ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΤΟ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
Αριθμός 4144

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

907

Τα κάτωθι Νομοσχέδια δημοσιεύονται προς γενική πληροφορία:
Αριθμός 139
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Προοίμιο.
ΕΠΕΙΔΗ προς αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης στην οποία τελεί η Δημοκρατία, η
Κυβέρνηση αποφάσισε τη λήψη διαφόρων μέτρων για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα,
μεταξύ των οποίων και την ενοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και
ΕΠΕΙΔΗ είναι απαραίτητο να μην υπάρξει οποιαδήποτε διακοπή στην εκτέλεση των
αρμοδιοτήτων των δύο προαναφερομένων Τμημάτων καθώς και στην άσκηση των εξουσιών του
Διευθυντή Εσωτερικών Προσόδων, του Εφόρου Φόρου Εισοδήματος, του Εφόρου Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας καθώς και του Διευθυντή Τελωνείων σε ότι αφορά στην Υπηρεσία Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας, και
ΕΠΕΙΔΗ οι υπάλληλοι που σήμερα υπηρετούν στα δύο αυτά Τμήματα απαιτείται να συνεχίσουν
απρόσκοπτα να εκτελούν τα καθήκοντα τους,
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Τμήματος Φορολογίας Νόμος του 2014.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο «άμεση οικογένεια» σημαίνει τη σύζυγο και τα παιδιά·
«Έφορος Φορολογίας» σημαίνει τον Έφορο που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4·

97(Ι) του 1997
3(Ι) του 1998
77(Ι) του 1999
141(Ι) του 2001
69(Ι) του 2005
37(Ι) του 2010
94(Ι) του 2010
31(Ι) του 2012
131(Ι) του 2012.

οι όροι «κρατικός υπάλληλος» και «κρατική υπηρεσία» έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι
περί Συντάξεων Νόμοι·
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Παράρτημα.

«σχετική νομοθεσία» σημαίνει τους νόμους που καθορίζονται στο Παράρτημα και τις κανονιστικές
διοικητικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτών, καθώς και τις πράξεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που καθορίζονται στο Παράρτημα·
«Τμήμα Φορολογίας» σημαίνει το Τμήμα Φορολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 3·
«Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» σημαίνει την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
του Τμήματος Τελωνείων.
(2) Στον παρόντα Νόμο, οποιαδήποτε αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει
την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Τμήμα Φορολογίας.

3.-(1) Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και η Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
ενοποιούνται και μετονομάζονται από κοινού σε Τμήμα Φορολογίας.
(2) Σε οποιοδήποτε νόμο, σχέδιο υπηρεσίας και κανονιστική διοικητική πράξη, η αναφορά (α)

στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ή/και στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας θεωρείται ότι συνιστά αναφορά στο Τμήμα Φορολογίας·

(β)

σε λειτουργό του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ή της Υπηρεσίας Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας θεωρείται ότι συνιστά αναφορά σε λειτουργό του Τμήματος
Φορολογίας.

(3) Το Τμήμα Φορολογίας έχει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που χορηγούνται και
επιβάλλονται, αντίστοιχα, από οποιοδήποτε νόμο ή/και κανονιστική διοικητική πράξη στο Τμήμα
Εσωτερικών Προσόδων ή/και την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
(4) Όλοι οι κάτοχοι θέσεων του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας υπάγονται στον Έφορο Φορολογίας και υπηρετούν στο Τμήμα Φορολογίας
1 του 1990
71 του 1991
211 του 1991
27(Ι) του 1994
83(Ι) του 1995
60(Ι) του 1996
109(Ι) του 1996
69(Ι) του 2000
156(Ι) του 2000
4(Ι) του 2001
94(Ι) του 2003
128(Ι) του 2003
183(Ι) του 2003
31(Ι) του 2004
218(Ι) του 2004
68(Ι) του 2005
79(Ι) του 2005
105(Ι) του 2005
96(Ι) του 2006
107(Ι) του 2008
137(Ι) του 2009
194(Ι) του 2011
78(Ι) του 2013
7(Ι) του 2014
21(Ι) του 2014.
Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα Όγδοο:
16.3.2012.

