμενων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Τμήμα, 

αναστολή μπορεί να ανακαλεί ή αναστέλλει τη δυνάμει του άρθρου 6 του 

άδεια . παρόντο  Νόμου χορηγούμενη άδεια για ένα οποιοδήπ οτε από 

του  ακόλουθου  λόγου : 

(α) Αν η χορήγηση ή ανανέωση τη  σχετική  άδεια  έχει 

εξασφαλισθεί κατόπ ιν δόλου, ψευδού  δήλωση  ή 

απόκρυψη  ουσιώδου  γεγονότο  π ου έγινε εν γνώσει του 

αδειούχου-

(β) αν ο αδειούχο  έχει στερηθεί από Δικαστήριο το 

δικαίωμα να κατέχει άδεια δυνάμει του παρόντο  Νόμου ή 

των Κανονισμών· 
(γ) αν, κατά την άσκηση τη  π ειθαρχική  του δικαιοδοσία , το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο ήθελε βρει τον αδειούχο ένοχο 

π ειθαρχικού αδικήματο , όπω  καθορίζεται στου  

Κανονισμού -

(δ) αν ο αδειούχο  παύσει να π ληροί την π ροϋπ όθεση π ου 

αναφέρεται στην π αράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του 

άρθρου 6 του παρόντο  Νόμου. 

(2) Καμιά άδεια δεν ανακαλείται ή αναστέλλεται δυνάμει του 

εδαφίου (1), εκτό  αν δοθεί στον αδειούχο π ροειδοπ οίηση δύο 

εβδομάδων για τη σκοπούμενη ανάκληση ή αναστολή, στην 

οποία να αναφέρονται λεπ τομερώ  οι λόγοι τη  ανάκληση  ή 

αναστολή , και παρασχεθεί σ' αυτόν η δυνατότητα να υποβάλει 

γραπ τώ  λόγου  αντικρούοντα  την ενέργεια αυτή. 
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(3) Η ισχύ  τη  άδεια  ανακαλείται ή αναστέλλεται αυτόματα και 

στην ίδια έκταση αν και εφόσον ο κάτοχο  αυτή : 

(α) Ήθελε στερηθεί με οποιοδήποτε τρόπο του δικαιώματο  

να κατέχει άδεια οδήγηση , ή 

(β) στερηθεί του δικαιώματο , κατοχή , απόκτηση  ή 

διατήρηση  άδεια  από Δικαστήριο. 

(4) Σε περίπτωση ανάκληση  ή αναστολή  άδεια  που 

αποφασίζεται δυνάμει του παρόντο  άρθρου, ο κάτοχο  αυτή  

οφείλει χωρί  καθυστέρηση να την επ ιστρέψει στο Τμήμα μη 

δικαιούμενο  σε επ ιστροφή οποιωνδήποτε σχετικών με αυτή 

καταβληθέντων τελών. Αν ο κάτοχο  τέτοια  άδεια , παραλείψει 

να την επ ιστρέψει, όπω  προβλέπεται ανωτέρω, η άδεια μπορεί 

να κατασχεθεί και επιστραφεί στο Τμήμα από οποιοδήποτε 

Ελεγκτή ή Επόπτη ή αστυνομικό με στολή και αυτό  είναι ένοχο  

αδικήματο  και σε περίπτωση καταδίκη  του υπόκειται σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000). 

Επίδειξη τη  9.—Κάθε αδειούχο  οδηγό , κατά την άσκηση των 

άδεια  και επαγγελματικών του καθηκόντων οφείλει: 

ανάρτηση  τη  

ταυτότητα . 

(α) να φέρει μαζί του την άδεια και να την επ ιδεικνύει, 
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οποτεδήποτε καλείται νόμιμα να πράξει αυτό, σ' 

οποιοδήποτε Ελεγκτή ή Επόπτη ή αστυνομικό με στολή 

για το σκοπό εξέταση  τη  φωτογραφία  και διακρίβωση  

του ονόματο  και τη  διεύθυνση  του αδειούχου, τη  

ημερομηνία  έκδοση  ή ανανέωση  αυτή  καθώ  και 

οποιωνδήποτε άλλων σχετικών στοιχείων, 

(β) να έχει αναρτημένη στο άνω κεντρικό μέρο  τη  κονσόλα  

του οχήματο  την ταυτότητα του, και 

(γ) να μην παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη των Κανονισμών 

στην οποία θεμελιώνεται πειθαρχικό αδίκημα: 

Νοείται ότι οποτεδήποτε αδειούχο  αρνηθεί να συμμορφωθεί 

με τα π ιο πάνω διώκεται πειθαρχικά. 

Αδικήματα και 

στέρηση 

δικαιώματο  

κατοχή  άδεια . 

Δεύτερο 

10—(1) Δικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για 

οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην πρώτη 

στήλη του Πίνακα Α, του Δεύτερου Παραρτήματο  του παρόντο  

Νόμου, επ ιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή, επ ιβάλλει 

και στέρηση δικαιώματο  στο εν λόγω πρόσωπο να αποκτήσει ή 
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να συνεχίσει να κατέχει άδεια για μηχανοκίνητο όχημα των 

κατηγοριών «Λ» και «Τ», για χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει το καθοριζόμενο στη δεύτερη στήλη του ίδιου Πίνακα, 

εκτό  αν το Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά 

(2) Δικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για 

οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην πρώτη 

Δεύτερο στήλη του Πίνακα Β, του Δεύτερου Παραρτήματο  του παρόντο  

Παράρτημα. Νόμου, μπορεί επ ιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ττοινή, να 

Πίνακα  Β. επ ιβάλει και στέρηση δικαιώματο  στο εν λόγω πρόσωπο να 

αποκτήσει ή να συνεχίσει να κατέχει άδεια για μηχανοκίνητο 

όχημα των κατηγοριών «Λ», «Τ», και «Φ», για χρονικό διάστημα 

που δεν θα υπερβαίνει το καθοριζόμενο στη δεύτερη στήλη του 

ίδιου Πίνακα. 

Αδικήματα 11.-~(1) Πρόσωπο το οποίο: 

και ποινέ . 

(α) Παραβαίνει τι  διατάξει  του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του 

παρόντο  Νόμου, ή 

Παράρτημα. 

Πίνακα  Α. 
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(β) παραβαίνει ή παραλείπ ει να συμμορφωθεί με οποιαδήπ οτε 

νόμιμη οδηγία ή διαταγή η οποία δίδεται σ' αυτό από 

οποιοδήποτε Ελεγκτή ή Επόπ τη ή αστυνομικό με στολή 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του  δυνάμει του 

παρόντο  Νόμου και των Κανονισμών, ή 

(γ) παραβαίνει ή παραλείπ ει να συμμορφωθεί με 

οποιοδήποτε όρο π ου αναγράφεται στην άδεια του, 

είναι ένοχο αδικήματο  και σε π ερίπ τωση καταδίκη  υπ όκειται σε 

φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτο  ή σε 

χρηματική ποινή π ου δεν υπερβαίνει τι  δύο χιλιάδε  Ευρώ 

(€2.000) ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ . 

(2) Πρόσωπο το οποίο παραλείπ ει να εμφανιστεί στο Τμήμα ή 

ενώπ ιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όταν κληθεί π ρο  τούτο, 

στο χρόνο και τον τόπο π ου αναφέρεται στη σχετική κλήση ή 

κατά τη διάρκεια εκδίκαση  τη  υπόθεση , ή αρνείται να 

απαντήσει σ' οποιαδήποτε νόμιμα υποβαλλόμενη σ' αυτό 

ερώτηση, είναι ένοχο αδικήματο  και σε π ερίπ τωση καταδίκη , 

υπόκειται σε πρόστιμο π ου δεν υπ ερβαίνει τα π εντακόσια ευρώ 

(€500). 



Πειθαρχική 

ευθύνη 

αδειούχων 

οδηγών. 
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12 — Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη δυνάμει του 

παρόντο  Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου σε ισχύ, οι 

αδειούχοι οδηγοί δύνανται να υπέχουν και πειθαρχική ευθύνη 

σύμφωνα με του  Κανονισμού . 

Διορισμό  

και 

εξουσίε  

Ελεγκτών. 

13.—(1) Για σκοπού  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή  των 

διατάξεων του παρόντο  Νόμου ή των Κανονισμών, ο 

Διευθυντή  μπορεί να ορίζει Ελεγκτέ  ή Επόπτε  μεταξύ των 

υπαλλήλων του Τμήματο . 

(2) Οι δυνάμει του εδαφίου (1) οριζόμενοι Ελεγκτέ  ή Επόπτε  

έχουν τι  ακόλουθε  εξουσίε : 

(α) Να εισέρχονται σ' οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα ή 

υποστατικό μεταφορική  επ ιχείρηση  για σκοπού  εξέταση  

ή διερεύνηση  οποιουδήποτε ζητήματο  σχετικού με την 

εφαρμογή του παρόντο  Νόμου ή των Κανονισμών-

(β) να ζητούν από τον οδηγό οποιουδήποτε εν κινήσει 

μηχανοκίνητου οχήματο  να σταματήσει και να δώσει σ' 

αυτού  οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή 

του παρόντο  Νόμου ή των Κανονισμών· 
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(γ) να ζητούν από τον οδηγό οποιουδήποτε μηχανοκίνητου 

οχήματο  να παρουσιάσει ή προσκομίσει την άδεια του για 

σκοπού  ελέγχου-

(δ) να ασκούν οποιεσδήποτε άλλε  εξουσίε  σχετικέ  με την 

εφαρμογή του παρόντο  Νόμου ή των Κανονισμών. 

Κανονισμοί. 14—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμού  

για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντο  Νόμου. 

(2) Ιδιαίτερα, και χωρί  επηρεασμό τη  γενικότητα  του 

εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για 

όλα ή μερικά από τα ακόλουθα ζητήματα: 

(α) Πα τον καθορισμό κάθε ζητήματο  το οποίο δυνάμει 

του παρόντο  Νόμου χρειάζεται ή επ ιδέχεται 

καθορισμό-

(β) για τον καθορισμό των όρων, του τρόπου και του τύπου 

χορήγηση  τη  βεβαίωση  που εκδίδεται από τον 

Αρχηγό Αστυνομία  και του π ιστοποιητικού φυσική  

ικανότητα  σε αιτητέ  για σκοπού  χορήγηση  ή 

ανανέωση  άδεια  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 

6 του παρόντο  Νόμου· 
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(γ) για τον καθορισμό τη  ακολουθητέα  διαδικασία  

χορήγηση  αδειών, περιλαμβανομένη  τη  ρύθμιση  

των εξετάσεων-

(δ) για τον καθορισμό του τύπου των δυνάμει του 

παρόντο  Νόμου προβλεπόμενων αιτήσεων και άλλων 

εγγράφων και των πληρωτέων τελών αναφορικά με 

αυτά' 

(ε) για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων των κατόχων άδεια  και ειδικότερα τη  

δεοντολογία  που πρέπει να τηρείται από αυτού  κατά 

την άσκηση του επαγγέλματο  του οδηγού-

(στ) για τον καθορισμό των τηρητέων από το Τμήμα 

μητρώων, αρχείων, βιβλίων ή άλλων εγγράφων-

(ζ) για τον καθορισμό ποινικών αδικημάτων για 

παραβάσει  των Κανονισμών, των οποίων η ποινή να 

μην υπερβαίνει τη φυλάκιση για διάστημα έξι μηνών ή 

τη χρηματική ποινή των πεντακοσίων Ευρώ (€500) ή 

και τι  δύο αυτέ  ποινέ -

(η) για τον καθορισμό πειθαρχικών αδικημάτων, 

πειθαρχική  διαδικασία  και πειθαρχικών κυρώσεων. 
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Κατάργηση. 15. Με τον παρόντα Νόμο οι περί τη  Επαγγελματική  Άδεια  

.225 του 1989 Οδηγού Νόμοι του 1989 μέχρι 2009 καταργούνται. 

104 του 1991 

50(Ι)του 1993 

7(1) του 1994 

56(Ι)του 1994 

48(1) του 1995 

59(1) του 1998 

148(1) του 2001 

44(1) του 2005 

2(1) του 2007 

108(1) του 2007 

81(1) του 2009. 
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

[άρθρο 6 (8)] 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Οι γνώσει  που λαμβάνονται υπόψη για τη διαπ ίστωση τη  επαγγελματική  

κατάρτιση  των υποψήφιων οδηγών ταξί αφορούν στα θέματα του παρόντο  

Παραρτήματο . Το ελάχιστο επ ίπεδο των γνώσεων δεν μπορεί να είναι κατώτερο 

του επ ιπέδου που επ ιτυγχάνεται με την υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση 

επ ιπέδου δευτεροβάθμια  εκπαίδευση . 

Β. ΦΥΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Η Επιτροπή Εξετάσεων υποβάλλει στου  αιτητέ  στην προβλεπόμενη από το 

Νόμο γραπτή εξέταση ω  εξή : 
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(α) Η γραπτή εξέταση περιορίζεται μόνο στα θέματα που αναφέρονται στο 

μέρο  Γ του παρόντο  Παραρτήματο , 

(β) αποτελείται από δύο δοκιμασίε  και συγκεκριμένα από γραπτό 

ερωτηματολόγιο είτε πολλαπλών επιλογών με τέσσερι  εναλλακτικέ  

απαντήσει , είτε ερωτήσεων απευθεία  απάντηση  ή συνδυασμού των δύο 

συστημάτων και από γραπτέ  ασκήσει /μελέτε  περιπτώσεων, 

(γ) κάθε δοκιμασία έχει ελάχιστη διάρκεια μια ώρα, 

(δ) κάθε δοκιμασία σταθμίζεται με συντελεστέ  οι οποίοι δεν μπορεί να είναι 

κατώτεροι του 40%, ούτε ανώτεροι του 60% τη  συνολική  βαθμολογία , και 

(ε) στο σύνολο των δοκιμασιών, οι υποψήφιοι οφείλουν να επ ιτύχουν μέσο όρο 

τουλάχιστον 50% του συνόλου τη  δυνατή  βαθμολογία , χωρί  όμω  σε 

κάθε δοκιμασία να μπορεί οι βαθμολογίε  να είναι κατώτερε  του 50% τη  

γενική  βαθμολογία . 
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Γ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Το γνωστικό αντικείμενο τη  επαγγελματική  κατάρτιση  οδηγού ταξί 

περιλαμβάνει: 

(α) Γνώσει  του ρυθμιστικού πλαισίου. 

(β) Γνώσει  του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά τα αδικήματα -πειθαρχικά και 

ποινικά- και τι  ποινέ . 

(γ) Γνώσει  για τον εξοπλισμό με τον οποίο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα 

ταξί. 

(δ) Γνώσει  για διεύρυνση και εμβάθυνση τη  επάρκεια  στην οδήγηση. 

(ε) Γνώσει  περιστατικών που χρίζουν άμεση  αντιμετώπιση  και τρόποι 

αντιμετώπ ιση  του . 

(στ) Γνώσει  αντιμετώπιση  οδικών ατυχημάτων. 

(ζ) Γνώσει  τρόπων αντιμετώπιση  εγκληματικών πράξεων. 

(η) Γνώσει  των βασικών στοιχείων μηχανολογία  των οχημάτων ταξί. 

(θ) Γνώσει  των χαρακτηριστικών του συστήματο  μετάδοση  τη  κίνηση  για 

τη βελτιστοποίηση τη  χρήση  του. 

(ι) Γνώσει  των βασικών αξόνων τη  ορθολογική  οδήγηση . 
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(ια) Γνώσει  των οργάνων ασφαλεία  και τη  δυναμική  του οχήματο  με στόχο 

τον έλεγχο του οχήματο , την ελαχιστοποίηση τη  φθορά  του και την 

πρόληψη δυσλειτουργιών. 

(ιβ) Γνώσει  των δυνατοτήτων βελτιστοποίηση  τη  κατανάλωση  καυσίμου και 

τη  ασφαλού  και «πράσινη » οδήγηση . 

(ιγ) Γνώσει  για τη σημασία στην οδήγηση τη  φυσική  και πνευματική  

ικανότητα  του οδηγού. 

(ιδ) Γνώσει  για την πρόληψη των φυσικών κινδύνων. 

(ιε) Ελάχιστε  γνώσει  για την παροχή βοήθεια  σε περιστατικά οδικών 

ατυχημάτων. 

(ιστ) Γνώσει  των οδικών κινδύνων και των εργατικών ατυχημάτων στον τομέα. 

(ιζ) Γνώσει  του οικονομικού περιβάλλοντο  των ταξί και οργάνωση τη  

αγορά . 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

(άρθρο 10) 

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ 

29 του 1977 

67 του 1983 

20(Ι)του 1992 

5(1) του 2000 

41(1) του 2001 

91 (Ι) του 2003 

146(1) του 2005 

24(1) του 2010 

99(1) του 2010. 

Αδικήματα 

(α) εμπορία ναρκωτικών και 

γενικά για οποιοδήποτε 

αδίκημα κατά παράβαση 

του περί Ναρκωτικών 

Φαρμάκων και 

Ψυχοτρόπων Ουσιών 

Νόμου. 

Χρονικό Διάστημα 

επτά (7) χρόνια. 

Κεφ. 154 (β) Βιασμό , κατά 

3 του 1962 παράβαση του άρθρου 144 

43 του 1963 του Ποινικού Κώδικα. 

δια βίου. 



41     1964 

69     1964 

70     1965 

5     1967 

58     1967 

44     1972 

92     1972 

29     1973 

59    1974 

3     1975 

13     1979 

10     1981 

46     1982 

86     1983 

186     1986 

111     1989 

236     1991 

6(1)     1994 

3(1)     1996 

99(1)     1996 

36(1)     1997 
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40(1) του 1998 

45(Ι)του 1998 

15(1) του 1999 

37(Ι)του 1999 

38(1) του 1999 

129(1) του 1999 

30(1) του 2000 

43(1) του 2000 

77(ί) του 2000 

162(1) του 2000 

169(1) του 2000 

181(1) του 2000 

27(1) του 2001 

12(1) του 2002 

85(1) του 2002 

144(1) του 2002 

145(1) του 2002 

25(1) του 2003 

48(1) του 2003 

84(1) του 2003 

164(1) του 2003 
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124(1) του 2004 

31(f) του 2005 

18(1) του 2006 

130(1) του 2006 

126(1) του 2007 

127(1) του 2007 

70(1) του 2008 

83(1) του 2008 

64(1) του 2009. 

(γ) Απόπειρα βιασμού, κατά πέντε (5) χρόνια. 

παράβαση του άρθρου 146 

του Ποινικού Κώδικα. 

(δ) Απαγωγή, κατά πέντε (5) χρόνια, 

παράβαση των άρθρων 148 

και 149 του Ποινικού 

Κώδικα. 

(ε) Διαφθορά νεαρή  δέκα (10) χρόνια, 

γυναίκα  κάτω των 13 ετών 

και 13 μέχρι 16 ετών, κατά 
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παράβαση των άρθρων 153 

ή 154 αντίστοιχα του 

Ποινικού Κώδικα. 

(στ) Διαφθορά γυναίκα  

μειωμένου νοητικού, κατά 

παράβαση του άρθρου 155 

του Ποινικού Κώδικα. 

πέντε (5) χρόνια. 

(ζ) Διαχείριση οίκου ανοχή , πέντε (5) χρόνια, 

κατά παράβαση του άρθρου 

156 του Ποινικού Κώδικα. 

(η) Μαστροπεία, κατά 

παράβαση του άρθρου 157 

του Ποινικού Κώδικα. 

πέντε (5) χρόνια. 

(θ) Προαγωγή διαφθορά  

γυναίκα , κατά παράβαση 

του άρθρου 159 του 

Ποινικού Κώδικα. 

πέντε (5) χρόνια. 



668 

(ι) Ανοχή ή υποκίνηση τρία (3) χρόνια. 

διαφθορά  νεαρή  γυναίκα  

κάτω των 13 ετών και 13 

μέχρι 16 ετών, κατά 

παράβαση αντίστοιχα των 

άρθρων 160 ή 161 του 

Ποινικού Κώδικα. 