(5) Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, καταργούνται η
θέση και το σχέδιο υπηρεσίας του Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

Έφορος Φορολογίας.

4.-(1)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει, με αιτιολογημένη απόφασή του ως Έφορο
Φορολογίας, πρόσωπο το οποίο (i)

προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών· και

(ii)

δεν υπερβαίνει την ηλικία των 65 ετών κατά την ημερομηνία διορισμού του· και

(iii) είναι κρατικός υπάλληλος ή μη, υψηλού επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου και
εγνωσμένης μόρφωσης και πείρας που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες, εξουσίες
και καθήκοντά του.
(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν διορίζει ως Έφορο Φορολογίας πρόσωπο για το οποίο
υφίσταται οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπεται στο εδάφιο (12) ή πρόσωπο του
οποίου η υπηρεσία σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες θέσεις ή αξίωμα, σε συνυπολογισμό με τη
διάρκεια της πρώτης θητείας του Εφόρου κατά το εδάφιο (3) ή (4), υπερβαίνει τα δέκα έτη:

909
(i) θέση Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων·
(ii) αξίωμα Εφόρου Φόρου Εισοδήματος·
(iii) αξίωμα του Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
(2) Ο Έφορος Φορολογίας υπηρετεί υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (10)(ε), η θητεία του Έφορου Φορολογίας είναι πενταετής
και δύναται με την επιφύλαξη του εδαφίου (1), να ανανεωθεί μόνο μία φορά.
(4)(α) Σε περίπτωση που η θέση του Έφορου Φορολογίας κενωθεί πριν από τη λήξη της
θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, προβαίνει
στο διορισμό νέου Εφόρου Φορολογίας, του οποίου η θητεία είναι πενταετής και δύναται να
ανανεωθεί, με την επιφύλαξη του εδαφίου (1), μόνο μία φορά.
(β) Η τυχόν κενή θέση του Εφόρου Φορολογίας δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των
αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του Τμήματος Φορολογίας.
(5) Η θητεία του Εφόρου Φορολογίας αρχίζει κατά την ημερομηνία που το Υπουργικό
Συμβούλιο αποφασίζει το διορισμό του βάσει του εδαφίου (1), (3) ή (4). Ο εν λόγω διορισμός
δημοσιεύεται ενημερωτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(6) Ελάττωμα αναφορικά με το διορισμό του Εφόρου Φορολογίας δεν επηρεάζει την
εκπλήρωση είτε των δικών του αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων είτε αυτών του Τμήματος
Φορολογίας γενικά.
(7)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του τους όρους εργασίας, την
αντιμισθία, η οποία πρέπει να είναι στο πλαίσιο που καθορίζεται στο σχετικό Προϋπολογισμό του
Τμήματος Φορολογίας, και τα άλλα ωφελήματα του Εφόρου Φορολογίας. Στα ωφελήματά του
μπορεί να περιληφθεί και εφάπαξ φιλοδώρημα κατά τη λήξη της θητείας του, που όμως
δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα ενός μηνιαίου μισθού για κάθε έτος υπηρεσίας,
όμως το φιλοδώρημα αυτό δεν καταβάλλεται αν ο διορισθείς κηρύσσεται έκπτωτος με
βάση το εδάφιο (12)(α). Η σύμβαση απασχόλησης του Εφόρου Φορολογίας περιλαμβάνει όρο,
δια του οποίου ο Έφορος Φορολογίας συμφωνεί όπως υποβάλλει στο Γενικό Ελεγκτή κατάσταση
περιουσίας για τον ίδιο και τα μέλη της άμεσης οικογένειάς του (i)
(ii)