(ια) Παράνομη κατακράτηση τρία (3) χρόνια, 

γυναίκα , κατά παράβαση 

του άρθρου 162 του 

Ποινικού Κώδικα. 

(ιβ) Εκμετάλλευση πόρνη  τρία (3) χρόνια, 

και άγρα πελατών, κατά 

παράβαση του άρθρου 164 

του Ποινικού Κώδικα. 

(ιγ) Συνωμοσία για πέντε (5) χρόνια, 

διαφθορά γυναίκα , κατά 



π αράβαση του άρθρου 166 

του Ποινικού Κώδικα, 
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(ιδ) Δια τη  βία  συνουσία ή 

απόπ ειρα, κατά π αράβαση 

των άρθρων 172 ή 173 του 

Ποινικού Κώδικα. 

επ τά (7) χρόνια. 

(ιε) Συνουσία με νεαρό 

άνδρα κάτω των 13 

χρονών, κατά π αράβαση 

του άρθρου 174 του 

Ποινικού Κώδικα. 

επτά (7) χρόνια. 

(ιζ) άσεμνη π ράξη κατά ένα (1) χρόνο, 

π αράβαση του άρθρου 176 

του Ποινικού Κώδικα. 

(ιη) φόνο  εκ π ρομελέτη , 

κατά παράβαση του άρθρου 

203 του Ποινικού Κώδικα 

διά βίου. 
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(ιθ) ανθρωποκτονία, κατά 

παράβαση των διατάξεων 

205, 208 ή 209 του Ποινικού 

Κώδικα. 

πέντε (5) χρόνια. 

(κ) κλοπή, κατά π αράβαση 

των άρθρων 255 μέχρι 272 

του Ποινικού Κώδικα. 

δέκα (10) χρόνια. 

(κα) ληστεία, κατά 

π αράβαση των άρθρων 282 

μέχρι 286 του Ποινικού 

Κώδικα. 

τρία (3) χρόνια. 

(κβ) διάρρηξη, κατά 

π αράβαση των άρθρων 291 

μέχρι 296 του Ποινικού 

Κώδικα. 

τρία (3) χρόνια. 

(κγ) άπ ατη, κατά π αράβαση πέντε (5) χρόνια, 

του άρθρου 300 του 

Ποινικού Κώδικα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

(άρθρο 10) 

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ 

Αδικήματα 

Πρόκληση θανάτου λόγω έλλειψη  

προφύλαξη  ή από απροσεξία κατά 

την οδήγηση μηχανοκίνητου 

οχήματο , κατά π αράβαση του 

άρθρου 210 του Ποινικού Κώδικα. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ 

Χρονικό διάστημα 

πέντε (5) χρόνια 

Οδήγηση του οχήματο  υπό την 

επήρεια αλκοόλη  κατά π αράβαση 

των άρθρων 5,6,7 του περί Οδική  

Ασφάλεια  Νόμου. 

τρία (3) χρόνια 

Οδήγηση κατά π αράβαση των 

άρθρων 7 ή 9 του περί 

Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 

Τροχαία  Κίνηση  Νόμου. 

τρία (3) χρόνια 



Ε.Ε. Παρ. I(i) 
Αρ. 4282, 29.4.2011 

672 Ν. 81(0/2011 

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

Άρθρο 
1. Συνοπτικό  τίτλο . 
2. Ερμηνεία. 
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Ο περί Πώληση  Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημε-
ρίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρβρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  81(1] του 2011 

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Πώληση  
Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτό  αν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετικά -

«αγοραστή » σημαίνει το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου, 
σύμφωνα με τη σύμβαση, θα μεταβιβασθεί ακίνητη ιδιοκτησία, 
έναντι ανταλλάγματο  και περιλαμβάνει εκδοχέα σε σύμβαση 

εκχώρηση -

Κεφ.224. 
3 του 1960 

78 του 1965 
10 του 1966 
75 του 1968 
51 του 1971 

2 του 1978 
16 του 1980 
23 του 1982 
68 του 1984 
82 του 1984 
86 του 1985 

189 του 1986 
12 του 1987 

«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
αυτό από τον περί Ακίνητη  Ιδιοκτησία  (Διακατοχή, Εγγραφή 
και Εκτίμηση) Νόμο και περιλαμβάνει εμπράγματο δικαίωμα 
που αποκτάται με την εγγραφή σύμβαση  μίσθωση , η οποία 
εγγράφεται σύμφωνα με τι  διατάξει  του ίδιου νόμου* 
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74 του 1988 
117 του 1988 
43 του 1990 
65 του 1990 

30(1) του 1992 
90{Ι)του 1992 
6(1) του 1993 

58(1) του 1994 
40(Ι)του 1996 
31(1) του 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(1) του 2010 
83(1) του 2010 

του 2011. 

«αττανορευση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
9 του 1965 από τον περί Μεταβιβάσεω  και Υποθηκεύσεω  Ακινήτων 

51 του 1970 Νόμο· 
81 του 1970 

3 του 1978 
6 του 1981 

181(1) του 2002 
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59 (Ι) του 2006 
122(1) του 2007 
52(1) του 2008 

26(1) του 2010, 

«αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο» έχει την έννοια 
που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Μεταβιβάσεω  και 
Υποθηκεύσεω  Ακινήτων Νόμο 

«αρμόδιο  Επαρχιακό  Κτηματολογικό  Λειτουργό » έχει την 
έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί 
Μεταβιβάσεω  και Υποθηκεύσεω  Ακινήτων Νόμο 

«Δικαστήριο» σημαίνει το επαρχιακό δικαστήριο τη  επαρχία  
όπου βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία ή το Ανώτατο Δικαστήριο 
κατά την άσκηση τη  δευτεροβάθμια  δικαιοδοσία  του· 

«εγγεγραμμένο » έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
αυτό από τον περί Μεταβιβάσεω  και Υποθηκεύσεω  Ακινήτων 
Νόμο-

«εγγραφή ακίνητη  ιδιοκτησία » σημαίνει την, κατόπ ιν 
διατάγματο  Δικαστηρίου για ειδική εκτέλεση σύμβαση , 
καταχώρηση ακίνητη  ιδιοκτησία  στο Κτηματικό Μητρώο του 
αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου στο όνομα 
του προσώπου το οποίο αναφέρεται στο διάταγμα αυτό-

«ειδική εκτέλεση σύμβαση » σημαίνει την κατόπ ιν διατάγματο  
Δικαστηρίου εκτέλεση υποχρεώσεων που πηγάζουν από 
σύμβαση περιλαμβανομένη  τη  εγγραφή  ακίνητη  
ιδιοκτησία  που αποτελεί το αντικείμενο σύμβαση , σε σχέση 
με την οποία τηρήθηκαν οι προϋποθέσει  του παρόντο  
Νόμου· 
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«εκδοχέα  εξασφάλιση » σημαίνει τον εκδοχέα σε σύμβαση 
εκχώρηση  εξασφάλιση  η οποία έχει κατατεθεί δυνάμει του 
άρθρου 11-

«εκχωρητή  εξασφάλιση » σημαίνει τον εκχωρητή σε σύμβαση 
εκχώρηση  εξασφάλιση  η οποία έχει κατατεθεί δυνάμει του 
άρθρου 11-

«εμπράγματο βάρο » έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
αυτό από τον περί Μεταβιβάσεω  και Υποθηκεύσεω  Ακινήτων 
Νόμο 

«κατάθεση τη  σύμβαση » σημαίνει την κατάθεση π ιστού 
αντιγράφου τη  σύμβαση  στο επαρχιακό κτηματολογικό 
γραφείο τη  επαρχία  στην οποία βρίσκεται η ακίνητη 
ιδιοκτησία για τη δημιουργία εμπραγμάτου βάρου  στην ακίνητη 
ιδιοκτησία που αφορά η σύμβαση-

«Κτηματικό Μητρώο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
αυτό από τον περί Μεταβιβάσεω  και Υποθηκεύσεω  Ακινήτων 
Νόμο 

«περιορισμένη κοινόκτητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ακίνητη  Ιδιοκτησία  
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο-

«πωλητή » σημαίνει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 
αναφέρονται σε σύμβαση ω  πωλητέ  και είτε είναι 
εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτε  ολόκληρη  τη  ακίνητη  ιδιοκτησία  
είτε εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτε  εξ' αδιαιρέτου ιδανικών μεριδίων 
και περιλαμβάνει του  εγγεγραμμένου  ιδιοκτήτε  ακίνητη  
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ιδιοκτησία  για την οποία έχουν υπογράψει συμφωνία 
διανομή , έτσι ώστε ο κάθε ιδιοκτήτη  να έχει δικαίωμα 
ελεύθερη  κατοχή , χρήση  και διάθεση  του μέρου  που 
αναλογεί σ' αυτόν, καθώ  και τον αντιπάροχο ακίνητη  
ιδιοκτησία  σε σύμβαση αντιπαροχή -

«σύμβαση» σημαίνει σύμβαση πώληση  ή ανταλλαγή  ή 
εκχώρηση  ή αντιπαροχή  ή συμφωνία διανομή  ακίνητη  
ιδιοκτησία ' 

«σύμβαση αντιπαροχή » σημαίνει σύμβαση μεταξύ του 
παρόχου, ο οποίο  είναι εγγεγραμμένο  ιδιοκτήτη  ακίνητη  
ιδιοκτησία  και του αντιπαρόχου, ο οποίο  αναλαμβάνει την 
ανάπτυξη τη , με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση σ' αυτόν -

(α) τμήματο  ή εξ αδιαιρέτου ιδανική  μερίδα  τη  ακίνητη  
ιδιοκτησία , ή 

(β) ολόκληρη  ή τμήματο  ή εξ αδιαιρέτου ιδανική  μερίδα  
τη  ακίνητη  ιδιοκτησία , με ταυτόχρονη ανάληψη 
υποχρέωση  μεταβίβαση  τμήματο  αυτή , μετά την 
ανάπτυξη, από τον αντιπάροχο στον πάροχο τη  
ακίνητη  ιδιοκτησία  

«σύμβαση εκχώρηση » σημαίνει τη γραπτή συμφωνία μεταξύ 
του αγοραστή σε σύμβαση (εκχωρητή) και τρίτου προσώπου 
(εκδοχέα), με την οποία εκχωρούνται, από τον εκχωρητή στον 
εκδοχέα, δικαιώματα ή και ανάλογε  υποχρεώσει , αν 
υπάρχουν, του αγοραστή, είτε χαριστικά, είτε άλλω  πω  • 
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«σύμβαση εκχώρηση  εξασφάλιση » σημαίνει τη γραπτή 
συμφωνία μεταξύ του αγοραστή σε ισχύουσα σύμβαση 
(εκχωρητή) και τρίτου προσώπου (εκδοχέα), με την οποία 
εκχωρούνται από τον εκχωρητή στον εκδοχέα δικαιώματα του 
εκχωρητή με βάση τη σύμβαση, για σκοπού  εξασφάλιση  
χρηματική  υποχρέωση -

«τμήμα ακίνητη  ιδιοκτησία » σημαίνει κάθε τμήμα ακίνητη  
ιδιοκτησία , άλλο από εξ αδιαιρέτου ιδανική μερίδα, το οποίο 
προσδιορίζεται επ ί σχεδίου ή σχεδιαγράμματο  ή άλλω  πω  
και περιλαμβάνει υπό διαχωρισμό οικόπεδο, όροφο ή τμήμα 
ορόφου, δωμάτιο, γραφείο, διαμέρισμα, κατοικία, κατάστημα ή 
οποιοδήποτε άλλο τμήμα γη  ή οικοδομή , που, τηρουμένων 
των διατάξεων του περί Ακίνητη  Ιδιοκτησία  (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, δύναται να εγγραφεί χωριστά. 

Διατυπώσει  
αναγκαίε  για την 
κατάθεση τη  
σύμβαση . 

3. (1) Η κατάθεση τη  σύμβαση  από οποιοδήποτε των 
συμβαλλομένων μερών γίνεται αποδεκτή, μόνο αν -

(α) υπάρχει εγγραφή στο Κτηματικό Μητρώο του 
αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, 
στο όνομα τουλάχιστον ενό  εκ των πωλητών σε 
σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία-

(ί) η οποία αποτελεί το αντικείμενο τη  
σύμβαση , ή 

(ϋ) στην οποία περιλαμβάνεται το τμήμα ακίνητη  
ιδιοκτησία  που αποτελεί το αντικείμενο τη  
σύμβαση : 
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Νοείται ότι, αν το αντικείμενο τη  
σύμβαση  είναι τμήμα συνιδιοκτήτη  ακίνητη  
ιδιοκτησία , για το οποίο δεν υπάρχει χωριστή 
εγγραφή στο Κτηματικό Μητρώο του αρμόδιου 
Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και 
πωλητέ  δεν είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι 
ιδιοκτήτε , αυτή συνοδεύεται από συμφωνία 
διανομή , υπογεγραμμένη από όλου  του  
εγγεγραμμένου  ιδιοκτήτε  τη  ακίνητη  
ιδιοκτησία , των οποίων οι υπογραφέ  είναι 
δεόντω  π ιστοποιημένε , και το τμήμα που 
αποτελεί το αντικείμενο τη  σύμβαση  
αναλογεί σε ένα τουλάχιστον από του  
πωλητέ  στη σύμβαση, ο οποίο  έχει 
δικαίωμα ελεύθερη  κατοχή , χρήση  και 
διάθεση  αυτού-

(β) η σύμβαση είναι γραπ τή, περιλαμβάνει επαρκή 
στοιχεία τη  ταυτότητα  των συμβαλλομένων μερών, 
περιγράφει επαρκώ  την ακίνητη ιδιοκτησία που είναι 
το αντικείμενο τη  σύμβαση , αναφέρει το 
αντάλλαγμα και είναι υπογεγραμμένη από όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη- και 

(γ) η σύμβαση κατατεθεί εντό  έξί (6) μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφή  τη , στο επαρχιακό 
κτηματολογικό γραφείο του Τμήματο  Κτηματολογίου 
και Χωρομετρία  τη  επαρχία  που βρίσκεται η 
ακίνητη ιδιοκτησία: 

Νοείται ότι -

(ί) στην περίπ τωση σύμβαση  αντιπαροχή , η 
π ιο πάνω προβλεπόμενη προθεσμία για τον 
πάροχο αρχίζει με τη μεταβίβαση τη  
ακίνητη  ιδιοκτησία  στον αντιπάροχο· 
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(ϋ) σε περίπτωση που δεν υπάρχει, κατά τη 
διάρκεια τη  εν λόγω προθεσμία , εγγραφή 
στο Κτηματικό Μητρώο του αρμόδιου 
Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου στο 
όνομα τουλάχιστον ενό  εκ των πωλητών σε 
σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία 
αποτελεί το αντικείμενο τη  σύμβαση , ή στην 
οποία περιλαμβάνεται το τμήμα ακίνητη  
ιδιοκτησία  που αποτελεί το αντικείμενο τη  
σύμβαση , η σύμβαση δύναται να κατατεθεί 
εντό  έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τη  
εν λόγω εγγραφή  

(ϋί) αν ο αγοραστή  είναι εκδοχέα  σε σύμβαση 
εκχώρηση , η οποία συνομολογείται πριν από 
την κατάθεση τη  σύμβαση  που αυτή αφορά 
καϊ εντό  τη  περιόδου των έξι (6) μηνών από 
την ημερομηνία υπογραφή  τη  σύμβαση , η 
κατάθεση τη  σύμβαση  συνοδεύεται από 
αντίγραφο τη  σύμβαση  εκχώρηση  και 
π ιστοποιητικό διευθέτηση  του φόρου που 

52 του 1980 επ ιβάλλεται με τον περί Φορολογία  
135 του 1990 Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο-

70(Ι)του 1994 
80(1) του 1997 
48(Ι)του 1999 
79(1} του 1999 

119(1) του 2002 

66(1) του 2008 
135(1) του 2010. 
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(iv) αν συνομολογείται σύμβαση εκχώρηση  που 
αφορά σύμβαση η οποία είναι κατατεθειμένη 
στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό 
Γραφείο, αντίγραφο τη  σύμβαση  
εκχώρηση  παρουσιάζεται στο αρμόδιο 
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο μέσα σε 
δύο (2) μήνε  από την υπογραφή τη  
σύμβαση  εκχώρηση  και επ ισυνάπτεται στη 
σύμβαση μαζί με π ιστοποιητικό διευθέτηση  
του φόρου που επ ιβάλλεται με τον περί 
Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο. 

Κεφ. 149. (2) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του περί Συμβάσεων 
22(1) του 1995. Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, απαγορεύεται η 

περίληψη σε σύμβαση ή σε σύμβαση εκχώρηση  εξασφάλιση , 
η οποία συνομολογείται μετά την ημερομηνία έναρξη  τη  
ισχύο  του παρόντο  Νόμου, ρήτρα  που να απαγορεύει την 
κατάθεση τη  σύμβαση  ή τη  σύμβαση  εκχώρηση  
εξασφάλιση  και οποιαδήποτε τέτοια ρήτρα θεωρείται άκυρη εξ 
υπαρχή . 

4. (1) Ο πωλητή , πριν υποθηκεύσει ακίνητη ιδιοκτησία που 
αποτελεί αντικείμενο σύμβαση  η οποία δεν έχει κατατεθεί από 
τον αγοραστή, έχει υποχρέωση να καταθέσει την εν λόγω 
σύμβαση σύμφωνα με τι  διατάξει  του άρθρου 3, νοουμένου 
ότι μέχρι την ημερομηνία κατάθεση  τη  σύμβαση  ο 
αγοραστή  έχει εκπληρώσει τι  μέχρι τότε συμβατικέ  του 
υποχρεώσει . 

(2) Πωλητή  που παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με το 

εδάφιο (1) είναι ένοχο  αδικήματο  και, σε περίπ τωση 
καταδίκη  του, υπόκειται σε ποινή φυλάκιση  μέχρι δύο (2) έτη 
ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τι  πέντε χιλιάδε  
ευρώ (€5 000) ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ . 

Υποχρεώσει  
πωλητή. 
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Συνέπειε  5. (1) Τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντο  
κατάθεση  Νόμου, η κατάθεση σύμβαση  συνιστά εμπράγματο βάρο  επ ί 
σύμβαση . τη  ακίνητη  ιδιοκτησία  που αποτελεί το αντικείμενο τη  

σύμβαση  και το εμπράγματο βάρο  που δημιουργείται με την 
κατάθεση τη  σύμβαση  ακολουθεί τη σειρά προτεραιότητα  
που λαμβάνει με την κατάθεση τη : 

Νοείται ότι, όταν η ακίνητη ιδιοκτησία η οποία αποτελεί 
αντικείμενο τη  σύμβαση  είναι τμήμα ακίνητη  ιδιοκτησία  
εγγεγραμμένη  στο όνομα του πωλητή, το εμπράγματο βάρο  
βαρύνει ολόκληρη την ακίνητη ιδιοκτησία που περιλαμβάνεται 
στην εγγραφή που υπάρχει στο όνομα του πωλητή και, με τη 
διενέργεια χωριστή  εγγραφή  για το εν λόγω τμήμα, το 
εμπράγματο βάρο  περιορίζεται μόνο επ ί του τμήματο  τη  
ακίνητη  ιδιοκτησία  το οποίο αποτελεί αντικείμενο τη  
σύμβαση . 

(2) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του περί Μεταβιβάσεω  
και Υποθηκεύσεω  Ακινήτων Νόμου, σε περίπτωση που πριν 
από την κατάθεση τη  σύμβαση  υπάρχει ήδη κατατεθειμένη 
υποθήκη η οποία επ ιβαρύνει την ακίνητη ιδιοκτησία που 
αποτελεί το αντικείμενο τη  σύμβαση , ο αγοραστή  δύναται να 
καταβάλει στον ενυπόθηκο δανειστή, σύμφωνα με του  όρου  
αποπληρωμή  του δανείου, το ποσό του ενυπόθηκου χρέου  
που αναλογεί στο αντικείμενο τη  σύμβαση , όπω  το ποσό 
αυτό καθορίζεται στι  διατάξει  των εδαφίων (4), (5) και (6) του 
άρθρου 7 και ο ενυπόθηκο  δανειστή  υποχρεούται να το 
αποδεκτεί ω  ποσό που καταβλήθηκε έναντι του ενυπόθηκου 
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χρέου  και στην περίπτωση αυτή το εμπράγματο βάρο  που 
δημιουργείται με την κατάθεση τη  σύμβαση  προηγείται του 
εμπράγματου βάρου  τη  προϋπάρχουσα  αυτού υποθήκη , 
ανεξάρτητα από την αποπληρωμή ολόκληρου του ενυπόθηκου 
χρέου : 

Νοείται ότι, αναφορικά με συμβάσει  που είναι 
κατατεθειμένε  στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο 
ή που έχουν συνομολογηθεί πριν από την ημερομηνία έναρξη  
τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου, οι διατάξει  του παρόντο  
εδαφίου εφαρμόζονται νοουμένου ότι έχει προσαχθεί για το 
σκοπό αυτό, η γραπτή συγκατάθεση του πωλητή και του 
ενυπόθηκου δανειστή. 

(3) Το εμπράγματο βάρο  που δημιουργείται με την 
κατάθεση τη  σύμβαση  μέχρι την έκδοση διατάγματο  ειδική  
εκτέλεση  τη  σύμβαση , σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
παρόντο  Νόμου, ή καταβολή  αποζημίωση  σύμφωνα με το 
εδάφιο (6) του παρόντο  άρθρου, εξασφαλίζει το εκάστοτε 
ποσό που ο αγοραστή  κατέβαλε έναντι του τιμήματο  
πώληση  ή το εκάστοτε ποσό τη  αξία  του αντικειμένου τη  
αντιπαροχή . 

(4) Το εμπράγματο βάρο  ισχύει μέχρι την ακύρωση ή την 
απόσυρση τη  κατάθεση  τη  σύμβαση  με την οποία 
δημιουργείται ή μέχρι την παρέλευση τη  προθεσμία  
κατάθεση  έφεση  εναντίον δικαστική  απόφαση  με την οποία 
διατάσσεται η διαγραφή τη  κατάθεση  και σε περίπ τωση 
καταχώρηση  έφεση  μέχρι την έκδοση απόφαση  στην έφεση. 

(5) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  οποιουδήποτε άλλου 
νόμου και παρά τι  διατάξει  του εδαφίου (1) του παρόντο  
άρθρου αναφορικά με το εμπράγματο βάρο  που δημιουργείται 
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με την κατάθεση τη  σύμβαση , οι διατάξει  του εδαφίου (1) 
του άρθρου 29, του εδαφίου (1) του άρθρου 31, του εδαφίου 
(6) του άρθρου 41 και των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 42 
του περί Μεταβιβάσεω  και Υποθηκεύσεω  Ακινήτων Νόμου, 
καθώ  και οι διατάξει  οποιουδήποτε άλλου νόμου, οι οποίε  
αναφέρονται σε προγενέστερη υποθήκη ή στη διάθεση του 
εκπλειστηριάσματο  σε σχέση με μεταγενέστερη υποθήκη, ή 
στην αναγκαστική πώληση αδιανέμητου ακινήτου, ή στην 
καταβολή αποζημιώσεων λόγω αναγκαστική  απαλλοτρίωση  
ή επ ίταξη , θα εφαρμόζονται ωσάν η κατάθεση αυτή είχε 
συστήσει, τηρουμένων των αναλογιών, υποθήκη δυνάμει των 
προαναφερθέντων νόμων αντί εμπράγματο βάρο  δυνάμει του 
παρόντο  Νόμου: 

Νοείται άτι, οι διατάξει  του εδαφίου (1) του άρθρου 29 και 
του εδαφίου (1) του άρθρου 31 του περί Μεταβιβάσεω  και 
Υποθηκεύσεω  Ακινήτων Νόμου δεν εφαρμόζονται στι  
περιπτώσει  που η σύμβαση έχει κατατεθεί πριν από την 
έναρξη τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου και αφορά ολόκληρο 
το συμφέρον επ ί τη  πωλούμενη  ακίνητη  ιδιοκτησία , εκτό  
εάν εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του αγοραστή. 

(6) Σε περίπ τωση, κατά την οποία το Δικαστήριο δεν εκδίδει 
το αιτούμενο διάταγμα ειδική  εκτέλεση  σύμβαση  σύμφωνα 
με τι  διατάξει  του άρθρου 7, αλλά αντί αυτού επ ιδικάζει 
αποζημιώσει  υπέρ του αγοραστή, νοουμένου ότι ο αγοραστή  
έχει εκπληρώσει τι  υποχρεώσει  του που απορρέουν από τη 
σύμβαση, το εμπράγματο βάρο  που δημιουργείται με την 
κατάθεση τη  σύμβαση  σύμφωνα με τι  διατάξει  του 
παρόντο  Νόμου επενεργεί ω  υποθήκη, από την ημερομηνία 
κατάθεση  τη  σύμβαση , σύμφωνα με τι  διατάξει  του περί 
Μεταβιβάσεω  και Υποθηκεύσεω  Ακινήτων Νόμου, προ  
όφελο  του αγοραστή για το ποσό των αποζημιώσεων που 
αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου. 
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(7) Η κατάθεση σύμβαση  σύμφωνα με τι  διατάξει  του 
παρόντο  Νόμου, δεν επενεργεί ούτω  ώστε να ματαιώσει ή να 
καθυστερήσει την πώληση τη  ακίνητη  ιδιοκτησία , η οποία 
δυνατό να είχε διαταχθεί από το Δικαστήριο πριν από την 
ημερομηνία τη  κατάθεση  αυτή . 

Διατυπώσει  
αναγκαίε  για την 
εκτέλεση τη  
σύμβαση . 

6.-(1) Κάθε σύμβαση είναι δεκτική ειδική  εκτέλεση , με 
διάταγμα του Δικαστηρίου, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7 
και εφόσον έχουν τηρηθεί οι ακόλουθοι όροι σε σχέση με αυτή: 

(α) Με την επ ιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), η 
σύμβαση είναι κατατεθειμένη σύμφωνα με τι  διατάξει  
του εδαφίου (1) του άρθρου 3- και 

(β) η αγωγή για έκδοση διατάγματο  για ειδική εκτέλεση 
τη  σύμβαση  εγείρεται εντό  τη  περιόδου 
παραγραφή  που προβλέπεται στον εκάστοτε σε ισχύ 
νόμο για παραγραφή απαιτήσεων που προκύπτουν 
από παράβαση σύμβαση . 

(2) Σε περίπτωση που η σύμβαση είναι γραπτή αλλά δεν 
έχει κατατεθεί σύμφωνα με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου ή 
η σύμβαση είναι προφορική το Δικαστήριο δύναται να διατάξει 
την ειδική εκτέλεση τη  όταν κρίνει τούτο δίκαιο και εύλογο υπό 
τι  περιστάσει  και εφόσον δεν επηρεάζονται δικαιώματα 
τρίτων που προκύπτουν από προγενέστερα εμπράγματα βάρη 
ή απαγορεύσει  και ικανοποιηθεί ότι-

(α) στη σύμβαση προσδιορίζονται επαρκώ  τα στοιχεία 

τη  ταυτότητα  των συμβαλλομένων μερών και το 

αντικείμενο τη  σύμβαση , 
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(β) υπάρχει εγγραφή στο Κτηματικό Μητρώο του 
αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, 
στο όνομα τουλάχιστον ενό  εκ των πωλητών σε 
σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία αποτελεί το 
αντικείμενο τη  σύμβαση  ή στην οποία 
περιλαμβάνεται το τμήμα τη  ακίνητη  ιδιοκτησία  
που αποτελεί το αντικείμενο τη  σύμβαση . 

Εκτέλεση τη  7. (1) Παρά τι  διατάξει  οποιουδήποτε άλλου νόμου, το 
σύμβαση . Δικαστήριο δύναται με διάταγμα του να διατάξει την ειδική 

εκτέλεση τη  σύμβαση  υπό οποιουσδήποτε όρου  τούτο 
κρίνει αναγκαίου . 

(2) Το διάταγμα ειδική  εκτέλεση  σύμβαση  δύναται να 
προνοεί και διαταγή λήψη  όλων των αναγκαίων μέτρων και 
διαβημάτων προ  εξασφάλιση των απαιτούμενων από 
οποιοδήποτε σε ισχύ νόμο π ιστοποιητικών, αδειών ή 
εγκρίσεων για τη διενέργεια χωριστή  εγγραφή  για την επ ίδικη 
ακίνητη ιδιοκτησία και ή διορισμού προσώπου άλλου από τον 
πωλητή για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ή να προβεί στα 
αναγκαία διαβήματα ή αντικατάσταση  του καθώ  και διαταγή 
για τα συνεπαγόμενα έξοδα. 

(3) Το διάταγμα του Δικαστηρίου ω  προ  τα έξοδα που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση τη  διαδικασία  για τη 
διενέργεια χωριστή  εγγραφή  για το τμήμα τη  ακίνητη  
ιδιοκτησία  που είναι αντικείμενο τη  σύμβαση , αποτελεί 
επ ιβάρυνση ω  η εγγραφή δικαστική  απόφαση  σύμφωνα με 

Κεφ. 6. το άρθρο 53 του περί Πολιτική  Δικονομία  Νόμου και 
11 του 1965 επ ιβαρύνει όλα τα τμήματα τη  ακίνητη  ιδιοκτησία  για τα 

161 του 1989 οποία διενεργείται χωριστή εγγραφή. 
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228 του 1989 
51(1) του 1999 

134(1) του 1999 
58(1) του 2003 
66(1) του 2004 

138(1) του 2006. 

(4) Το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα ειδική  
εκτέλεση  και στην περίπτωση που πριν από την κατάθεση τη  
σύμβαση  υπάρχει ήδη κατατεθειμένη υποθήκη που 
επ ιβαρύνει την ακίνητη ιδιοκτησία η οποία αποτελεί το 
αντικείμενο τη  σύμβαση  αν ικανοποιηθεί ότι ο αγοραστή  
κατέβαλε έναντι του ενυπόθηκου χρέου  το ποσό που αναλογεί 
στο αντικείμενο τη  σύμβαση  και σε περίπτωση που αυτό 
είναι τμήμα ακίνητη  ιδιοκτησία , το ποσό που αναλογεί στο εν 
λόγω τμήμα που υπολογίζεται με βάση το συντελεστή τη  αξία  
του. 

(5) Για του  σκοπού  του εδαφίου (4) ο συντελεστή  τη  
αξία  του τμήματο  ακίνητη  ιδιοκτησία  αντιστοιχεί στο 
ποσοστό τη  αξία  του εν λόγω τμήματο  σε σχέση με τη 
συνολική αξία τη  ενυπόθηκη  ιδιοκτησία  και στι  
περιπτώσει  κοινόκτητη  ιδιοκτησία  δεν περιλαμβάνει την αξία 
τη  περιορισμένη  κοινόκτητη  ιδιοκτησία . 

(6) Ο συντελεστή  αξία  εκάστου τμήματο  που θα 
προκύψει με βάση την πολεοδομική άδεια καθορίζεται από τον 
πωλητή και κατατίθεται στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο 
πριν από την πώληση οποιουδήποτε τμήματο . 

(7) Σε περίπτωση που η αγωγή για ειδική εκτέλεση τη  
σύμβαση  εγείρεται από εκδοχέα εξασφάλιση , το Δικαστήριο 
διατάσσει την εγγραφή του αντικειμένου τη  σύμβαση  στο 
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όνομα του αγοραστή και την ταυτόχρονη εγγραφή υποθήκη  
επ ί του νέου τίτλου. 

Εκτέλεση 8.- (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξασφάλισε δικαστικό διάταγμα 
δικαστικού που διατάσσει ειδική εκτέλεση σύμβαση , πρέπει να 
διατάγματο . απευθυνθεί εντό  ενό  έτου  από την ημερομηνία έκδοση  του 

στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο για την 
εγγραφή τη  ακίνητη  ιδιοκτησία , η οποία αποτελεί το 
αντικείμενο τη  σύμβαση , στο όνομα του προσώπου που 
αναγράφεται στο διάταγμα. Ο αρμόδιο  Επαρχιακό  
Κτηματολογικό  Λειτουργό , με την παρουσίαση του 
διατάγματο  ή επ ίσημου αντιγράφου του και αφού προσαχθούν 
τα έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή σύμφωνα με τι  
διατάξει  του περί Μεταβιβάσεω  και Υποθηκεύσεω  Ακινήτων 
Νόμου, μεριμνά ώστε να διενεργηθούν στο Κτηματικό Μητρώο 
του γραφείου όλε  οι εγγραφέ  που είναι αναγκαίε  για 
εφαρμογή του διατάγματο , ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 
εμπράγματα βάρη ή απαγορεύσει  που βαρύνουν την ακίνητη 
ιδιοκτησία ή τον ιδιοκτήτη τη  και τα οποία ακολουθούν κατά 
προτεραιότητα τη. σύμβαση τη  οποία  διατάσσεται η ειδική 
εκτέλεση, εξαιρουμένου εμπράγματου βάρου  που 
δημιουργείται με διάταγμα Δικαστηρίου, το οποίο εκδίδεται 
σύμφωνα με τι  πρόνοιε  των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 
7: 

Νοείται ότι, ο αρμόδιο  Επαρχιακό  Κτηματολογικό  
Λειτουργό , ο οποίο  καλείται να διενεργήσει εγγραφή ακίνητη  
ιδιοκτησία  σύμφωνα με διάταγμα Δικαστηρίου που εκδόθηκε 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντο  Νόμου ή το πρόσωπο 
προ  όφελο  του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα, δύναται να 
αποταθεί στο Δικαστήριο για οδηγίε  σε σχέση με οποιοδήποτε 
θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια τη  εγγραφή  αυτή  και 
το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει τέτοιε  οδηγίε  τι  οποίε  

ήθελε κρίνει αναγκαίε . 
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(2) Σε περίπτωση που υπάρχει κατατεθειμένη σύμβαση 
εκχώρηση  εξασφάλιση  και ο εκχωρητή  εξασφάλίση  προ  
όφελο  του οποίου εκδόθηκε διάταγμα Δικαστηρίου που 
διατάσσει ειδική εκτέλεση σύμβαση  αρνείται ή αμελεί να 
προβεί στι  αναγκαίε  ενέργειε  για την εκτέλεση του 
διατάγματο  αυτού, ο εκδοχέα  εξασφάλιση  δύναται να προβεί 
στι  εν λόγω ενέργειε  και να απευθυνθεί στο αρμόδιο 
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο όπω  προβλέπεται στο 
εδάφιο (1): 

Νοείται ότι, ο εκδοχέα  εξασφάλιση  δύναται να 
αποταθεί στο Δικαστήριο για οδηγίε  σε σχέση με οποιοδήποτε 
θέμα που προκύπτει αναφορικά με τι  π ιο πάνω αναγκαίε  
ενέργειε  για την εκτέλεση του διατάγματο  και το Δικαστήριο 
δύναται να εκδώσει τέτοιε  οδηγίε  τι  οποίε  ήθελε κρίνει 
αναγκαίε . 

Δικαίωμα για 9. (1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, εξασφάλισε διάταγμα 
ειδική εκτέλεση Δικαστηρίου που διατάσσει ειδική εκτέλεση σύμβαση , 
παύει αν αμελήσει ή παραλείψει να απευθυνθεί για τη εγγραφή τη  
ιδιοκτησία δεν ακίνητη  ιδιοκτησία  στο όνομα του και να προβεί σε όλε  τι  
εγγραφεί στο αναγκαίε  πράξει  και ενέργειε  για να καταστεί δυνατή η 
Κτηματικό Μητρώο διενέργεια τη  εγγραφή , εντό  ενό  έτου  από την ημερομηνία 
εντό  του διατάγματο , το δικαίωμα του εν λόγω προσώπου να 
ορισμένου αξιώσει ειδική εκτέλεση τη  σύμβαση  τερματίζεται και καμιά 
χρόνου. εγγραφή τη  ιδιοκτησία  δεν διενεργείται στο όνομα του στο 

Κτηματικό Μητρώο του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού 
Γραφείου, δυνάμει τη  εξουσιοδότηση  του διατάγματο , εκτό  
αν η περίοδο  ισχύο  του διατάγματο  ανανεωθεί σύμφωνα με 
τι  διατάξει  του εδαφίου (2). 



Αποτέλεσμα 
εγγραφή  δυνάμει 
διατάγματο  
Δικαστηρίου για 
ειδική εκτέλεση. 
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(2) Το διάταγμα του Δικαστηρίου για ειδική εκτέλεση 
σύμβαση  δύναται να ανανεώνεται για περαιτέρω περιόδου  οι 
οποίε  δε θα υπερβαίνουν το ένα έτο  η κάθε μια, αν το 
Δικαστήριο κρίνει τούτο δίκαιο και εύλογο υπό τι  περιστάσει : 

Νοείται ότι, η αίτηση για ανανέωση του διατάγματο  
κατατίθεται στο Δικαστήριο πριν από τη λήξη τη  περιόδου τη  
ισχύο  του και το Δικαστήριο δύναται να το ανανεώσει 
ανεξάρτητα αν έχει ήδη παρέλθει η π ιο πάνω περίοδο . 

10. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία εγγραφεί κατόπιν έκδοση  
διατάγματο  Δικαστηρίου για την ειδική εκτέλεση τη  σύμβαση  
σε οποιοδήποτε πρόσωπο η ιδιοκτησία αυτή, μετά την εγγραφή 
τη , περιέρχεται στο εν λόγω πρόσωπο στην έκταση του 
δικαιώματο  ιδιοκτησία  και του συμφέροντο  στην ιδιοκτησία 
αυτή δυνάμει τη  σύμβαση  και το Δικαστήριο, το οποίο έχει 
διατάξει την ειδική εκτέλεση τη  σύμβαση , δύναται να διατάξει 
την παράδοση ή την εξασφάλιση τη  κατοχή  τη  ιδιοκτησία  
στο πρόσωπο αυτό, όπω  το Δικαστήριο κρίνει ορθό. 

Σύμβαση 
εκχώρηση  
εξασφάλιση . 

11. (1) Ο εκδοχέα  σε σύμβαση εκχώρηση  εξασφάλιση  
δύναται να καταθέσει τη σύμβαση αυτή, στο Επαρχιακό 
Κτηματολογικό Γραφείο τη  επαρχία  στην οποία βρίσκεται η 
ακίνητη ιδιοκτησία η οποία αποτελεί το αντικείμενο τη  
σύμβαση  την οποία αυτή αφορά, οποτεδήποτε μετά την 
υπογραφή τη  και σε περίπ τωση κατάθεση  τη  τυγχάνουν 
εφαρμογή  οι ακόλουθε  διατάξει  του παρόντο  άρθρου. 

(2) Η κατάθεση τη  σύμβαση  εκχώρηση  εξασφάλιση  
γίνεται αποδεκτή μόνο αν-

(α) η σύμβαση την οποία αφορά είναι ήδη 
κατατεθειμένη' 
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(β) είναι γραπτή, περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία τη  
ταυτότητα  των συμβαλλομένων και είναι 
υπογραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη των 
οποίων οι υπογραφέ  είναι δεόντω  
π ιστοποιημένε · 

(γ) προσδιορίζει επακριβώ  τη σύμβαση στην οποία 
αναφέρεται' και 

(δ) καθορίζει επαρκώ  τη χρηματική υποχρέωση την 
οποία εξασφαλίζει. 

(3) Η κατάθεση τη  σύμβαση  εκχώρηση  εξασφάλιση  
επενεργεί ω  επ ιβάρυνση επ ί τη  σύμβαση  που αφορά και 
διατηρεί τη σειρά προτεραιότητα  του εμπράγματου βάρου  
που δημιουργείται από την κατάθεση τη  σύμβαση  την οποία 
αφορά, ώστε ο εκδοχέα  εξασφάλιση  αποκτά το εμπράγματο 
βάρο  που δημιουργείται από την κατάθεση τη  σύμβαση  την 
οποία αφορά. 