εντός δύο μηνών από το διορισμό του· και
κατά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους της περιόδου της θητείας του.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν τροποποιεί κατά δυσμενή τρόπο τους όρους εργασίας, την
αντιμισθία και τα άλλα ωφελήματα που καθορίζονται βάσει της παραγράφου (α), κατά τη διάρκεια
της θητείας του Εφόρου Φορολογίας, για τον οποίο οι εν λόγω όροι εργασίας, η αντιμισθία και τα
άλλα ωφελήματα είχαν ούτως καθοριστεί.
(8) Ο Έφορος Φορολογίας υπόκειται στο ωράριο εργασίας στο οποίο υπόκεινται οι δημόσιοι
υπάλληλοι, που υπηρετούν στο Τμήμα Φορολογίας.
(9)(α) Ο Έφορος Φορολογίας δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία ή
να ασχολείται σε επιχείρηση οποιασδήποτε φύσης ή να δέχεται με πληρωμή οποιαδήποτε άλλη
απασχόληση πέραν των καθηκόντων του.
(β) Σε περίπτωση διορισμού, ως Εφόρου Φορολογίας, υπαλλήλου που κατέχει μόνιμη θέση
στην κρατική υπηρεσία ή σε δήμο ή σε άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, η
αρχή που τον διόρισε ή προήγαγε στην εν λόγω θέση οφείλει να αποφασίσει την αφυπηρέτησή
του από την εν λόγω θέση, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων που
αφορούν τα ωφελήματα αφυπηρέτησης για την οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση.
(10) Η θέση του Εφόρου Φορολογίας κενούται (α) σε περίπτωση λήξης της θητείας του· ή
(β) σε περίπτωση θανάτου του· ή
(γ) σε περίπτωση παραίτησής του κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (11)· ή
(δ) σε περίπτωση κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του για περίοδο πέραν των
έξι μηνών· ή
(ε) σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της θητείας του, φθάσει την ηλικία των 65 ετών·
(ζ) σε περίπτωση έκπτωσής του, η οποία κηρύσσεται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά
τα οριζόμενα στο εδάφιο (12).
(11) Ο Έφορος Φορολογίας δύναται να υποβάλει γραπτώς στο Υπουργικό Συμβούλιο την
παραίτησή του από τη θέση του αυτή· η προαναφερόμενη παραίτηση δεν υπόκειται σε ανάκληση,
επενεργεί δε αμέσως χωρίς να προαπαιτείται αποδοχή της από το Υπουργικό Συμβούλιο.
(12)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Έφορο Φορολογίας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
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(i) εάν κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους κηρύχτηκε σε κατάσταση
πτώχευσης ή εάν εκδόθηκε κατ’ αυτού διάταγμα διορισμού συνδίκου ή αν ήλθε σε
συμβιβασμό με τους πιστωτές του·
(ii) εάν κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους κηρύχτηκε σε κατάσταση
φρενοβλάβειας ή άνοιας·
(iii) εάν καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα·
(iv) εάν λόγω πνευματικής ή/και σωματικής ανικανότητας ή/και αναπηρίας ή/και
ασθένειας αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του·
(v) εάν καταχράστηκε τη θέση του κατά τρόπο ώστε τυχόν συνέχιση της θητείας του να
αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον·
(vi) εάν επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά ή/και συστηματική ή/και αδικαιολόγητη
αποχή από την διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή/και καθηκόντων του
ή/και αμέλεια κατά την εν λόγω διεκπεραίωση·
(vii) εάν παρέβηκε όρο της σύμβασής του η οποία σχετίζεται με το διορισμό του ως
Εφόρου Φορολογίας·
(viii) Εάν ο Έφορος Φορολογίας ενήργησε ανέντιμα, αναποτελεσματικά ή/και
μεροληπτικά κατά τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή/και
καθηκόντων του·
(ix) εάν –
(Α) αποδέχτηκε άλλο αξίωμα του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της
Δημοκρατίας ή/και αποδέχτηκε ή διατήρησε οποιαδήποτε θέση ή ιδιότητα
στην κρατική υπηρεσία ή σε δήμο ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό
δημοσίου δικαίου,
(Β) αποδέχτηκε οποιοδήποτε κομματικό αξίωμα,
(Γ) αποδέχτηκε ή διατήρησε απασχόληση σε εργασία, αξίωμα ή θέση,
οπουδήποτε στον ιδιωτικό τομέα, έναντι αμοιβής οποιασδήποτε μορφής ή
υπό περιστάσεις, υπό το φως των οποίων εύλογα αναμένεται η καταβολή
αμοιβής, ανεξάρτητα αν όντως καταβάλλεται ή όχι.
(β) Πριν κηρύξει έκπτωτο τον Έφορο Φορολογίας δυνάμει της παραγράφου (α), το Υπουργικό
Συμβούλιο παρέχει την ευκαιρία στο πρόσωπο αυτό να του υποβάλει τις απόψεις του.
158(Ι) του 1999.