(4) Σε περίπτωση που ο εκχωρητή  εξασφάλιση  δεν 
εκπληρώνει τι  υποχρεώσει  του που προκύπτουν από τη 
σύμβαση εκχώρηση  εξασφάλιση , ο εκδοχέα  εξασφάλιση  
δύναται να καταχωρήσει αγωγή για ειδική εκτέλεση τη  
σύμβαση  που αυτή αφορά, σύμφωνα με τι  διατάξει  του 
άρθρου 7, ώστε να εκδοθεί διάταγμα του Δικαστηρίου σύμφωνα 
με το εδάφιο (7) του εν λόγω άρθρου: 

Νοείται ότι, οι διατάξει  του παρόντο  εδαφίου δεν 
επηρεάζουν το δυνάμει του παρόντο  Νόμου δικαίωμα του 
αγοραστή, ο οποίο  είναι εκχωρητή  εξασφάλιση , να 
καταχωρήσει αγωγή για ειδική εκτέλεση τη  σύμβαση . 
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(5) Σε περίπτωση που είναι κατατεθειμένη σύμβαση 
εκχώρηση  εξασφάλιση , η ακίνητη ιδιοκτησία που αποτελεί το 
αντικείμενο τη  σύμβαση  που αυτή αφορά δεν μπορεί να 
μεταβιβαστεί δυνάμει του περί Μεταβιβάσεω  και 
Υποθηκεύσεω  Ακινήτων Νόμου, εκτό  αν προηγουμένω  
αποσυρθεί ή διαγραφεί η κατάθεση τη  σύμβαση  εκχώρηση  
εξασφάλιση  σύμφωνα με τι  διατάξει  του παρόντο  άρθρου. 

(6) Σε περίπτωση που η χρηματική υποχρέωση την οποία 
εξασφαλίζει η σύμβαση εκχώρηση  εξασφάλιση  εξοφλείται ή 
παύει να υφίσταται, ο εκδοχέα  εξασφάλιση  μεριμνά για 
απόσυρση τη  κατάθεση  τη , εμφανιζόμενο  ενώπ ιον του 
Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου τη  επαρχία  στην 
οποία βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία η οποία αποτελεί το 
αντικείμενο τη  σύμβαση  την οποία αυτή αφορά και 
προσάγοντα  τα αναγκαία για το σκοπό αυτό έγγραφα. 

(7) Όταν ο εκδοχέα  εξασφάλιση -

(ά) αρνείται ή αμελεί να προβεί στην απόσυρση τη  
κατάθεση  τη  σύμβαση  εκχώρηση  εξασφάλιση  
έστω και αν η εξασφαλιζόμενη χρηματική υποχρέωση 
έχει εξοφληθεί ή έπαυσε να υφίσταται, ή 

(β) αρνείται να αποδεκτεί πληρωμή του ποσού τη  
χρηματική  υποχρέωση  για την οποία 
παραχωρήθηκε η σύμβαση εκχώρηση  εξασφάλιση , 
αφού αυτή έχει καταστεί πληρωτέα και να προβεί στην 
απόσυρση τη  κατάθεση , ή 

(γ) είναι αγνώστου διαμονή  ή είναι εταιρεία ή 
συνεταιρισμό  που δεν υφίσταται πλέον ή απεβίωσε 
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και ο προσωπ ικό  αντιπρόσωπο  ή οι κληρονόμοι του 
είναι άγνωστοι και στι  περιπτώσει  αυτέ  είτε ο 
εκχωρητή  εξασφάλιση  αδυνατεί για οποιοδήποτε 
από του  λόγου  αυτού  να πληρώσει στο δικαιούχο 
το ποσό που εξασφαλίζεται με τη σύμβαση 
εκχώρηση  εξασφάλιση , αφού τούτο έχει καταστεί 
πληρωτέο, είτε η χρηματική υποχρέωση που 
εξασφαλίζεται έχει εξοφληθεί ή έπαυσε να υφίσταται, 

ο εκχωρητή  εξασφάλιση  δύναται να απευθυνθεί στο 
δικαστήριο και να ζητήσει την έκδοση διατάγματο  με το οποίο 
να διατάσσεται η διαγραφή τη  κατάθεση  τη  σύμβαση  
εκχώρηση  εξασφάλιση  και το δικαστήριο δύναται να εκδώσει 
το κατά την κρίση του δίκαιο υπό τι  περιστάσει  διάταγμα: 

Νοείται ότι, ο αρμόδιο  Επαρχιακό  Κτηματολογικό  
Λειτουργό , με την παρουσίαση σ' αυτόν διατάγματο  που 
εκδίδεται δυνάμει του παρόντο  εδαφίου με το οποίο 
διατάσσεται η διαγραφή τη  κατάθεση  τη  σύμβαση  
εκχώρηση  εξασφάλιση , ή επ ίσημου αντιγράφου αυτού, 
μεριμνά ώστε να διενεργηθούν ot αναγκαίε  ενέργειε  για την 
εφαρμογή του διατάγματο . 

(8) Σε περίπτωση που είναι κατατεθειμένη σύμβαση 
εκχώρηση  εξασφάλιση , ο εκχωρητή  εξασφάλιση  δε δύναται 
χωρί  την προηγούμενη συγκατάθεση του εκδοχέα 
εξασφάλιση  να-

(α) αποσύρει την κατάθεση τη  σύμβαση  την οποία 
αφορά η σύμβαση εκχώρηση  εξασφάλιση , 

(β) ακυρώσει τη σύμβαση την οποία αφορά η σύμβαση 
εκχώρηση  εξασφάλιση , ή 
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(γ) συνάψει σύμβαση εκχώρηση . 

(9) Σε περίπτωση που είναι κατατεθειμένη σύμβαση 
εκχώρηση  εξασφάλιση  και ο πωλητή  τερματίσει τη σύμβαση 
την οποία αφορά η σύμβαση εκχώρηση  εξασφάλιση , 
ενημερώνει ταυτόχρονα τον εκδοχέα εξασφάλιση  για τον 
τερματισμό τη  σύμβαση . 

(10) Οι δυνάμει του παρόντο  άρθρου συνέπειε  τη  
κατάθεση  τη  σύμβαση  εκχώρηση  εξασφάλιση  παύουν να 
υφίστανται με την απόσυρση τη  κατάθεση  τη  από τον 
εκδοχέα εξασφάλιση  ή με την παρέλευση τη  προθεσμία  
καταχώρηση  έφεση  εναντίον δικαστική  απόφαση  με την 
οποία διατάσσεται η διαγραφή τη  και σε περίπτωση 
καταχώριση  έφεση  με την έκδοση απόφαση  στην έφεση. 

Εξουσία 
Δικαστηρίου να 
επ ιτρέψει 
κατάθεση 
σύμβαση  ή 
έγερση αγωγή  
εκτό  
προθεσμία . 

12, Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  τη  παραγράφου (γ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 3 και τη  παραγράφου (β) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 6, το Δικαστήριο δύναται, κατόπ ιν σχετική  
αίτηση , να επ ιτρέψει την κατάθεση σύμβαση  ή την έγερση 
αγωγή  για ειδική εκτέλεση, έστω και αν έχει παρέλθει η 
προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό χρονική περίοδο , σύμφωνα 
με τι  υπό αναφορά διατάξει , όταν κρίνει τούτο δίκαιο και 
εύλογο για την προστασία του αγοραστή. 

Επ ιφύλαξη 
εξουσία  
Δικαστηρίου. 

13. Καμιά διάταξη η οποία περιέχεται στον παρόντα Νόμο δεν 
ερμηνεύεται ότι αποστερεί οποιοδήποτε Δικαστήριο από το 
δικαίωμα να επ ιδικάσει αποζημιώσει  για παράβαση σύμβαση  
όταν το Δικαστήριο κρίνει αυτό σκόπ ιμο, αντί να διατάσσει 
ειδική εκτέλεση τη  σύμβαση . 

Ευθύνη 14. Αν οποιοσδήποτε πωλητή  δυνάμει σύμβαση  σε σχέση με 



κληρονόμων 
πωλητή. 
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την οποία τηρήθηκαν οι διατυπώσει  που καθορίζονται από το 
άρθρο 7 ή και 8, αποβιώσει μετά την κατάρτιση τη  σύμβαση , 
ο αγοραστή  δικαιούται να αξιώσει από το διαχειριστή τη  
περιουσία  του πωλητή κάθε θεραπεία, όπω  δικαιούται από 
τον παρόντα Νόμο να αξιώσει από τον πωλητή. 

Θεραπείε  
πωλητή. 

15. Όταν οποιοσδήποτε αγοραστή  ακίνητη  ιδιοκτησία  
δυνάμει σύμβαση  σε σχέση με την οποία τηρήθηκαν οι 
διατυπώσει  που καθορίζονται από το άρθρο 7 ή και 8 αρνηθεί 
να καταβάλει το τίμημα αγορά  και αποδεκτεί την ιδιοκτησία, η 
θεραπεία του πωλητή δυνάμει τη  σύμβαση  αποτελείται μόνο 
από αποζημιώσει . 

Μεταβατικέ  
διατάξει . 

Κεφ. 232. 
50 του 1970 
96 του 1972 

51{Ι) του 1995 
96(Ι)του 1997. 

16. (1) Παρά τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου, συμβάσει  οι 
οποίε  παραμένουν σε ισχύ και συνομολογήθηκαν 
οποτεδήποτε πριν από την ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του 
παρόντο  Νόμου έστω και αν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη 
στον υπό κατάργηση περί Πώληση  Γη  (Ειδική Εκτέλεση) 
Νόμο προθεσμία κατάθεση  του , δύνανται, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 3, να κατατεθούν εντό  προθεσμία  έξι 
μηνών από την ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του παρόντο  
Νόμου. 

(2) Οι διατάξει  του παρόντο  Νόμου εφαρμόζονται και σε 
σχέση με συμβάσει  που συνομολογήθηκαν πριν από την 
ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου και οι 
οποίε  είναι ήδη κατατεθειμένε  στο αρμόδιο Επαρχιακό 
Κτηματολογικό Γραφείο πριν από την έναρξη τη  ισχύο  αυτού 
ή οι οποίε  θα κατατεθούν σύμφωνα με τι  διατάξει  του 
εδαφίου (1) ανεξάρτητα αν σε σχέση με αυτέ  εκκρεμεί κατά την 
εν λόγω ημερομηνία οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία. 

Έναρξη τη  17. Η ισχύ  του παρόντο  Νόμου αρχίζει μετά την παρέλευση 
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ισχύο  του τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευση  του στην 
παρόντο  Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία . 
Νόμου. 

Κατάργηση. 18. Από την ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του παρόντο  
Νόμου καταργείται ο περί Πώληση  Γη  (Ειδική Εκτέλεση) 
Νόμο . 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4282, 29.4.2011 

697 Ν. 82(Ι)/2011 

Ο περί Εγγραφή  Κομμωτών και Κουρέων (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση ατην 
Επ ίαημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  82(!) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟ 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

28(1} του 2003 
139(1) του 2009. 

Αντικατάσταση 
όρων στο βασικό 
νόμο. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Εγγραφή  Κομμωτών και Κουρέων (Τροποποιητικό ) 
Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  περί Εγγραφή  Κομμωτών και Κουρέων Νόμου  του 
2003 και 2009 (που στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών 
Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί Εγγραφή  Κομμωτών και Κουρέων Νόμοι του 2003 μέχρι 2011. 

2. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την αντικατάσταση του όρου "Σύνδεσμο " και τη  ερμηνεία  του 
οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή αυτή απαντάται στο βασικό νόμο με τον όρο 
"Ομοσπονδία'1 και τη  ερμηνεία  αυτού στην ανάλογη γραμματική παραλλαγή. 

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

(α) Με τη διαγραφή των όρων "βοηθό  κομμωτή ", "βοηθό  κουρέα " και "Σύνδεσμο " και 
τη  ερμηνεία  του  από οπουδήποτε απαντώνται στο κείμενο' 

(β) με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και τη  
ερμηνεία  του : 

«Επ ιθεωρητή " σημαίνει Επιθεωρητή που ορίζεται από το Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 12Α-

«καθορισμένο» σημαίνει καθορισμένο σε κανονισμού  που εκδίδοντα) δυνάμει του παρόντο  
Νόμου-

«"Ομοσπονδία" σημαίνει την Παγκύπρια Ομοσπονδία Κομμωτών και Κουρέων που ιδρύεται με 
βάση το άρθρο 17*»· 

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 3Α του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

"Υγειονομικό  Επιθεωρητή " σημαίνει Επιθεωρητή ή λειτουργό που ορίζεται από τι  αρμόδιε  
υγειονομικέ  υπηρεσίε  του Υπουργείου Υγεία  ή των Δήμων εντό  των οποίων λειτουργούν, 
δυνάμει του άρθρου 12Ε». 

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

(α) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, τη  λέξη  «πέντε» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη 
«έξι», και 

(β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (6) αυτού, τη  λέξη  «δύο» (δεύτερη γραμμή), με τη 
λέξη «τριών». 

5. Το άρθρο 3Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

«(1) Το Συμβούλιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με συνεχή διαδοχή και κοινή 
σφραγίδα και με την εξουσία να αποκτά, να κατέχει και να διαθέτει περιουσία, να ενάγει και να 
ενάγεται με την επωνυμία του και να πράττει ό,τιδήποτε αναγκαίο για του  σκοπού  του 
παρόντο  Νόμου.». 

6. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5): 
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«(5) Τα κομμωτήρια ή κουρεία διευθύνονται από ενγεγραμμένου  κομμωτέ  ή 
κουρεί .», και 

(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (8), αμέσω  μετά το εδάφιο (7): 

«(8) Εκτό  από την περίπτωση αλλαγή  τόπου λειτουργία  κομμωτηρίου ή 
κουρείου, η άδεια Ιδρυση  και λειτουργία  κομμωτηρίου ή κουρείου ισχύει διά βίου 
του κατόχου τη , υπό την προϋπόθεση ότι -

(ι) κατά τη διενέργεια ειδικού ελέγχου από Επιθεωρητέ  που γίνεται 
κάθε πέντε (5) έτη, δε διαπ ιστώνονται ανεπανόρθωτε  φθορέ  στο 
υποστατικό, εντό  του οποίου λειτουργεί το κομμωτήριο ή κουρείο ή 
φθορέ  που ο ιδιοκτήτη  αρνείται να επανορθώσει, και 

(α) κατά τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου από Υγειονομικό 
Επ ιθεωρητή που γίνεται κάθε δύο (2) έτη δε διαπ ιστώνεται 
καταστρατήγηση οποιωνδήποτε ουσιωδών υγειονομικών 
διατάξεων.». 

Προσθήκη νέου 7. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την ένθεση, αμέσω  μετά το άρθρο 7 αυτού, του ακόλουθου νέου 
άρθρου 7Α στο άρθρου 7Α: 
βασικό νόμο. 

«Ελεύθερη 7Α. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντο  Νόμου, για σκοπού  
παροχή ελεύθερη  παροχή  υπηρεσιών στη Δημοκρατία, εφαρμόζονται οι πρόνοιε  των 
υπηρεσιών. άρθρων 9 μέχρι 11 του περί Αναγνώριση  των Επαγγελματικών Προσόντων 

31(1) του 20D8. Νόμου, όπω  αυτό  εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

Τροποποίηση του 8. Το άρθρο 8, του βασικού νόμου τροποποιείταί με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το 
άρθρου 8 του ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 
βασικού νόμου. 

«(2)(α) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για κάθε αίτηση χωρί  καθυστέρηση και, σε 
κάθε περίπτωση, εντό  προθεσμία  τριών μηνών, η οποία αρχίζει από τη χρονική στιγμή τη  
υποβολή  όλων των απαιτούμενων εγγράφων: 

Νοείται ότι, η προθεσμία των τριών (3) μηνών δύναται να παραταθεί μία ακόμα φορά, 
από το Συμβούλιο, για ένα (1) ακόμη μήνα, μετά από δέουσα αιτιολόγηση, η οποία 
κοινοποιείται στον αιτούντα πριν την εκπνοή τη  αρχική  προθεσμία : 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση του Συμβουλίου 
εντό  τη  προθεσμία  που προβλέπεται ή παρατείνεται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, η άδεια 
θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. 

(β) Για κάθε αίτηση χορήγηση  άδεια  αποστέλλεται το ταχύτερο προ  βεβαίωση 
παραλαβή  στην οποία καθορίζεται -

(ί) η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) προθεσμία απάντηση , 

(ίί) τα μέσα έννομη  προστασία  που διαθέτει ο αιτητή  σε περίπτωση 
αρνητική  απάντηση  τη  αρμόδια  αρχή , 

(iii) ανάλογα με την περίπτωση και όπου αυτό εφαρμόζεται, δήλωση ότι, σε 
περίπτωση μη απάντηση  εντό  τη  προβλεπόμενη  προθεσμία , η άδεια 
θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. 

(γ) Εάν η αίτηση είναι ελλιπή , ο αιτητή  ενημερώνεται χωρί  καθυστέρηση σχετικά με την 
ανάγκη υποβολή  συμπληρωματικών εγγράφων και ο χρόνο  που καθορίζεται στο εδάφιο (2), 
εντό  του οποίου πρέπει να εξετασθεί η αίτηση αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση των 
απαιτούμενων εγγράφων. 
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{δ} ΣΕ περίπτωση που αίτηση απορριφθεί λόγω μη τήρηση  των απαιτούμενων διαδικασιών 
ή διατυπώσεων, ο αιτητή  ενημερώνεται το ταχύτερο για την απόρριψη τη .".» 

Τροποποίηση του 9. Το άρθρο 9 του. βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τη  παραγράφου (α) του 
άρθρου 9 του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α): 
βασικού νόμου. 

«(α) να αακεί εργασία κομμωτή ή κουρέα, περιλαμβανομένη  και τη  εργασία  κομμωτή ή 
κουρέα οε κέντρα εφαρμογή  και/ή προσθήκη  μαλλιών ή να προβάλλει τον εαυτό του ω  
κομμωτή ή κουρέα·». 

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

«Απαγορευτικέ  12,-(1) Απαγορεύεται σε κομμωτή ή κουρέα-
διατάξει . 

(α) να παρέχει υπηρεσίε  σε πελΰτηάτελάτιδα το οποίο, εν γνώσει του 
ακολουθεί οποιαδήποτε ιατρική Θεραπευτική αγωγή για πάθηση ή 
δερματική νόσο που έχει σχέση με το κεφάλι και τα μαλλιά και που μπορεί 
να επηρεάσει την πάθηση αυτή, χωρί  παραπεμπτικό με πλήρη ιατρική 
διάγνωση από εγγεγραμμένο ιατρό, 

(β) να ασκεί το επάγγελμα του κομμωτή/κουρέα κατ' οίκον, εκτό  από τι  
περιπτώσει  που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 5, 

(γ) να πωλεί καί/ή εκθέτει προ  πώληση τρόφιμα ή ποτά γ|α ευρύτερη 
κατανάλωση εντό  του κομμωτηρίου ή κουρείου, 

(δ) να πωλεί και/ή εκθέτει προ  πώληση και/ή άλλω  πω  διαθέτει προϊόντα 
άλλα από προϊόντα κομμωτική , 

(Ε) να επ ιτρέπει τη μόνιμη ή'και προσωρινή παρουσία κατοικίδιων ζώων 
εντό  του κομμωτηρίου ή κουρείου, εκτό  εάν πρόκειται για σκύλο που 
είναι συνοδό  τυφλού. 

(2) Δεν επ ιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία κομμωτηρίων ή κουρείων -

(α) ε ντό   πολ υκαταστ η μ άτω ν, 

(β) εντό  οποιασδήποτε δημόσια  ή ιδιωτική  υπηρεσία  ή ξενοδοχείου, 
γυμναστηρίου, ινστιτούτου αισθητική  ή οποιουδήποτε άλλου χώρου, 
εκτό  εάν αυτά έχουν εφοδιασθεί με άδεια λειτουργία  και πληρούν του  
όρου  τη  άδεια  καθώ  και τι  διατάξει  του Νόμου, 

(γ) πέραν του πρώτου και δεύτερου ορόφου πολυκατοικία , 

εκτό  εάν -

(ί) ο χώρο  εντό  ίου οποίου πρόκειται να εγκατασταθούν έχει 
χαρακτηρισθεί από την αρμόδια πολεοδομική αρχή ω  χώρο  
κύρια  χρήση  για κομμωτήριο ή κουρείο- και 

(ίί) στην περίπτωση πολυκατοικία , το κομμωτήριο ή κουρείο έχει 
δική του ανεξάρτητη είσοδο, εκτό  τη  κοινή  εισόδου τη  
πολυκατοικία , και δεν επ ικοινωνεί με υπνοδωμάτια ή άλλου  
χώρου  και παρέχεται γραπτή βεβαίωση του διαχειριστή τη  
πολυκατοικία  ότι επ ιτρέπεται η λειτουργία του κουρείου ή 
κομμωτηρίου εντό  αυτή .». 
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Προσθήκη νέων 
άρθρων 12Α, 
12Β. 12Γ, 12Δ. 
και 12Ε στο 
βασικό νόμο. 

11. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την προαθήκη, αμέσω  μετΰ το άρθρο 12 αυτού, των 
ακόλουθων νέων όρθρων 12Α, 12Β. 12Γ. 12Δ και 12Ε: 

«Διορισμό  
Επιθεωρητών, 
και καθήκοντα και 
ευθύνε  αυτών. 

Εξουσία εισόδου 
για σκοπού  
ελέγχου. 

Δϊκαστικό 
ένταλμα 
έρευνα . 

12Α.-(1) Το Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε λειτουργό ή λειτουργού  του (στο 
εξή  αναφερόμενοι ω  «Επιθεωρητέ ») το καθήκον του ελέγχου τη  
συμμόρφωση  ή αποτελεσματική  εφαρμογή  των διατάξεων του παρόντο  
Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. 

(2) Τα καθήκοντα και οι ευθύνε  του Επ ιθεωρητή περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

(α) 

Φ ) 

Τη διερεύνηση, λήψη καταθέσεων και εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλη  
μαρτυρία  αναγκαία  για τη στοιχειοθέτηση ποινικών ή πειθαρχικών 
παραβάσεων, σύμφωνα με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου και των 
δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών 

την υποχρέωση να εμφανίζονται ω  μάρτυρε  ενώπιον των δικαστηρίων 
ή του Συμβουλίου κατά την εκδίκαση ποινικών ή, ανάλογα με την 
περίπ τωση, πειθαρχικών παραβάσεων δυνάμει του παρόντο  Νόμου ή 
των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών-

{γ} τη διενέργεια κάθε άλλη  προπαρασκευαστική  πράξη , που κρίνεται 
αναγκαία για την προώθηση ή επ ίτευξη τη  λήψη  νομικών μέτρων 
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει νσ 
συμμορφωθεί με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου ή των δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων Κανονισμών. 

12Β.-{1) Επ ιθεωρητή , κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων και ευθυνών του 
δυνάμει του άρθρου 12Α, έχει εξουσία, σε οποιαδήποτε εύλογη ώρα κα! 
επ ιδεικνύοντα  το έγγραφο τη  εξουσιοδότηση  του, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε 
υποστατικό εκτό  εκείνου που χρησιμοποιείται ω  κατοικία, το οποίο π ιστεύει 
εύλογα ότι χρησιμοποιείται για σκοπού  άσκηση  του επαγγέλματο  του κομμωτή 
ή κουρέα και να απαιτεί από τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο το οποίο φαίνεται να έχει 
την εποπτεία ή τον έλεγχο του υποστατικού την παρουσίαση οποιωνδήποτε 
εγγράφων, καθώ  και την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών που κρίνονται 
αναγκαίε  για τον έλεγχο και τη διαπ ίστωση τη  τήρηση  των διατάξεων του 
παρόντο  Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. 

(2) Όταν από την επ ιθεώρηση δυνάμει του εδαφίου (1), ο Επιθεωρητή  
σχηματίσει εύλογη πεποίθηση ότι έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει 
του παρόντο  Νόμου, τότε αυτό  μπορεί να κατάσχει οποιαδήποτε έγγραφα ή 
άλλη μαρτυρία ή να πάρει αντίγραφα αυτών αν π ιστεύει ότι μπορούν να 
χρειαστούν για αποδεικτικού  σκοπού  σε μελλοντική ποινική διαδικασία και 
γενικά έχει εξουσία να ενεργήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση ω  εάν να ήταν 
αστυνομικό  ανακριτή  κατά τη διερεύνηση ποινικού αδικήματο . 

12Γ.-(1) Τηρουμένων κατά τα λοιπά των σχετικών με την έκδοση και εκτέλεση 
δικαστικών ενταλμάτων έρευνα  διατάξεων τη  Ποινική  Δικονομία , Επαρχιακό  
Δικαστή  με βάση ένορκη καταγγελία -

(α) αφού ικανοποιηθεί ότι υπάρχει βάσιμο  λόγο  να π ιστεύει-

(ί) ότι οποιαδήποτε αντικείμενα, βιβλία ή έγγραφα, τα οποίο 
Επιθεωρητή  έχει εξουσία δυνάμει του άρθρου 12Β να επ ιθεωρεί, 
βρίσκονται σε οποιαδήποτε υποστατικά και ότι η επ ιθεώρηση του  
είναι π ιθανόν να αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία για τη 
διάπραξη αδικήματο  δυνάμει του παρόντο  Νόμου- ή 
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Παρακώλυση 
εντεταλμένου 
Επιθεωρητή και 
Υγειονομικού 
Επ ιθεωρητή. 

(ϋ) ότι έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα δυνάμει 
του παρόντο  Νόμου σε οποιαδήποτε υποστατικά- και 

(β) αφού ικανοποιηθεί επ ίση  ότι η είσοδο  στα υποστατικά έχει εμποοισθεί ή 
είναι π ιθανόν να εμποδισθεΙ, 

δύναται να εκδώσει δικαστικό ένταλμα που να επ ιτρέπει στον Επ ιθεωρητή να 
εισέλθει στα υποστατικά. 

(2) Επιθεωρητή  που εισέρχεται σε υποστατικά δυνάμει του παρόντο  άρθρου 
μπορεί να έχει μαζί του ή συνοδεύεται από τέτοια άλλα πρόσωπα, 
περιλαμβανομένων αστυνομικών οργάνων ή τέτοιο εξοπλισμό που αυτό  θέλει 
θεωρήσει απαραίτητο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. 

12Δ.~(1) Πρόσωπο το οποίο -

(α) παρακωλύει Επ ιθεωρητή από του να ενεργήσει σύμφωνα με τον παρόντα 
Νόμο, ή 

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που του 
απευθύνει δικαιωματικά ο Επιθεωρητή , δυνάμει του άρθρου 12Β, ή 

(γ) χωρί  εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον Επιθεωρητή 
οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ήθελε 
ζητήσει αυτό  κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του άρθρου 
12Β, 

είναι ένοχο αδικήματο  και, σε περίπτωση καταδίκη  του, υπόκειται σε ποινή 
φυλάκιση  που δεν υπερβαίνει του  έξι (6) μήνε  ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τα δύο χιλιάδε  ευρώ (€2000,00) ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ . 

(2} Πρόσωπο το οποίο, κατά την παροχή οποιασδήποτε πληροφορία  ττου του 
ζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12Β, προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή 
δήλωση, είναι ένοχο αδικήματο  και, σε περίπτωση καταδίκη , υπόκειται σε ποινή 
φυλάκιση  που δεν υπερβαίνει του  δώδεκα (12) μήνε  ή σε χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδε  ευρώ (€2000,00) ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ . 

Υγειονομικό  12Ε.-(1) Ο υγειονομικό  έλεγχο  στα κομμωτήρια, κουρεία ανατίθεται σε 
έλεγχο  από Υγειονομικού  Επιθεωρητέ  που ορίζονται από τι  Υγειονομικέ  Υπηρεσίε  του 
Υγειονομικού  Υπουργείου Υγεία  ή των Δήμων εντό  των οποίων λειτουργούν για τον σκοπό 
Επ ιθεωρητέ . αυτό. 

(2) Τα καθήκοντα, οι ευθύνε  και οι αρμοδιότητε  των Υγειονομικών 
Επιθεωρητών είναι οι ίδιε  με αυτέ  που ισχύουν για του  Επιθεωρητέ  και 
αναφέρονται στα άρθρα 12Α(2), 12Β και 12Γ. 

(3) Πρόσωπο το οποίο -

(α) παρακωλύει Υγειονομικό Επ ιθεωρητή από του να ενεργήσει σύμφωνα με 
τον παρόντα Νόμο, ή 

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση ττου του 
απευθύνει δικαιωματικά ο Υγειονομικό  Επιθεωρητή  δυνάμει του 
άρθρου 12Β, ή 

(V) χωρί  εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον Υγειονομικό 
Επιθεωρητή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα 
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Προσθήκη νέων 
άρθρων 14Ακαι 
14Β στο βασικό 
νόμο. 

αυτό  ήθελε ζητήσει κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του 
άρθρου 126, 

είναι ένοχο αδικήματο  και, σε περίπτωση καταδίκη  του, υπόκειται στι  ίδιε  
ποινέ  που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 12Δ. 

(4) Πρόσωπο το οποίο, κατά την παροχή οποιασδήποτε πληροφορία  που του 
ζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12Β, προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή 
δήλωση,- είναι ένοχο αδικήματο  και, σε περίπ τωση καταδίκη  του, υπόκειται στι  
ίδιε  ποινέ  που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 12Δ.». 

12. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  μετά το άρθρο 14 αυτού, των ακόλουθων 
νέων άρθρων 14Α και 14Β: 

«Πειθαρχική 14Α.-{1) Εάν καταγγελθεί στο Συμβούλιο ότι εγγεγραμμένο  κομμωτή  ή κουρέα  
έρευνα. δυνατόν να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο μεριμνά αμέσω  

όπω  διεξαχθεί έρευνα από μέλο  του Συμβουλίου (στο εξή  αναφερόμενο ω  «ο 
ερευνών λειτουργό ».). 

(2) Ο ερευνών λεπουργό  διεξάγει την έρευνα ΪΟ ταχύτερο κατά δε την υπ ' 
αυτού διεξαγωγή τη  έρευνα  κέκτηται εξουσία όπω  ακούσει οποιουσδήποτε 
μάρτυρε  η λάβει έγγραφε  καταθέσει  από οποιοδήποτε πρόσωπο. 

(3} Ο καταγγελθεί  εγγεγραμμένο  κομμωτή  ή κουρέα  δικαιούται να γνωρίζει 
την κατ' αυτού υπόθεση, παρέχεται δε σε αυτόν η ευκαιρία όπω  εισακουσθεί, 

(4) Μετά τη συμπλήρωση τη  έρευνα , ο ερευνών λειτουργό  υποβάλλει 
έκθεση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ο οποίο  τη διαβιβάζει στο νομικό 
σύμβουλο του Συμβουλίου για γνωμοδότηση. 

(5) Ο νομικό  σύμβουλο  συμβουλεύει το Συμβούλιο κατά πόσο δύναται να 
διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία κατά του κατανγελθέντο , σε περίπτωση δε 
καταφατική  γνωμοδοτήσεω , προβαίνει σπ   διατυπώσει  τη  κατηγορία . 

(6) Μόλι  ληφθεί η υπό του νομικού συμβούλου διατυπωθείσα πειθαρχική 
κατηγορία, το Συμβούλιο επιλαμβάνεται αυτή , σύμφωνα με το άρθρο 14Β. 

Πειθαρχική 14Β.-(1) Μέσα σε δύο (2) εβδομάδε  από την ημερομηνία λήψεω  τη  πειθαρχική  
διαδικασία. κατηγορία , το Συμβούλιο μεριμνά όπω  εκδοθεί κλήση, κατά τον καθορισμένο 

τύπο καί επ ιδοθεί προ  τον καταγγελθέντα κατά τον καθορισμένο τρόπο. 

(2) Η υπό του Συμβουλίου εκδίκαση τη  υπόθεση  διεξάγεται, τηρουμένων των 
αναλογιών, κατά τον Ιδιο τρόπο όπω  η ακρόαση ποινική  υποθέσεω  που 
εκδικάζεται συνοπτικώ : 

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να αποδεχθεί οποιαδήποτε μαρτυρία, 
έστω και εάν αυτή δεν θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία. 

(3) Το Συμβούλιο δύναται να -

(α) καλεί μάρτυρε  και απαιτεί την προσέλευση του , καθώ  και την 
προσέλευση του καταγγελθέντο , όπω  γίνεται σε συνοπτικά 
διεξαγόμενε  δίκε · 

(β) απαιτεί την προσαγωγή παντό  εγγράφου που σχετίζεται με την 
κατηγορία. 

(4) Κάθε απόφαση του Συμβουλίου πρέττει να είναι αιτιολογημένη και να 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο.». 
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Τροποποίηση του 13. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 17 του 
(Βασικού νόμου. 

81(1) του 2011. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 18 του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 22Γ του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 23 του 
βασικού νόμου. 

Προσθήκη νέου 
άρθρου 23Α στο 
βασικό νόμο. 

(α) Με την αντικατάσταση τη , στο τέλο  του εδαφίου (1) αυτού, τελεία  με κόμμα και, την 
αμέσω  μετά, προσθήκη τη  φράση  «ο οποίο , από την ημερομηνία έναρξη ισχύο  του 
περί Εγγραφή  Κομμωτών και Κουρέων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, 
μετονομάζεται σε «Ομοσπονδία» και 

(β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «επαρχιακέ  επ ιτροπέ » 
(πρώτη γραμμή), με τι  λέξει  «Επαρχιακού  Συνδέσμου ». 

14. Η παράγραφο  (β) του εδαφίου (2} του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση τη , στο τέλο  αυτή , τελεία  με άνω και κάτω τελεία και με την, αμέσω  μετά, προσθήκη 
τη  ακόλουθη  νέα  επ ιφύλαξη : 

«Νοείται ότι, όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να δείχνουν την επαγγελματική του  
ταυτότητα και να υπογράφουν για τη λήψη του ψηφοδελτίου.». 

15. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση ίου εδαφίου (8) αυτού, με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο (6): 

«(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο τη  Ομοσπονδία  ρυθμίζει όλε  τι  εργασίε  του, τον τρόπο 
σύγκληση  του, τη διαδικασία συνεδριάσεων του και τα θέματα εκλογών των μελών του, με 
εσωτερικού  κανονισμού .». 

16. Το άρθρο 22Γ του βασικού νόμου τροττοποιείται με την αντικατάσταση, οτην παράγραφο (ε) του 
εδαφίου (2) αυτού, των λέξεων «επαρχιακέ  επ ιτροπέ », με τι  λέξει  «Επαρχιακού  Συνδέσμου ». 

17. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροττοποιείται ω  ακολούθω : 

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

«Αδικήματα (1) Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τι  διατάξει  του 
και ποινέ . παρόντο  Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι 

ένοχο αδικήματο  και, αν δεν προβλέπεται ειδικά άλλη ποινή, σε 
περίπτωση καταδίκη  του, υπόκειται σε ποινή φυλάκιση  που δεν 
υπερβαίνει του  έξι (6) μήνε  ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τι  
τρει  χιλιάδε  ευρώ (€3.000,00) ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ ,»- και 

(β) με την αντικατάσταση, στο τέλο  του εδαφίου (2) αυτού, των λέξεων «τι  τριακόσιε  λίρε » 
(δωδέκατη γραμμή), με τι  λέξει  και τον αριθμό «χίλια ευρώ (€1.000,00)», 

18. Ο βααικό  νόμο  τροποποιείται, με την ένθεση, αμέσω  μετά το άρθρα 23 αυτού, του ακόλουθου 
νέου άρθρου 23Α. 

«Διάταγμα 
εκδικάζοντο  
δικαστηρίου. 

23Α.-(1} Το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται ποινικό αδίκημα δυνάμει 
των άρθρων 9 και 23, δύναται, κατόπιν μονομερού  (ex parte) αίτηση , να διατάξει -

(α) τη διενέργεια ή την αποφυγή διενέργεια  οποιασδήποτε πράξη  σχετική  
με το εκδικαζόμενο αδίκημα, ή 

(β) το κλείσιμο ή την αναστολή τη  λειτουργία  οποιουδήποτε κομμωτηρίου ή 
κουρείου συνδεόμενου με το εκδικαζόμενο αδίκημα, αμέσω  ή εντό  
τέτοια  προθεσμία  και κάτω από τέτοιου  όρου , όπω  το δικαστήριο 
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ήθελε κρίνει σκόπιμο να καθορίσει, μέχρι την τελική εκδίκαση τη  υπόθεση  
αναφορικά με την οττοία έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη. 

(2) Επ ιπρόσθετα από την επ ιβολή τη  ποινή  που προβλέπεται στο άρθρο 9, το 
δικαστήριο ενώπ ιον του οποίου καταδικάζεται πρόσωπο για αδίκημα που 
αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, δύναται να διατάξει το καταόΤκαζόμενο πρόσωπο -

(α) να διακόψει ή να αναστείλει οποιεσδήποτε ενέργειε  ή πρακτικέ  που 
σχετίζονται με το ποινικό αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί, 

(β) να κλείσει και διατηρήσει κλειστό οποιοδήποτε κομμωτήριο ή κουρείο σε 
σχέση με το οποίο έχει διαπραχθεί το ποινικό αδίκημα για το οττοίο έχει 
καταδικασθεί αμέσω  ή εντό  τέτοια  προθεσμία  και κάτω από τέτοιου  
όρου , όπω  το δικαστήριο ήθελε κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο να καθορίσει 
στο διάταγμα, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντο  Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.». 

19. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσω  μετά το άρθρο 24 αυτού, του ακόλουθου 
νέου άρθρου 24Α: 

24Α. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντο  Νόμου και των 
δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, για οποιοδήποτε θέμα 
που αφορά στην παροχή υπηρεσιών κομμωπκή  στη 
Δημοκρατία και δε ρυθμίζεται από τι  πρόνοιε  του παρόντο  
Νόμου, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλονιών, οι πρόνοιε  
του περ! τη  Ελευθερία  Εγκατάσταση  Παροχών Υπηρεσιών και 
τη  Ελεύθερη  Κυκλοφορία  των Υπηρεσιών Νόμου, όπω  
αυτό  εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.". 

«Εφαρμογή των 
προνοιών του 
περί τη  
Ελευθερία  
Εγκατάσταση  
Παροχών 
Υπηρεσιών και 
τη  Ελεύθερη  
Κυκλοφορία  
των Υπηρεσιών 
Νόμου. 
76(1) του 2010. 

Προσθήκη νέου 
άρθρου 24Α στο 
βασικό νόμο. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 705 Ν. 83(l)/2011 
Αρ. 4282, 29.4.2011 

Ο περί Χώρων Κράτηση  Απαγορευμένων Μεταναστών Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επί-
σημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  83(1) του 2011 

ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Χώρων Κράτηση  
Απαγορευμένων Μεταναστών Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 

Κεφ. 105 
2 του 1972 

54 του 1976 
50 του 1988 

197 του 1989 
100(1) του 1996 
43(1) του 1997 
14(1) του 1998 
22(1) του 2001 

164(1) του 2001 
88(1) του 2002 

220(1) του 2002 
66(1) του 2003 

178(1) του 2004 
8(f) του 2007 

184(1) του 2007 
29(1) του 2009 

143(1) του 2009. 

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

«απαγορευμένο  μετανάστη » σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, 
εναντίον του οποίου έχουν εκδοθεί διατάγματα κράτηση  και 
απέλαση , δυνάμει του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεω  
Νόμου, όπω  εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' 
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73(1) του 2004 «Αρχηγό » σημαίνει τον Αρχηγό Αστυνομία  δυνάμει του περί 
94(1) του 2005 Αστυνομία  Νόμου του 2004, όπω  εκάστοτε τροποποιείται ή 
28(1) του 2006 αντικαθίσταται 
73(i) του 2006 

153(1) του 2006 
93(1) του 2008 

38(1) του 2010. 

«Αστυνομία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό δυνάμει 
του περί Αστυνομία  Νόμου του 2004, όπω  εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

«Επ ιτροπή» σημαίνει την Επ ιτροπή Επίβλεψη  τη  Λειτουργία  
Χώρων Κράτηση  Απαγορευμένων Μεταναστών που καθιδρύεται 
δυνάμει του άρθρου 5' 

«κρατούμενο » σημαίνει απαγορευμένο μετανάστη που κρατείται σε 
χώρο κράτηση ' 

«Υπουργό » σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνη  και Δημοσία  
Τάξεω -

«χώρο  κράτηση » σημαίνει χώρο κράτηση  απαγορευμένων 
μεταναστών που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 4. 

Σκοπό  του 
παρόντο  Νόμου. 

3. Με τον παρόντα Νόμο σκοπείται η δημιουργία και η ρύθμιση 
λειτουργία  χώρων κράτηση  απαγορευμένων μεταναστών, στου  
οποίου  κρατούνται απαγορευμένοι μετανάστε , μέχρι την απέλαση 
του  από τη Δημοκρατία δυνάμει του περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεω  Νόμου: 

Νοείται ότι, η Αστυνομία δύναται να αποφασίσει την κράτηση 
συγκεκριμένου απαγορευμένου μετανάστη σε συγκεκριμένο χώρο 
κράτηση , λαμβάνοντα  υπόψη, μεταξύ άλλων, το βαθμό 
επ ικινδυνότητα  του εν λόγω μετανάστη. 
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ΜΕΡΟΣ II 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

4. (1) Ο Υπουργό  δύναται, με διάταγμα του που δημοσιεύεται 
στην επ ίσημη εφημερίδα τη  Δημοκρατία , να καθορίζει 
οποιοδήποτε χώρο στη Δημοκρατία, ω  «χώρο κράτηση  
απαγορευμένων μεταναστών», και να ορίζει ω  αρμόδιο όργανο για 
τη λειτουργία και φύλαξη τέτοιου χώρου και την κράτηση σ' αυτόν 
απαγορευμένων μεταναστών την Αστυνομία, η οποία για του  
σκοπού  του παρόντο  Νόμου ενεργεί δυνάμει, τόσο του παρόντο  
Νόμου, όσο και του περί Αστυνομία  Νόμου του 2004, όπω  
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

(2) Στο διάταγμα, που εκδίδει ο Υπουργό  δυνάμει του εδαφίου 
(1) ορίζει επ ίση -

(α) τον τρόπο φύλαξη  του χώρου κράτηση  

(β) τον τρόπο επ ίβλεψη  τη  λειτουργία  τέτοιου χώρου 
από την Επιτροπή που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 
5' και 

(γ) την υποβολή έκθεση , σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
προ  τον ίδιο, τόσο από την Αστυνομία όσο και απ ό την 
Επιτροπή αναφορικά με τη λειτουργία του χώρου 
κράτηση . 

Δημιουργία 
χώρων κράτηση . 
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(3) Σε περίπτωση που η λειτουργία και φύλαξη χώρων κράτηση  
ανατίθεται στην Αστυνομία, ο Αρχηγό  διορίζει τον υπεύθυνο και το 
βοηθό υπεύθυνο του εν λόγω χώρου; 

Νοείται ότι, κανένα  δε διορίζεται ω  υπεύθυνο  και βοηθό  
υπεύθυνο  χώρου κράτηση , εκτό  εάν είναι κάτοχο  ακαδημαϊκού 
προσόντο  σχετικού με τα καθήκοντα τη  θέση  και πενταετού  
τουλάχιστον πείρα  σε θέματα διοίκηση  και ελέγχου συναφών 
χώρων κράτηση . 

ΜΕΡΟΣ III 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ! ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

5. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφαση του, καθιδρύει 
Επ ιτροπή Επίβλεψη  τη  Λειτουργία  Χώρων Κράτηση  
Απαγορευμένων Μεταναστών. 

(2) Ω  Πρόεδρο  τη  Επ ιτροπή  ορίζεται ο Γενικό  Διευθυντή  
του Υπουργείου Δικαιοσύνη  και Δημοσία  Τάξεω  ή εκπρόσωπο  
του και ω  μέλη, ο Αρχηγό  Αστυνομία  ή εκπρόσωπο  του και από 
ένα  εκπρόσωπο  των Υπουργείων-

(α) Εσωτερικών, 

(β) Εργασία  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

(γ) Οικονομικών και 

(δ) Υγεία . 

(3) Η Επ ιτροπή επ ισκέπτεται τουλάχιστον οκτώ φορέ  το χρόνο 
και οποτεδήποτε το κρίνει σκόπ ιμο για να ελέγχει τον τρόπ ο 
λειτουργία  και ασφάλεια  οποιουδήποτε χώρου κράτηση ; και 

Επιτροπή. 
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οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, καθώ  και το περιεχόμενο 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται σε σχέση με τέτοιο χώρο ή με του  κρατούμενου  
σε τέτοιου  χώρου . 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΕΙΣΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

Εισδοχή σε χώρο 6.(1) Κατά την εισδοχή σε χώρο κράτηση , δίδεται σε κάθε 
κράτηση . κρατούμενο ειδικό έντυπο σε καταληπτή γλώσσα από τον ίδιο, στο 

οποίο καταγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσει  των 
κρατουμένων. 

(2) Κατά την εισδοχή, γίνεται προληπτική ιατρική εξέταση κάθε 
κρατούμενου προ  αποφυγή μεταδοτικών ασθενειών. 

(3) Κατά την εισδοχή, γίνεται έρευνα στον κρατούμενο και στα 
προσωπ ικά του αντικείμενα, όπω  προνοείται στο άρθρο 7 και 
καταγράφεται η προσωπ ική του περιουσία. 

(4) Για κάθε κρατούμενο δημιουργείται φάκελο , στον οποίο 
καταγράφονται, τα απαραίτητα στοιχεία κατά την εισδοχή στο χώρο 
κράτηση , περιλαμβανομένη  τη  προσωπ ική  του περιουσία , τη  
κατάσταση  του κατά την εισδοχή και ευρημάτων ιατρικού ελέγχου 
και ο φάκελο  αυτό  ενημερώνεται κατά τη διάρκεια τη  κράτηση  
σε σχέση με μετακινήσει , ιατρικέ  επ ισκέψει  και άλλα θέματα, 
μέχρι την απόλυση του κρατουμένου: 

Νοείται ότι, τα προσωπ ικά δεδομένα κάθε κρατουμένου 
138(f) του 2001 τυγχάνουν χειρισμού σύμφωνα με τι  διατάξει  του ττερί 
37(t) το υ 2003. Επεξεργασία  Δεδομένων Προσωπ ικού Χαρακτήρα (Προστασία του 

Ατόμου) Νόμου του 2001, όπω  εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 
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(5) Όταν γίνεται παραλαβή κρατουμένου, ο υπεύθυνο  του 
χώρου κράτηση  ενημερώνεται από τον παραδίδοντα για το 
χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του κρατουμένου και 
προειδοποιείται αν υπάρχει κίνδυνο  απόδραση  ή βίαιη  
αντίδραση , για τα οποία γίνεται σχετική καταχώριση στο φάκελο 
του κρατουμένου. 

Έρευνα 
κρατουμένου. 

7. (1) Κατά την εισδοχή του κρατουμένου στο κρατητήριο, ο 
κρατούμενο  ερευνάται, με σκοπό να αφαιρεθεί από αυτόν 
ο,τιδήποτε, με το οποίο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εαυτό 
του ή σε άλλα πρόσωπα ή ζημιά στι  κτηριακέ  εγκαταστάσει  του 
χώρου κράτηση  ή να διευκολύνει την απόδραση του. 

(2) Γυναίκε  κρατούμενε  
προσωπ ικό. 

ερευνώνται από γυναικείο 

(3) Κατά την έρευνα, κατάσχεται από τον κρατούμενο ο,τιδήποτε, 
το οποίο μπορεί να παράσχει μαρτυρία για τη διακρίβωση τη  
ταυτότητα  του ή για οποιαδήποτε υπόθεση. 

(4) Ζώνη, γραβάτα, κορδόνια υποδημάτων, σπ ίρτα, αναπτήρα , 
σάλι, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό  υπολογιστή  και παρόμοια 
αντικείμενα, αφαιρούνται από τον κρατούμενο και οποιοδήποτε από 
αυτά δύναται να επ ιστραφεί στον κρατούμενο σύμφωνα με τι  
διατάξει  Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντο  Νόμου. 

(5) Μετά την έρευνα, η περιουσία του κρατουμένου 
καταγράφεται και φυλάγεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

Απόλυση 
κρατουμένου και 
παράδοση του 
φακέλου του στην 
Αστυνομία. 

8. (1) Ααμβάνονται όλα τα μέτρα, ώστε ο κάθε κρατούμενο  κατά 
την απόλυση του να λαμβάνει την προσωπ ική του περιουσία και να 
υπογράφει ότι την παρέλαβε. 



711 

(2) Με τη συμπλήρωση τη  απόλυση  κρατουμένου σύμφωνα με 
τι  διατάξει  του εδαφίου (1), γίνονται οι ανάλογε  καταχωρήσει  
στο φάκελο του κρατουμένου. 

(3) Ο συμπληρωμένο  φάκελο  του κρατουμένου παραδίδεται 
αυθημερόν στην Αστυνομία. 

ΜΕΡΟΣ V 
ΠΟΙΚΙΛΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κανονισμοί. 9. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμού  για την 
καλύτερη εφαρμογή του παρόντο  Νόμου και για τον καθορισμό 
οποιουδήποτε θέματο  χρήζει καθορισμού. 

(2) Ειδικότερα, και χωρί  επηρεασμό τη  γενικότητα  του 
εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντο  
άρθρου δύναται να προνοούν για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
θέματα: 

(α) Τη ρύθμιση τη  διοίκηση , λειτουργία  και ασφάλεια  
χώρου κράτηση · 

(β) τα δικαιώματα και τι  υποχρεώσει  των κρατουμένων 

(γ) τι  συνθήκε  κράτηση  και προσφερόμενε  ανέσει  στου  
κρατουμένου ' 

(δ) το δικαίωμα επ ικοινωνία  των κρατουμένων με το 
δικηγόρο του  και άλλα πρόσωπα' 
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(ε) το χειρισμό κρατουμένων και χρήση αναγκαία  βία  υπό 
τι  προϋποθέσει  που ορίζονται από τι  διατάξει  
διεθνών συμβάσεων και άλλη  νομοθεσία ' 

(στ) την πειθαρχία κρατουμένων και τον περιορισμό ή 
στέρηση δικαιωμάτων του  σε περίπτωση απειθαρχία  

(ζ) τη δυνατότητα αγορά  προϊόντων προσωπ ική  χρήση  ή 
κατανάλωση ' 

(η) την ικανοποίηση των θρησκευτικών αναγκών των 
κρατουμένων 

(θ) τον περιορισμό καπνίσματο  μόνο σε ειδικά 
διαρρυθμισμένου  χώρου ' 

(ι) το χειρισμό οικογενειών με παιδιά καθώ  και ευάλωτων 
ομάδων κρατουμένων 

(ια) την προληπτική ιατρική εξέταση και προστασία τη  υγεία  
των κρατουμένων 

(ιβ) τι  δραστηριότητε  των κρατουμένων 

(ιγ) την παροχή υπηρεσιών διερμηνέων 

(ιδ) την εκπαίδευση του προσωπ ικού χώρων κράτηση ' 

(ιε) τη συνοδεία κρατουμένων από το χώρο κράτηση  στο 
καθορισμένο από τον Αρχηγό ή εκπρόσωπο του σημείο 
εξόδου τη  Δημοκρατία ' 
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(ιστ) το είδο  και τον τρόπο φύλαξη  του αναγκαίου 

εξοπλισμού των μελών του προσωπ ικού' 

(ιζ) τη δημιουργία και λειτουργία Επ ιτροπή  Παραπόνων 

(ιη) οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει ρύθμιση . 

Αδικήματα και 10. Όποιο  παραβαίνει τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου ή των 
ποινέ . δυνάμει αυτού Κανονισμών διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση 

καταδίκη  του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) 
έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τι  σαράντα χιλιάδε  
ευρώ (€40.000) ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ : 

Νοείται ότι, εάν η ενέργεια ή η παράλειψη του παραβάτη 
συνιστά αδίκημα και κατά τι  διατάξει  οποιουδήποτε άλλου νόμου, 
ο οποίο  προβλέπει σοβαρότερη από την ανωτέρω ποινή, τότε ο 
παραβάτη  δυνατόν να διωχθεί δυνάμει του εν λόγω νόμου. 



Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 
Αρ. 4282, 29.4.2011 

714 Ν. 84((}/2011 

Ο περί Επ ιβολή  Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματο  Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επί-
σημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  84(1} του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ 
Q ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  τίτλο . 1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Επιβολή  Ειδικού 
Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματο  Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτό  αν προκύπτει διαφορετικά 
από το κείμενο -

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία-

«διατραπεζική κατάθεση» σημαίνει κατάθεση που γίνεται 
μεταξύ π ιστωτικών ιδρυμάτων και περιλαμβάνει κατάθεση που 
γίνεται από π ιστωτικό ίδρυμα που βρίσκεται εκτό  τη  
Δημοκρατία , από υποκατάστημα π ιστωτικού ιδρύματο  
κράτου  μέλου  ή τρίτη  χώρα  που εγκαταστάθηκε στη 
Δημοκρατία και από την Κεντρική Τράπεζα τη  Κύπρου· 

«Διευθυντή » σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματο  
Εσωτερικών Προσόδων και οποιοδήποτε δεόντω  
εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Τμήματο  Εσωτερικών 
Προσόδων-

«ειδικό  φόρο » σημαίνει ειδικό φόρο π ιστωτικού ιδρύματο , 
ο οποίο  επ ιβάλλεται επί των καταθέσεων π ιστωτικού 
ιδρύματο  σύμφωνα με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου-

«κατάθεση», εξαιρουμένη  διατραπεζική  κατάθεση , σημαίνει 
ποσό χρημάτων, εκπεφρασμένο σε οποιοδήποτε νόμισμα, που 
καταβάλλεται ή εισπράττεται με όρου , βάσει των οποίων θα 
αποπληρωθεί με τόκο ή χωρί  τάκο ή υπέρ το άρτιο, είτε σε 
πρώτη ζήτηση ή σε τακτή προθεσμία ή υπό όρου  που 
συμφωνούνται από ή εκ μέρου  του προσώπου που 
καταβάλλει και του προσώπου που εισπράττει το ποσό, αλλά οι 
όροι αυτοί δε σχετίζονται με την πώληση ή τη διάθεση αγαθών 
ή περιουσιακών στοιχείων, την παροχή υπηρεσιών ή την 
έκδοση χρεωστικών ομολόγων ή μετοχών-
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«νενομισμένο  τόκο » σημαίνει τόκο σύμφωνα με το ενιαίο 

167(1) του 2006, δημόσιο επ ιτόκιο υπ ερημερία  με βάση τον περί Ενιοιου 

Δημόσιου Επ ιτοκίου Υπερημερία  Νόμο, ο οποίο  υπολογϊζεταί 

με βάση του  συμπ ληρωμένου  μήνε  για του  οποίου  

καθυστερεί η κατοβολή του ειδικού φόρου-

66(1) του 1997 «π ιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει τράπ εζα που λειτουργεί με βάση 
74(1) του 1999 χον περί Τραπ εζικών Εργασιών Νόμο η Συνεργατικό Πιστωτικό 
94(1) του 2000 ίδρυμα που λειτουργεί με βάση τον περί Συνεργατικών 

119(1) του 2003 Ε τ α [ ρ ε | ώ ν Ν ο μ ο . 
4(1) του 2004 

151(1) του 2004 
231(1) του 2004 
235(1) του 2004 

20(1) του 2005 
80(1) του 2008 

100(1) του 2009 
123(1) του 2009 
27(1} του 2011. 

22 του 1985 
68 του 1987 

190 του 1989 
8 του 1992 

22(1) του 1992 
140(1) του 1999 
140(1) του 2000 
171(1) του 2000 

8(1) του 2001 
123(1) TOU 200 

123(1) του 2003 
124(1) του 2003 
144(1) του 2003 
230(1) του 2004 
170(1} του 2004 

23(1) του 2005 
49(1) του 2005 
76(1} του 2005 
29(1) του 2007 
37(1) του 2007 

177(1) του 2007 
104(1} του 2009 
124(1) του 2009 
85(1) του 2010, 
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(2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικό στον παρόντα Νόμο, 

118(1) του 2002 έχουν την έννοια που αποδίδει σ' αυτού  ο περί Φορολογία  

230(1) του 2002 του Εισοδήματο  Νόμο . 

162(1) του 2002 

195(1) του 2004 

92(1) του 2005 
113(1) του 2006 

80(1) του 2007 
138(1) του 2007 

32(1) του 2009 
45(1) του 2009 
74(1) του 2009 

110(1) του 2009 

41(1) του 2010 
133(1) του 2010. 

Πεδίο εφαρμογή  του 
παρόντο  Νόμου. 

3. Τηρουμένων των διατάξεων του π αρόντο  Νόμου, αρμόδιο  

για την π ιστή εφαρμογή του π αρόντο  Νόμου είναί ο 

Διευθυντή , ο οποίο  λογίζεται ότι έχει προ  το σκοπό αυτό κα! 

τηρουμένων των αναλογιών, κάθε εξουσία, αρμοδιότητα ή 

υποχρέωση να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, την οποία κρίνει 

αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντο  

Νόμου. 

Υποχρέωση για καταβολή 4. (1) Παρά τι  διατάξει  οπ οιουδήπ οτε άλλου Νόμου, κάθε 
ειδικού φόρου. π ιστωτικό ίδρυμα υπ οχρεούται όπω  για το φορολογικά έτη 

2011 και 2012 κατσβάλλει ειδικό φόρο. 

(2) Το ποσό του ειδικού φόρου για τα φορολογικά έτη 2011 

και 2012, επ ιβάλλεται επί των συνολικών καταθέσεων 

π ιστωτικού ιδρύματο  στη Δημοκρατία κατά την 31 η 

Δεκεμβρίου 2010 και κατά την 3 1 η Δεκεμβρίου 2011 

αντίστοιχα, σε ποσοστό 0,095%: 

Νοείται ότι ο ειδικό  φόρο  επ ιβάλλεται επί των 

καταθέσεων στη Δημοκρατία των: 
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4 του 1978 
23 του 1978 
41 του 1979 

164 του 1987 
159 του 1988 
196 του 1989 

10 του 1991 
57 του 1991 

86(1) του 1994 
104(1) TOU1995 
80(1) του 1999 
153(1) του1999 
122(1) του 2002 
146(1) του 2004 
214(1) του 2004 
106(1) του 2005 
135(1) του 2005 

72(1) του 2008 
46(1) του 2009 

136(1) του 2010. 

α) π ιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη 
Δημοκρατία, εξαιρουμένων των θυγατρικών και 
υποκαταστημάτων του  που λειτουργούν εκτό  τη  
Δημοκρατία - και 

β) υποκαταστημάτων στη Δημοκρατία των π ιστωτικών 
ιδρυμάτων από κράτη μέλη τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και 
των υποκαταστημάτων στη Δημοκρατία των π ιστωτικών 
ιδρυμάτων από τρίτε  χώρε : 

Νοείται περαιτέρω ότι το συνολικό ποσό του ειδικού 
φόρου και για τα δύο φορολογικά έτη 2011 και 2012, δεν 
υπερβαίνει το είκοσι τοι  εκατόν (20%) του συνολικού ποσού 
των βεβαιωμένων, σύμφωνα με τον περί Βεβαιώσεω  και 
Εισπράξεω  Φόρων Νόμο, από το Διευθυντή, φορολογητέων 
εισοδημάτων π ιστωτικού ιδρύματο  και για τα δύο φορολογικά 
έτη 2011 και 2012. 

Δήλωση και καταβολή 
του ειδικού φόρου. 