Στην προκείμενη περίπτωση, εφαρμόζονται τα εδάφια (3), (4) και (6) του άρθρου 43 του περί
των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου.
(13)(α) Ο Έφορος Φορολογίας είναι υπεύθυνος για την πιστή, αποτελεσματική και αμερόληπτη
εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Μέχρι το τέλος Μαΐου του έτους 2015 και μέχρι το τέλος
Μαΐου κάθε ημερολογιακού επόμενου έτους ο Έφορος Φορολογίας υποβάλλει έκθεση στην
Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων και στον Υπουργό Οικονομικών
αναφορικά με τις εργασίες και την απόδοση του Τμήματος Φορολογίας για το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος. Ο Υπουργός Οικονομικών την υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο
Έφορος Φορολογίας καθιστά την έκθεση εύκολα προσβάσιμη στο ευρύ κοινό μέχρι το τέλος
Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους.
(β) Οι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που χορηγούνται και επιβάλλονται, αντίστοιχα,
από οποιοδήποτε νόμο σχέδιο, υπηρεσίας και κανονιστική διοικητική πράξη (i)
στο Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, και
(ii) στον Έφορο Φόρου Εισοδήματος, και
(iii) στον Έφορο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και
(iv) στο Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας,
αίρονται από τα προαναφερόμενα πρόσωπα και ανατίθενται στον Έφορο Φορολογίας.
(γ) Οι ατομικές διοικητικές πράξεις, που εκδόθηκαν από πρόσωπο που αναφέρεται στην
υποπαράγραφο (i), (ii), (iii) ή (iv) της παραγράφου (β), συνεχίζουν να ισχύουν υπό τους όρους
ή/και τις προϋποθέσεις που εκδόθηκαν, εκτός αν τροποποιηθούν ή ανακληθούν από τον Έφορο
Φορολογίας.
(δ) Σύμβαση που συνάφθηκε από πρόσωπο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), (ii), (iii)
ή (iv) της παραγράφου (β) συνεχίζει να ισχύει, ο δε Έφορος Φορολογίας θεωρείται ότι συνιστά
συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση, αντί του εν λόγω προσώπου.
(14) Ο Έφορος Φορολογίας είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φορολογίας και υπάγεται
διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών.
(15) Όταν ο Έφορος Φορολογίας κρίνει ότι, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του
Τμήματος Φορολογίας, είναι αναγκαία η απόσπαση υπαλλήλων, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια
αρχή η οποία δύναται να υποβάλει σχετική πρόταση στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, η
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οποία Επιτροπή οφείλει να διενεργεί τις αναγκαίες αποσπάσεις λειτουργών βάσει του άρθρου 47
των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων.
(16) Ο Έφορος Φορολογίας δύναται να αναθέτει καθήκοντα σε λειτουργό του Τμήματος
Φορολογίας σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας υπό το οποίο ο λειτουργός υπηρετεί.
Βοηθός Έφορος
Φορολογίας.

5.-(1)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει, με αιτιολογημένη απόφασή του ως Βοηθό Έφορο
Φορολογίας, πρόσωπο το οποίο(i) προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών· και
(ii) δεν υπερβαίνει την ηλικία των 65 ετών κατά την ημερομηνία διορισμού του· και
(iii) είναι κρατικός υπάλληλος ή μη, υψηλού επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου
και εγνωσμένης μόρφωσης και πείρας που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες,
εξουσίες και καθήκοντά του.
(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν διορίζει ως Βοηθό Έφορο Φορολογίας πρόσωπο για το
οποίο υφίσταται οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (12).
(γ) Ο αριθμός των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας καθορίζεται στον εκάστοτε περί
Προϋπολογισμού Νόμο, υπό το κεφάλαιο που αφορά το Τμήμα Φορολογίας και δεν υπερβαίνει
τους τρείς.
(2) Βοηθός Έφορος Φορολογίας υπηρετεί υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (10)(ε), η θητεία Βοηθού Εφόρου Φορολογίας είναι
τετραετής και δύναται να ανανεωθεί μόνο μία φορά, με την επιφύλαξη του εδαφίου (1).
(4)(α) Σε περίπτωση που η θέση Βοηθού Έφορου Φορολογίας κενωθεί πριν από τη λήξη της
θητείας του ή σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση
του Υπουργού Οικονομικών, διορίζει λειτουργό του Τμήματος ως Αναπληρωτή Βοηθό Έφορο
Φορολογίας, του οποίου η θητεία είναι διαρκείας μέχρι τριών μηνών και δύναται να ανανεωθεί
μόνο μια φορά.
(β) Η τυχόν κενή θέση Βοηθού Εφόρου Φορολογίας δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των
αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του Τμήματος Φορολογίας.
(5) Η θητεία Βοηθού Εφόρου Φορολογίας αρχίζει κατά την ημερομηνία που το Υπουργικό
Συμβούλιο ορίζει το διορισμό του βάσει του εδαφίου (1), (3) ή (4). Ο εν λόγω διορισμός
δημοσιεύεται ενημερωτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(6) Ελάττωμα αναφορικά με το διορισμό Βοηθού Εφόρου Φορολογίας δεν επηρεάζει την
εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του είτε αυτών του Τμήματος
Φορολογίας γενικά.
(7)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του τους όρους εργασίας, την
αντιμισθία η οποία πρέπει να είναι στο πλαίσιο που καθορίζεται στο σχετικό προϋπολογισμό του
Τμήματος Φορολογίας, και τα άλλα ωφελήματα του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας. Σε περίπτωση
διορισμού στη θέση, προσώπου που δεν κατέχει μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή σε δήμο ή
σε άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, τότε στα ωφελήματά του μπορεί να
περιληφθεί και εφάπαξ φιλοδώρημα κατά τη λήξη της θητείας του, που όμως δεν μπορεί να
υπερβαίνει το άθροισμα ενός μηνιαίου μισθού για κάθε έτος υπηρεσίας, όμως το φιλοδώρημα
αυτό δεν καταβάλλεται αν ο διορισθείς κηρύσσεται έκπτωτος με βάση το εδάφιο (12)(α). Η
σύμβαση απασχόλησης Βοηθού Εφόρου Φορολογίας περιλαμβάνει όρο, δια του οποίου ο
Βοηθός Έφορος Φορολογίας συμφωνεί όπως υποβάλλει στο Γενικό Ελεγκτή κατάσταση
περιουσίας για τον ίδιο και τα μέλη της άμεσης οικογένειάς του (i) εντός δύο μηνών από το διορισμό του· και
(ii) κατά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους της περιόδου της θητείας του.
(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν τροποποιεί κατά δυσμενή τρόπο τους όρους εργασίας, την
αντιμισθία και τα άλλα ωφελήματα που καθορίζονται βάσει της παραγράφου (α), κατά τη διάρκεια
της θητείας Βοηθού Εφόρου Φορολογίας, για τον οποίο οι εν λόγω όροι εργασίας, η αντιμισθία
και τα άλλα ωφελήματα είχαν ούτως καθοριστεί.
(8) Βοηθός Έφορος Φορολογίας υπόκειται στο ωράριο εργασίας στο οποίο υπόκεινται οι
δημόσιοι υπάλληλοι, που υπηρετούν στο Τμήμα Φορολογίας.