5. (1) Το ποσό του ειδικού φόρου γισ τα φορολογικά έτη 2011 
και 2012, δηλώνεται, με ίδιον υπολογισμό εκ μέρου  
π ιστωτικού ιδρύματο  σε έντυπο που εγκρίνεται από το 
Διευθυντή και το οποίο το π ιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να 
υποβάλει μέχρι την 31η Μαρτίου του σχετικού φορολογικού 
έτου : 

Νοείται ότι η δήλωση για το φορολογικό έτο  2011 

υποβάλλεται μέχρι την 31π  Μαΐου 2011. 
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(2) Το ποσό του δηλωθέντο  ειδικού φόρου καταβάλλεται σε 
τέσσερι  τριμηνιαίε  δόσει , μέχρι την 31η Μαρτίου, την 30ή 

Ιουνίου, την 30ή Σεπτεμβρίου και την 31π  Δεκεμβρίου του 
κάθε φορολογικού έτου  2011 και 2012, αντίστοιχα: 

Νοείται ότι η πρώτη δόση για το φορολογικό έτο  2011 
καταβάλλεται μέχρι την 31η Μαΐου 2011. 

(3) Πιστωτικό ίδρυμα δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνο πριν την 
31π Δεκεμβρίου του κάθε φορολογικού έτου , να υποβάλει στο 
Διευθυντή αναθεωρημένη δήλωση δεόντω  αιτιολογημένη. 

(4) Σε περίπτωση που π ιστωτικό ίδρυμα αρνηθεί, παραλείψει 
ή αμελήσει να υποβάλει δήλωση και να καταβάλει τον ειδικό 
φόρο όπω  προβλέπεται στο παρόν άρθρο ή σε περίπτωση που 
προκύψει για οποιοδήποτε λόγο πληρωτέο  ειδικό  φόρο , ο 
Διευθυντή  δύναται να προβεί σε βεβαίωση του ειδικού φόρου 
κατά την κρίση του: 

Νοείται ότι σε περίπτωση αναθεώρηση  ή βεβαίωση  
φόρου, οποιοδήποτε επιπρόσθετο πληρωτέο ποσό από 
π ιστωτικό ίδρυμα, καταβάλλεται μαζί με το νενομισμένο τάκο 
από τι  ημερομηνίε  που καθορίζονται στο εδάφιο (2), 

Επιστροφή ποσού ειδικού 6. Μετά την εξέταση τη  δήλωση  που υποβάλλεται από 
φόρου. π ιστωτικό ίδρυμα για σκοπού  καθορισμού του πληρωτέου 

φόρου εισοδήματο , εφόσον αποδειχθεί, κατά τρόπο που να 
ικανοποιεί το Διευθυντή ότι αναφορικά με φορολογικό έτο , 
π ιστωτικό Ιδρυμα κατέβαλε ειδικό φόρο που υπερβαίνει το 
ποσό του ορθώ  επ ' αυτού επ ιβλητέου ειδικού φόρου, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντο  Νόμου, ο Διευθυντή  
υποχρεούται να επ ιστρέψει το καθ' υπερβολήν πληρωθέν 
ποσά, εντό  ενό  μηνό  από την ημερομηνία που προβαίνει 
στη βεβαίωση των φορολογητέων εισοδημάτων του 
π ιστωτικού ιδρύματο  και για τα δύο φορολογικά έτη: 

Νοείται ότι η βεβαίωση των φορολογητέων 
εισοδημάτων και για τα δυο φορολογικό έτη 2011 και 2012, 
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γίνεται το αργότερο εντό  έξι μηνών από την ημερομηνία 

υποβολή  τη  δήλωση  και σε περίπ τωση που ο Διευθυντή  

ζητήσει στοιχεία ή π ληροφορίε  επί τη  δήλωση  αυτή , η 

περίοδο  των έξι μηνών επ αναπ ροσδιορίζεται από την 

ημερομηνία τη  λήψη  των ζητηθέντων στοιχείων ή 

π ληροφοριών: 

Νοείται π εραιτέρω ότι, ανεξαρτήτω  των διατάξεων 

οπ οιουδήπ οτε άλλου Νόμου, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 

επ ιστροφή του καθ' υπ ερβολήν π ληρωθέντο  π οσού, πέραν 

του ενό  μηνό  από την ημερομηνία τη  βεβαίωση  του 

Διευθυντή, συνεπ άγεται την καταβολή νενομισμένου τόκου 

για την π ερίοδο τη  καθυστέρηση . 

Το ποσό του ειδικού 7. Ανεξαρτήτω  οποιασδήποτε διάταξη  οπ οιουδήπ οτε άλλου 

φόρου π ιστωτικού Νόμου, ο δυνάμει του παρόντο  Νόμου καταβληθεί  ειδικό  

ιδρύματο  δεν φόρο  δεν εκπ ίπ τεται του φορολογητέου εισοδήματο  για 
εκπ ίπτεται του φόρου τ ο υ   σ κθπ ού  του περί Φορολογία  του Εισοδήματο  Νόμου, 

εισοδήματο , άλλα άλλα μ ^ ν ει τ ο κέρδο  το υπ οκείμενο σε λογιζόμενη διανομή 
μειώνει το κέρδο  για , . , - . , , . . 

μερίσματο  για του  σκοπού  του περί Εκτακτου Εισφορά  για 
σκοπού  τη  έκτακτη  

την Άμυνα τη  Δημοκρατία  Νομού, 
αμυντική  εισφορά . 

117(1) του 2002 
223{Ι) του 2002 
188(1) του 2003 
178(1) του 2007 

23(1) του 2009 
44(1) του 2009 
75(1} του 2009 

111(1} του 2009 
40(1) του 2010 

132(1) του 2010. 

Εξουσία του Διευθυντή 
όπω  απαιτήσει στοιχεία 

8. Ανεξαρτήτω  των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, ο 

Διευθυντή , δύναται με έγγραφη ειδοπ οίηση να απαιτήσει από 

κάθε π ιστωτικό ίδρυμα να του παράσχει στοιχεία σε σχέση με 

το ποσό των καταθέσεων κατά την 31 π  Δεκεμβρίου 2010 και 

κατά την 3 1 η Δεκεμβρίου 2011, όπω  αυτέ  ορίζονται στον 

παρόντα Νόμο. 



Ενστάσει  και 
προσφυγέ . 
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9. Πιστωτικό ίδρυμα που θεωρεί ότι είναι αδικημένο από τη 

βεβαίωση του ειδικού φάρου από το Διευθυντή, έχει δικαίωμα 

να υπ οβάλει ένσταση και σε τέτοια περίπ τωση εφαρμόζονται οι 

διατάξει  του άρθρου 20 του περί Βεβαιώσεω  και Εισπράξεω  

Φόρων Νόμου, τηρουμένων των αναλογιών: 

Νοείται ότι, σε π ερίπ τωση διαφωνία  με την απόφαση 

του Διευθυντή επ ί τη  ένσταση , π ιστωτικό ίδρυμα έχει 

δικαίωμα να ασκήσει π ροσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, 

σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματο : 

Νοείται π εραιτέρω άτι η καταβολή του ειδικού φάρου 

δεν αναστέλλεται σε π ερίπ τωση ένσταση  ή π ροσφυγή . 

Ψευδεί  δηλώσει , έτερα 10. Οι διατάξει  του περί Βεβαιώσεω  και Εισπράξεω  Φόρων 
αδικήματα, χρηματικέ  Νόμου που αφορούν στα άρθρα 49, 50, 50Α, 5 1 , 51Α, 52 και 
επ ιβαρύνσει , κ.λπ . 53 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών. 

Λήψη δικαστικών μέτρων 11 , Ανεξαρτήτω   των διατάξεων του παρόντο  ή οπ οιουδήπ οτε 
από το Διευθυντή για την άλλου Νόμου, ο Διευθυντή  δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα 
είσπραξη του ειδικού ^ | α τ ^ ν π ληρωμή ΎΟί! ειδικού φόρου εναντίον π ιστωτικού 

ιδρύματο  επί του οποίου επ ιβλήθηκε και δύναται να εισπράξει 

αυτό με όλα τα δικαστικά έξοδα, ω  χρέο  οφειλόμενο προ  τη 

Δημοκρατία. 

Επιβολή διοικητικών 
προστίμων. 

12. Πιστωτικό ίδρυμα που διαπ ιστώνεται από το Διοικητή τη  

Κεντρική  Τράπεζα  και τον Έφορο Εποπτεία  και Ανάπ τυξη  

Συνεργατικών Εταιρειών, ότι έχει μετακυλήσει το κόστο  του 

ειδικού φάρου στα τέλη των λειτουργικών χρεώσεων, 

υπ όκειται σε διοικητικό π ρόστιμο μέχρι €100.000. 

Δημιουργία ανεξάρτητου 13. (1) 25/60 ετησίω  από τα συνολικά έσοδα από την 
Τ α υ ε Ϊ 0 ϋ επ ιβολή του ειδικού φόρου στα π ιστωτικά ιδρύματα για τα έτη 
Χρηματοπ ιστωτική  2 0 n K Q | 2Q12< κ α τ α τ ; θ ε ν τ α , σ ε ε [ ΰ ι κ ο λογαριασμό στον Γενικό 

Κυβερνητικό Λογαριασμό που διατηρείται στην Κεντρική 

Τράπεζα τη  Κύπρου: 

Σταθερότητα . 

Νοείται ότι στην περίπ τωση επ ιστροφή  ποσού του 

ειδικού φόρου σε π ιστωτικό ίδρυμα, με βάση το άρθρο 6 του 
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παρόντο  Νόμου, τα 25/60 του συνολικού επ ιστρεπτέου ποσού 
επ ιβαρύνουν τον ειδικό λογαριασμό. 

(2) Οι πόροι του ειδικού λογαριασμού συνυπολογίζονται στο 
ενοποιημένα δημόσια έσοδα, αλλά δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τη  
Κυβέρνηση . 

(3) Ο ειδικό  λογαριασμό  αποτελεί μέρο  του ανεξάρτητου 
Ταμείου Χρηματοπ ιστωτική  Σταθερότητα , με σκοπό τη 
στήριξη και εξυγίανση των π ιστωτικών ιδρυμάτων: 

Νοείται ότι οι πόροι του ειδικού λογαριασμού θα 
χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση ανάγκη  στήριξη  ή 
εξυγίανση  των π ιστωτικών ιδρυμάτων: 

Νοείται περαιτέρω ότι οι εν λόγω πόροι δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για οποιασδήποτε μορφή  διάσωση (bail out) 
ή αποτροπή τη  πτώχευση  π ιστωτικών ιδρυμάτων. 

(4) (α) Η Κεντρική Τράπεζα τη  Κύπρου και η Υπηρεσία 
Εποπτεία  και Ανάπτυξη  Συνεργατικών Εταιρειών προβαίνουν 
στη σύσταση ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπ ιστωτική  
Σταθερότητα , τα έσοδα του οποίου, εξαιρουμένων των 
εσόδων του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ειδικού 
λογαριασμού, δε συνυπολογίζονται στα δημόσια έσοδα: 

Νοείται ότι, το κατά την παράγραφο (α) Ταμείο 
Χρηματοπ ιστωτική  Σταθερότητα  συνεχίζει να λειτουργεί και 
μετά την πάροδο των ετών 2011 και 2012, για τα οποίο 
επ ιβάλλεται ειδικό  φόρο  δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντο  Νόμου. 



722 

(β) Η σύσταση, η διεύθυνση, η διαχείριση, τα μέτρο 
εξυγίανση , το ύιμο  των συνεισφορών των π ιστωτικών 
ιδρυμάτων στο Ταμείο και ο τρόπο  λειτουργία  του Ταμείου, 
διέπονται από Κανονισμού , οι οποίοι καταρτίζονται από την 
Κεντρική Τράπεζα τη  Κύπρου και εκδίδονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο. 

(γ) Οι προβλεπόμενοι στην παράγραφο (β) Κανονισμοί: 

(ί) λαμβάνουν υπόψη την ευρωπαϊκή νομοθεσία και/ή 
τι  συστάσει  τη  ευρωπαϊκή  επιτροπή  και καλέ  
πρακτικέ  άλλων χωρών τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  

(ϋ) κατατίθενται για έγκριση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων εντό  έξι μηνών από την έναρξη ισχύο  
του παρόντο  Νόμου, 

(δ) Σε περίπτωση που οι αναφερόμενοι στην παράγροφο 
(β) Κανονισμοί δεν κατατεθούν για έγκριση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων εντό  έξι μηνών, όπω  προνοείται στην 
υποπαράγραφο (ϋ) τη  παραγράφου (γ), το π ιστωτικά 
ιδρύματα δεν υποχρεούνται να κατοβάλουν οποιοδήποτε ποσό 
του δηλωθέντο  ειδικού φόρου και τυχόν τριμηνιαίε  δόσει  
που θα έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τι  διατάξει  του 
εδαφίου (2) του άρθρου 5, επ ιστρέφονται αμέσω  στα 
π ιστωτικά ιδρύματα. 

Μεταφορά εσόδων 14. ( ί) Τα 25/60 από τα συνολικά έσοδα από την επ ιβολή 
από την επ ιβολή του του ειδικού φόρου δυνάμει των διατάξεων του παρόντο  
ειδικού φόρου στο Νόμου, περιλαμβανομένων των ποσών, τα οποία κατατίθενται 
ανεξάρτητο Ταμείο στον προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 13, ειδικό 
Χρηματοπ ιστωτική  λογαριασμό, μεταφέρονται στο ανεξάρτητο Ταμείο 
Σταθερότητα . Χρηματοπ ιστωτική  Σταθερότητα , το αργότερο μέχρι την 31η 

Μαρτίου 2013. 

(2) Σε περίπτωση που μέχρι την 31η Μαρτίου 2013, ο 
Διευθυντή  δεν προβεί στη βεβαίωση των φορολογητέων 
εισοδημάτων ενό  ή περισσοτέρων π ιστωτικών ιδρυμάτων και 
για τα δύο φορολογικά έτη 2011 και 2012, κατατίθενται στο 
ανεξάρτητο Τομείο Χρηματοπ ιστωτική  Σταθερότητα : 
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(α) το ενενήντα τοι  εκατό (90%) των συνολικών εσόδων 
από την επ ιβολή του ειδικού φόρου μέχρι την 31η Μαρτίου 
2013-

(β) το υπόλοιπο των συνολικών εσόδων από την επιβολή 
του ειδικού φόρου με την ολοκλήρωση τη  βεβαίωση  των 
φορολογητέων εισοδημάτων για τα δύο φορολογικά έτη 2011 
και 2012 του κάθε π ιστωτικού ιδρύματο  και εν πάση 
περιπτώσει, το αργότερο μέχρι την 31" Μαρτίου 2014. 

Συνέχιση τη  15. Ανεξαρτήτω  των διατάξεων του άρθρου 4, κάθε 
καταβολή  του ειδικού π ιστωτικό ίδρυμα συνεχίζει να καταβάλλει ειδικό φόρο, για 
φόρου. κάθε φορολογικό έτο  που έπεται του φορολογικού έτου  

2012, σε ποσοστό 0,095%, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια 
διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με τι  διατάξει  του 
παρόντο  Νόμου για την είσπραξη του ειδικού φόρου για το 
φορολογικά έτη 2011 και 2012 και τα συνολικά έσοδα που 
εισπράττονται σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, κατατίθενται 
στο ανεξάρτητο Ταμείο Χρηματοπ ιστωτική  Σταθερότητα , το 
οποίο προβλέπεται στο άρθρο 12; 

Νοείται ότι το ποσοστό του ειδικού φόρου που 
προβλέπεται πιο πάνω δύναται να τροποποιηθεί με 
Κανονισμού  που εκδίδονται δυνάμει του παρόντο  Νόμου. 

16. Η ισχύ  του παρόντο  Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση 
του στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία . 

Έναρξη τη  ισχύο  του 
παρόντο  Νόμου. 
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Ο περί Προσλήψεω  Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπ αιδευτική Υπηρεσία) (Κατάργηση) Νόμο  του 
2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματο . 

Αριθμό  85(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 1991 

Συνοπτικό  τίτλο . 1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Προσλήψεω  
Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία) (Κατάργηση) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται 

q q . „ „ , . μαζί με του  περί Προσλήψεω  Εκτάκτων Υπαλλήλων 
122 του 1985 (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμου  του 1985 

μέχρι 1991. 26 του 1991. 

Κατάργηση. 2. Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται οι περί 
Προσλήψεω  Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημόσια και 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμοι του 1985 μέχρι 1991. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4282, 29.4.2011 

725 Ν. 86(ί)/2011 

Ο περί τη  Διαδικασία  Πρόσληψη  Εργοδοτουμενων Καθορισμένη  Διάρκεια  στη Δημόσια Υπηρεσία για 
την Προετοιμασία και Διεκπ εραίωση τη  Κυπριακή  Προεδρία  του Συμβουλίου τη  Ε.Ε. (Προσωρινέ  Διατάξει ) 
Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το 
Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  86(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΑΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ Τ Η Ν 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2 0 1 2 
{ΠΡΟΣΩΡΙΝΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ) ΝΌΜΟΣ ΤΟΥ 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

1. Ο τταρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  Διαδικασία  
Πρόσληψη  Εργοδοτουμενων Καθορισμένη  Διάρκεια  στη Δημόσια 
Υπηρεσία για την Προετοιμασία και Διεκπεραίωση τη  Κυπριακή  
Προεδρία  του Συμβουλίου τη  Ε.Ε. (Προσωρινέ  Διατάξει ) Νόμο  
του 2011. 

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

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία-

«Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που συστήνεται με βάση τι  
διατάξει  του άρθρου 3, με αρμοδιότητα τη διενέργεια 
πρόσληψη  εργοδοτουμενων καθορισμένη  διάρκεια  βάσει 

. των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, υπό τη σύνθεση που 
προβλέπεται στο άρθρο αυτό, η οποία μεταβάλλεται ανάλογα 
με τι  ανάγκε  που πρόκειται να καλυφθούν με την πρόσληψη 
εργοδοτουμενων καθορισμένη  διάρκεια -

«εργοδοτούμενο  καθορισμένη  διάρκεια », σημαίνει τον 
εργοδοτούμενο που προσλαμβάνεται με σύμβαση 
απασχόληση  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη 
αναγκών προσωρινή  φύσεω  που προκύπτουν σε σχέση με 
την προετοιμασία και διεκπεραίωση τη  προεδρία  του 
Συμβουλίου τη  Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2012 

«Προϊστάμενο  Τμήματο » σημαίνει το δημόσιο υπάλληλο που 
κατέχει την ιεραρχικά ανώτερη θέση μεταξύ των υπαλλήλων 
που υπηρετούν υπό οποιοδήποτε εργασιακό καθεστώ  στην 
Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο. 



726 

1 του 1990 
71 του 1991 

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

109(1) του 1996 
69(1) του 2000 

156(1) του 2000 
4(1) του 2001 

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

218(1) του 2004 
68(1) του 2005 
79(1) του 2005 

105(!) του 2005 
96(1) του 2006 

107(1) του 2008 
137(1) του 2009, 

Δίαδικαοία 
πρόσληψη  
Εργοδότου μένων 
καθορισμένη  
διάρκεια . 

58(H) του 2010. 

(2)Όροι, οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, 
έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτού  από τον περί Δημόσια  
Υπηρεσία  Νόμο, όπω  αυτό  εκάστοτε τροποποιείται. 

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προϋπολογισμού του 
2011 Νόμου του 2010, του προϋπολογισμού τη  Δημοκρατία  για το 
έτο  2012 και του προϋπολογισμού τη  Δημοκρατία  για το έτο  2013 
όπω  αυτοί ήθελαν ψηφιστεί σε νόμου  και κάθε συμπληρωματικού 
προϋπολογισμού αυτών, η πρόσληψη εργοδοτο υμένων 
καθορισμένη  διάρκεια  για σκοπού  του παρόντο  Νόμου, 
διενεργείται βάσει τη  ακόλουθη  διαδικασία : 

(α) Ο Υπουργό  Οικονομικών υποβάλλει στο Υπουργικό 
Συμβούλιο αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη πρόταση 
αναφορικά με την εκάστοτε προκύπτουσα ανάγκη 
πρόσληψη  και απασχόληση  αριθμού εργοδοτουμένων 
καθορισμένη  διάρκεια  για σκοπού  κάλυψη  
συγκεκριμένων αναγκών, σύμφωνα με τι  διατάξει  του 
παρόντο  Νόμου, οι οποίε  εξειδικεύονται σε κάθε 
πρόταση. 