(9)(α) Βοηθός Έφορος Φορολογίας δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ή
εργασία ή να ασχολείται σε επιχείρηση οποιασδήποτε φύσης ή να δέχεται με πληρωμή
οποιαδήποτε άλλη απασχόληση πέραν των καθηκόντων του.
(β) Σε περίπτωση διορισμού, ως Βοηθού Εφόρου Φορολογίας, υπαλλήλου που κατέχει
μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή σε δήμο ή σε άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό
δημοσίου δικαίου, τότε η αρχή που τον διόρισε ή προήγαγε στην εν λόγω θέση οφείλει να του
παράσχει άδεια άνευ απολαβών, για όλη τη διάρκεια του διορισμού ως Βοηθού Έφορου
Φορολογίας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δυνάμει του οικείου νόμου. Καθ’ όλη τη διάρκεια
του διορισμού του, ο εν λόγω Βοηθός Έφορος Φορολογίας δεν διεκπεραιώνει τις αρμοδιότητες,
εξουσίες και καθήκοντα της δημοσιοϋπαλληλικής θέσης που κατέχει.
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(10) Η θέση Βοηθού Εφόρου Φορολογίας κενούται (α) σε περίπτωση λήξης της θητείας του· ή
(β) σε περίπτωση θανάτου του· ή
(γ) σε περίπτωση παραίτησής του κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (11)· ή
(δ) σε περίπτωση κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του για περίοδο πέραν των
έξι μηνών· ή
(ε) σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της θητείας του, φθάσει την ηλικία των 65 ετών·
(ζ) σε περίπτωση έκπτωσής του, η οποία κηρύσσεται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά
τα οριζόμενα στο εδάφιο (12).
(11) Βοηθός Έφορος Φορολογίας δύναται να υποβάλει γραπτώς στο Υπουργικό Συμβούλιο
την παραίτησή του από τη θέση του αυτή· η προαναφερόμενη παραίτηση δεν υπόκειται σε
ανάκληση, επενεργεί δε αμέσως χωρίς να προαπαιτείται αποδοχή της από το Υπουργικό
Συμβούλιο
(12)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών να
κηρύξει έκπτωτο Βοηθό Έφορο Φορολογίας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i) εάν κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους κηρύχτηκε σε κατάσταση
πτώχευσης ή εάν εκδόθηκε κατ’ αυτού διάταγμα διορισμού συνδίκου ή αν ήλθε σε
συμβιβασμό με τους πιστωτές του·
(ii) εάν κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους κηρύχτηκε σε κατάσταση
φρενοβλάβειας ή άνοιας·
(iii) εάν καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα·
(iv) εάν λόγω πνευματικής ή/και σωματικής ανικανότητας ή/και αναπηρίας ή/και ασθένειας
αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του·
(v) εάν καταχράστηκε τη θέση του κατά τρόπο ώστε τυχόν συνέχιση της θητείας του να
αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον·
(vi) εάν επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά ή/και συστηματική ή/και αδικαιολόγητη αποχή
από την διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή/και καθηκόντων του ή/και
αμέλεια κατά την εν λόγω διεκπεραίωση·
(vii) εάν παρέβηκε όρο της σύμβασής του η οποία σχετίζεται με το διορισμό του ως
Βοηθού Εφόρου Φορολογίας·
(viii) εάν –
(Α) αποδέχτηκε άλλο αξίωμα του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της
Δημοκρατίας ή/και αποδέχτηκε ή διατήρησε οποιαδήποτε θέση ή ιδιότητα
στην κρατική υπηρεσία ή σε δήμο ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό
δημοσίου δικαίου,
(Β) αποδέχτηκε οποιοδήποτε κομματικό αξίωμα,
(Γ) αποδέχτηκε ή διατήρησε απασχόληση σε εργασία, αξίωμα ή θέση,
οπουδήποτε στον ιδιωτικό τομέα, έναντι αμοιβής οποιασδήποτε μορφής ή
υπό περιστάσεις, υπό το φως των οποίων εύλογα αναμένεται η καταβολή
αμοιβής, ανεξάρτητα αν όντως καταβάλλεται ή όχι.
(β) Πριν κηρύξει έκπτωτο Βοηθό Έφορο Φορολογίας δυνάμει της παραγράφου (α), το
Υπουργικό Συμβούλιο παρέχει την ευκαιρία στο πρόσωπο αυτό να του υποβάλει τις απόψεις του.
158(Ι) του 1999.