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο, εφόσον εγκρίνει εν όλω ή εν 
μέρει την πρόταση που υποβάλλεται σ' αυτό, σύμφωνα με 
την παράγραφο (α), εξουσιοδοτεί τον Υπουργό 
Οικονομικών να καταθέσει κατάλληλα τεκμηριωμένο 
αιτιολογικό σημείωμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(γ) Στο αιτιολογικό σημείωμα που κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, σύμφωνα με την παράγραφο (β), 
καθορίζεται, ανάλογα με τι  ειδικέ  ανάγκε  των οποίων 
σκοπείται η κάλυψη, ο ακριβή  αριθμό  των σκοπούμενων 
να προσληφθούν εργοδοτουμένων καθορισμένη  
διάρκεια , οι όροι απασχόληση , η ακριβή  χρονική 
περίοδο  απασχόληση  και εξειδικεύονται οι σκοποί και οι 
υπηρεσίε  για του  οποίου  απαιτείται η πρόσληψη του , 
με ταυτόχρονη αναφορά στο συνολικό ύψο  τη  
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απαιτούμενη  δαπάνη  για σκοπού  κάλυψη  τη  ολική  
μισθοδοσία  του , τη  αντίστοιχη  μισθοδοτική  κλίμακα  
και των τυχόν παραχωρούμενων επ ιδομάτων και ή άλλων 
ωφελημάτων του  καθ' όλη τη διάρκεια του συμβολαίου 
του , κατ' αναλογίαν των ισχυόντων στη δημόσια 
υπηρεσία. 

(2)(α) Εφόσον η Βουλή των Αντιπροσώπων εντό  χρονική  
περιόδου ενό  μηνό  από την ημερομηνία κατάθεση  του 
αιτιολογικού σημειώματο , σύμφωνα με την παράγραφο 
(β), δεν απαγορεύσει τι  σκοπούμενε  προσλήψει  με 
ειδικά ψηφισθέντα για το σκοπό αυτό Νόμο, τότε 
συστήνεται αμέσω  επ ιτροπή, με αρμοδιότητα την 
πρόσληψη των εργοδοτουμένων καθορισμένη  διάρκεια , 
σύμφωνα με τι  πρόνοιε  εκάστου αιτιολογικού 
σημειώματο . 

(β) Η επ ιτροπή είναι πενταμελή  και απαρτίζεται αττό τρία 
μόνιμα μέλη που ω  τέτοια ορίζονται ο Προϊστάμενο  
Τμήματο  ή άλλο  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  του, ο 
οποίο  προεδρεύει αυτή , ο Διευθυντή  του Τμήματο  
Δημόσια  Διοίκηση  και Προσωπ ικού του Υπουργείου 
Οικονομικών ή άλλο  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωττό  του, 
ένα  εκπρόσωπο  του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα 
τη  Δημοκρατία  και από δύο άλλα εναλλασσόμενα κατά 
περίπτωση μέλη, που ορίζονται, ανάλογα με τι  ανάγκε  
για τι  οποίε  διενεργείται πρόσληψη εργοδοτουμένων 
καθορισμένη  διάρκεια  βάσει των π ρονοιών του 
αιτιολογικού σημειώματο  και που πρέπει να είναι κατά 
περίπ τωση και βάσει των εξειδικευμένων υπό κάλυψη 
αναγκών που εμπ ίπτουν στι  αντίστοιχε  αρμοδιότητε  
κάθε υπουργείου, ο κάθε Συντονιστή  Κλιμακίου για την 
Προεδρία τη  Ε.Ε., ο οποίο  έχει διορισθεί από το Γενικό 
Διευθυντή εκάστου υπουργείου για κάθε υπουργείο, 
καθώ  και ένα άλλο μέλο , το οποίο πρέπει να προέρχεται 
κατά περίπ τωση από το Υπουργείο, Υπηρεσία ή Τμήμα ή 
Γραφείο που υπάγεται στο Υπουργείο στην αρμοδιότητα 
του οποίου εμπ ίπτουν οι υπό κάλυψη ανάγκε  και που 
κατά τεκμήριο διαθέτει εξειδίκευση ή τεχνογνωσία, 
ανάλογη με τι  ανάγκε  που πρόκειται να καλυφθούν με τη 
σκοπούμενη πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένη  
διάρκεια , το οποίο ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του 
κάθε υπουργείου ανάλογα με την περίπ τωση: 

Νοείταί ότι σε περίπτωση που η σκοπούμενη 
πρόσληψη αφορά την κάλυψη αναγκών που προκύπ τουν 
σε σχέση με Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή Ανεξάρτητο Γραφείο, 
τα δύο μη μόνιμα μέλη τη  επ ιτροπή  πρέπ ει να 
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προέρχονται από την αντίστοιχη Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή 
Ανεξάρτητο Γραφείο και ορίζονται από την αρμοδία αρχή 
κάθε Ανεξάρτητη  Υπηρεσία  ή Ανεξάρτητου Γραφείου: 

Νοείται περαιτέρω ότι όλα τα μέλη τη  Επ ιτροπή  
είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. 

(3){α) Ο πρόεδρο  τη  επ ιτροπή  καλεί με ταυτόχρονη 
δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία  
και στον ημερήσιο τύπο υποψηφίου  για π ρόσληψη, οι 
οποίοι με την πρόσληψη του  θα καλύψουν ανάγκε  που 
σε καμία περίπτωση δε δύναται να υπερβαίνουν το 
συνολικό αριθμό των εκατόν πενήντα (150) 
προσληφθησομένων προσώπων για όλε  τι  ανάγκε  που 
δυνατό να προκύψουν καθ' όλη τη διάρκεια τη  ισχύο  του 
παρόντο  Νόμου, όπω  υποβάλουν γραπτή αίτηση σε 
ειδικά καθορισθέν και γνωστοποιηθέν έντυπο, εντό  
προκαθορισθείσα  περιόδου υποβολή  αιτήσεων. 

(β) Στη δημοσίευση, σύμφωνα με την παράγραφο (α), 
καθορίζονται τα απαιτούμενα κατά π ερίπ τωση 
επ ιστημονικά, επαγγελματικά ή και άλλα εξειδικευμένα 
προσόντα των υποψηφίων, η απαιτούμενη πείρα, καθώ  
και τα καθήκοντα, τα οποία θα ασκούνται κατά π ερίπ τωση 
από του  εργοδότου μένου  καθορισμένη  διάρκεια , με 
καθορισμό ταυτόχρονα των απολαβών των 
προσληφθησομένων καθ' όλη τη διάρκεια τη  
σκοπούμενη  απασχόληση  του  και με ξεχωριστή 
αναφορά στην αντίστοιχη μισθοδοτική κλίμακα και σε 
οποιαδήποτε άλλα παραχωρημένα επ ιδόματα και/ή 
ωφελήματα για τη συγκεκριμένη υπηρεσία για την οποία 
αυτοί θα προσληφθούν. 

(γ) Η επ ιτροπή καταρτίζει κατάλογο των π ροσώπων που 
υπέβαλαν, σύμφωνα με την παράγραφο (β), αίτηση, τα 
οποία πληρούν τα κριτήρια για πρόσληψη του  ω  
εργοδοτουμένων καθορισμένη  διάρκεια  βάσει τη  σειρά  
προτεραιότητα  που του  έχει δο θεί με βάση ειδική εκ 
μέρου  τη  επ ιτροπή  μοριοδότηση των π ροσόντων, τη  
πείρα  και των εξειδικευμένων προσόντων του  αν αυτά 
απαιτούνται: 

Νοείται ότι η μεθοδολογία μοριοδότηση , των 
απαιτούμενων κατά περίπτωση επ ιστημονικών, 
επαγγελματικών ή/και άλλων εξειδικευμένων προσόντων 
καθώ  και τη  απαιτούμενη  πείρα , γνωστοποιείται 
αναλυτικά στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία  
κατά την προκήρυξη τη  σκοπούμενη , σύμφωνα με την 
παράγραφο (α), πρόσληψη  και αντιστοιχεί στο ογδόντα 
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τοι  εκατόν (80%) τη  συνολική  βαθμολόγηση  των 
υποψηφίων: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που για την κάλυψη των 
εκάστοτε προκυπτουσών αναγκών απαιτείται η πρόσληψη 
εργοδοτουμένων καθορισμένη  διάρκεια  που κατέχουν 
εξειδικευμένα προσόντα, τα προσόντα αυτά έχουν 
βαρύνουσα σημασία και μοριοδοτούνται ανάλογα με το 
είδο  και την εξειδικευμένη φύση του , τουλάχιστον με το 
σαράντα τοι  εκατόν (40%) τη  συνολική  βαθμολόγηση  
του υποψηφίου. 

(δ) Η επ ιτροπή καλεί σε προφορική συνέντευξη του  
υποψηφίου  που περιλαμβάνονται στον καταρτισθέντα 
σύμφωνα με την παράγραφο (γ) κατάλογο, βάσει τη  
σειρά  προτεραιότητα  που έχουν λάβει μετά την 
αξιολόγηση και μοριοδότηση των απαιτούμενων για 
πρόσληψη προσόντων και πείρα  του  σύμφωνα με την 
παράγραφο (γ), σε αριθμό τριπλάσιο των αναγκών σε 
εργοδοτουμένου  καθορισμένη  διάρκεια  που πρόκειται 
να προσληφθούν για κάλυψη αυτών. 

(ε) Η επ ιτροπή προχωρεί στην τελική επ ιλογή και πρόσληψη 
των καταλληλότερων υποψηφίων του  οποίου  καταχωρεί 
σε κατάλογο επ ιλεγέντων, λαμβάνοντα  απαραίτητα ω  
βάση επ ιλογή  τη σειρά προτεραιότητα  των υποψηφίων 
στον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο (γ), ο 
οποίο  έχει καταρτισθεί βάσει τη  μοριοδότηση  των 
προσόντων, των εξειδικευμένων προσόντων και τη  
πείρα  εκάστου των υποψηφίων και συνυπολογίζοντα  
επ ιπρόσθετα την απόδοση εκάστου υποψηφίου στην 
προφορική συνέντευξη που προβλέπεται στην 
παράγραφο (δ), η οποία 5ε δύναται να αξιολογηθεί με 
ποσοστό πέραν του είκοσι τοι  εκατόν (20%) τη  ολική  
βαθμολογία  του υποψηφίου, για σκοπού  πρόσληψη  
σύμφωνα με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου: 

Νοείται ότι κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 
πρόσληψη  εκ μέρου  τη  επ ιτροπή , τα μέλη αυτή  
δεσμεύονται στι  αποφάσει  του  από τι  γενικέ  αρχέ  
του διοικητικού δικαίου και ότι σε περίπτωση διαφωνία  
μεταξύ των μελών τη  επ ιτροπή  οι αποφάσει  
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, κατ' εξαίρεση των 
προβλεπόμενων στον παρόντα Νόμο διαδικασιών, για 
σκοπού  προετοιμασία  των απαιτούμενων διαδικασιών 
πρόσληψη  εργοδοτουμένων καθορισμένη  διάρκεια  
αμέσω  μετά την έναρξη τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου 
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και μέχρι την 15η Ιουνίου 2011, είναι δυνατή η σύσταση 
τη  π ροβλεπ όμενη  στον π αρόν άρθρο επ ιτροπ ή  και η 
διενέργεια όλων των διαδικασιών π ου π ροβλέπ ονται στο 
άρθρο 3 χωρί  την π ροηγούμενη κατάθεση στη Βουλή των 
Αντιπ ροσώπων του απ αιτούμενου, σύμφωνα με το π αρόν 
άρθρο, αιτιολογικού σημειώματο . 

Νοείται π εραιτέρω ότι μετά τη π αρέλευση τη  15η  

Ιουνίου 2011, ο Υπουργό  Οικονομικών π ροβαίνει 
αμέσω  σε κατάθεση στη Βουλή των Αντιπ ροσώττων του 
απ αιτούμενου, σύμφωνα με τα π ιο π άνω, αιτιολογικού 
σημειώματο  και μόνο μετά τη λήψη απ όφαση  εκ μέρου  
τη  Βουλή  των Αντιπ ροσώπων για απ αγόρευση ή μη τη  
π ρόσληψη  εργοδοτουμένων καθορισμένη  διάρκεια , η 
επ ιτροπ ή δύναται να π ροχωρήσει στην π ρόσληψη 
εργοδοτουμένων καθορισμένη  διάρκεια . 

Δημοοίίυση 4. Η επ ιτροπ ή ευθύ  ω  ολοκληρώσει τι  απ αιτούμενε  σε κάθε 
κατά ογων. π ερίπ τωση διαδικασίε  π ρόσληψη  εργοδοτουμένων καθορισμένη  

διάρκεια , σύμφωνα με τι  διατάξει  του άρθρου 3, εν τταση δε 
π εριπ τώσει εντό  δεκαπ έντε (15) ημερών απ ό την ολοκλήρωση του , 
π ροβαίνει σε δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία : 

(α) Του καταρτισθέντο  καταλόγου υπ οψηφίων κατά σειρά 
π ροτεραιότητα  υποψηφίων σύμφωνα με την π αράγραφο 
(γ) του άρθρου 3, με αναφορά στην αντίστοιχη 
μοριοδότηση των π ροσόντων, επ ιστημονικών ή και 
επ αγγελματικών, των εξειδικευμένων π ροσόντων αν 
απ αιτούνται και τη  π είρα  εκάστου υπ οψηφίου. 

(β) Του τελικού καταλόγου επ ιλεγέντων υπ οψηφίων, 
σύμφωνα με την π αράγραφο (ε) του άρθρου 3, ω  
εργοδοτουμένων καθορισμένη  διάρκεια  για κάλυψη των 
συγκεκριμένων αναγκών, με αντίστοιχη αναφορά στην 
τελική βαθμολόγηση εκάστου υπ οψηφίου. 

(γ) Του καταλόγου κατάταξη  όλων των υπ οψηφίων π ου 
κλήθηκαν σε π ροφορική συνέντευξη, με αντίστοιχη 
αναφορά στην τελική βαθμολόγηση εκάστου υπ οψηφίου 
και τη  βαθμολόγηση  του στην π ροφορική συνέντευξη 
π ου π ροβλέπ εται στην π αράγραφο (3) του άρθρου 3. 

Απαγόρευση 5. Η επ ιτροπ ή δε δύναται να π ροβεί σε π ρόσληψη υπ οψηφίου, 
πρόσληψη . __ , 

^ στην περίπ τωση: 
(α) προηγούμενη  καταδίκη  του για αδίκημα σοβαρή  

μορφή  που ενέχει έλλειψη τιμιότητα  ή ηθική αισχρότητα· 

(β) γραπτή  αξιολόγηση  τη  υπηρεσία  του σε προηγούμενη 
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Παράνομη 
πρόοληψη. 

απασχόληση του στη δημόσια υπηρεσία ω   μη 
ικανοποιητική  ή ανεπαρκού  εκ μέρου  του οικείου 
προϊστάμενου-

(γ) απόλυση  ή τερματισμού των υπηρεσιών του αττό τη 
δημόσια υπηρεσία ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτο  
μέλο  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  λόγω διάπραξη  
πειθαρχικού παραπτώματο : 

(δ) παράβαση  συμβατικών του υποχρεώσεων αναφορικά με 
προηγούμενη απασχόληση του στη δημόσια υπηρεσία. 

6. Οποιαδήποτε πρόσληψη εργοδοτουμένου καθορισμένη  
διάρκεια  κατά παράβαση τη  διαδικασία  που καθορίζεται στον 
παρόντα Νόμο είναι παράνομη και οποιοδήποτε π ρόσωπ ο έχει 
ενεργήσει κατά παράβαση αυτή , καθίσταται προσωπ ικά υττεύθυνο 
για κάθε δαπάνη που έχει διενεργηθεί συνεπεία τέτοια  π ροσλήψεω . 

Ειδική διάταξη 
γιο υποψηφίου  
με αναπηρίε . 

146{Ι) του 2009. 

Τοποθέτηση, 
μετακίνηση και 
μετάθεση 
εργοδότουμένων 
καθορισμένη  
διάρκεια . 

7. Σε περίπτωση υποβολή  αίτηση  εκ μέρου  υποψηφίου με 
αναττΓ\ρ\ε , για τη διαδικασία πρόσληψη  εργοδοτουμένων 
καθορισμένη  διάρκεια  βάσει των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, 
τηρούνται οι διατάξει  του περί τη  Πρόσληψη  Ατόμων με 
Αναπηρίε  στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικέ  Διατάξει ) Νόμου. 

8. Ο Προϊστάμενο  Τμήματο  δύναται, ανάλογα με τι  εκάστοτε 
προκύπτουσε  ανάγκε , να τοποθετεί ή μετακινεί, οποιοδήποτε 
προσληφθέντα εργοδοτούμενο καθορισμένη  διάρκεια  στην 
Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, σε Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή σε 
Ανεξάρτητο Γραφείο ή σε Υπουργείο ή Υπηρεσία ή Τμήμα ή Γραφείο 
που υπάγεται σε Υπουργείο. 

Τερματισμό  
τη  σύμβαση  
απασχόληση . 

9.~{1)Στη σύμβαση πρόσληψη  εργοδοτουμένου καθορισμένη  
διάρκεια  καθορίζεται η ακριβή  χρονική περίοδο  εργοδστησή  του, 
τα καθήκοντα και η συγκεκριμένη εργασία για την οποία 
προσλαμβάνεται, οι πλήρει  απολαβέ  του και η αντίστοιχη 
μισθοδοτική κλίμακα επ ί τη  οποία  αυτέ  υπολογίζονται: 

Νοείται ότι η π ιο πάνω σύμβαση τερματίζεται αυτοδικαίω  κατά 
την ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν και, εν πάση π εριπ τώσει, 
όχι αργότερα από την 30Π Ιουνίου 2013. 

24 του 1967 

(2) Σε περίπ τωση που συγκεκριμένη ανάγκη απασχόληση  
εκλεκτει ή σε περίπ τωση που έχει ολοκληρωθεί το έργο για το οποίο 
εργοδοτούμενο  καθορισμένη  διάρκεια  έχει προσληφθεί π ριν από 
την καθορισθείσα ημερομηνία λήξη  τη  σύμβαση  απασχόληση  
του, ο Προϊστάμενο  Τμήματο  δύναται να τερματίσει τι  υπηρεσίε  
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17 του 1968 
67 ίου 1972 

6 του 1973 
1 του 1975 

18 του 1977 
30 του 1979 
57 του 1979 
82 του 1979 
92 του 1979 
54 του 1960 
12 του 1983 

167 του 1987 
37 του 1988 
18 του 1990 

203 του 1990 
52(!}του 1994 
61(1) του 1994 
26{!) του 2001 

111(1} του 2001 
70(1) του 2002 
79(1) του 2002 

159(1) του 2002 
212(1) του 2002 
110(1) του 2003 
111(1) του 2003. 

του εν λόγω εργοδοτουμένου καθορισμένη  διάρκεια , οττότε σε 
τέτοια περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογή  οι διατάξει  του περί 
Τερματισμού Απασχολήσεω  Νόμου οε σχέση με την ελάχιστη 
περίοδο προειδοποίηση  και την καταβλητέα αποζημίωση: 

Νοείται ότι, εργοδοτούμενο  καθορισμένη  διάρκεια  δε δύναται 
να τερματίσει την απασχόληση του, παρά μόνο εφόσον δώσει 
προηγουμένω  στον Προϊστάμενο Τμήματο  ελάχιστη π ερίοδο 
προειδοποίηση , όπω  σχετικά προβλέπεται στον περί Τερματισμού 
Απασχολήσεω  Νόμο. 

Διάρκεια τη  
ισχύο  του 
παρόντο  
Νόμου. 

10. Η ισχύ  του παρόντο  Νόμου λήγει την 301* Ιουνίου 2013. 

Τυπώθηκε ατο Τυπογραφείο τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  
Μιχαλάκη Καρασλή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mol.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα τη  Επ ίσημη  Εφημερίδα  πωλούνται προ  €1,71 το καθένα 
Ετήσια συνδρομή: €08,00 