Στην προκείμενη περίπτωση, εφαρμόζονται τα εδάφια (3), (4) και (6) του άρθρου 43 του περί
των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου.
(13) Βοηθός Έφορος Φορολογίας υπάγεται διοικητικά στον Έφορο Φορολογίας.

Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων,
εξουσιών και
καθηκόντων.

6.-(1) Ο Έφορος Φορολογίας δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση οποιασδήποτε
αρμοδιότητας και εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόμος
χορηγεί ή αναθέτει, αντίστοιχα στον ίδιο, σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους:
(α) σε Βοηθό Έφορο Φορολογίας∙
(β) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο Τμήμα Φορολογίας.
Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Έφορος Φορολογίας διατηρεί την εξουσία να ασκεί την
ούτως μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα και εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον,
από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.
(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του
εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις
τυχόν γενικές οδηγίες του Εφόρου Φορολογίας.
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(3) Ο Έφορος Φορολογίας δύναται να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση που έκανε
δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.
(4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα
ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα
εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το
καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το
επιτρέπει.
(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί
καθήκον, που ο παρών Νόμος ή χορηγεί ή αναθέτει, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών
Νόμος εφαρμόζεται ως εάν είχε χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκών αυτήν πρόσωπο
και είχε αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο.
(6) Σε περίπτωση απουσίας του Εφόρου Φορολογίας, οφείλει να εξουσιοδοτήσει γραπτώς
Βοηθό Έφορο Φορολογίας να ενεργεί εκ μέρους του. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο,
ο Έφορος αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του ή/και αδυνατεί να εξουσιοδοτήσει Βοηθό
Έφορο Φορολογίας να ενεργεί εκ μέρους του, τότε το Υπουργικό Συμβουλίου μετά από πρόταση
του Υπουργού Οικονομικών, διορίζει Βοηθό Έφορο Φορολογίας ως αναπληρωτή Έφορο
Φορολογίας για όσο χρόνο απαιτείται.
Απόκτηση και χρήση
πληροφοριών.

7.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), πληροφορίες που αποκτούνται από το Τμήμα
Φορολογίας, κατά τη διεκπεραίωση αρμοδιότητας, εξουσίας ή/και καθήκοντός του, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και για τη διεκπεραίωση άλλης αρμοδιότητας, εξουσίας ή/και καθήκοντός του.
(2) Πληροφορίες που αποκτήθηκαν και είναι στην κατοχή (α)

του Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, του Εφόρου Φόρου Εισοδήματος,
του Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καθώς και του Διευθυντή Τελωνείων σε ότι
αφορά στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και
(β) του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
και οποιουδήποτε λειτουργού τους,
κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή/και καθηκόντων τους, ανήκει στο
Τμήμα Φορολογίας και, με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη
διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών, ή/και καθηκόντων του.
(3) Το Τμήμα Φορολογίας και το Τμήμα Τελωνείων μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες
και να τις χρησιμοποιούν κατά τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή καθηκόντων τους.
(4) Τα εδάφια (1), (2) και (3) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη –
(α) διατάξεων που περιορίζουν και απαγορεύουν τη χρήση πληροφοριών οι οποίες
περιέχονται σε διεθνή Συμφωνία της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος, και
(β) των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περιουσία Τμήματος
Φορολογίας.

Εκκρεμείς δικαστικές
διαδικασίες και
βάσεις αγωγής.

Παράρτημα.

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος Νόμου.

8. Οποιαδήποτε κινητή, ακίνητη ή πνευματική περιουσία που, κατά την ημερομηνία έναρξης του
παρόντος Νόμου σύμφωνα με το άρθρο 11(1), ανήκει και κατέχεται από το Τμήμα Τελωνείων, σε
ότι αφορά την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων,
περιέρχεται στην ιδιοκτησία και κατοχή του Τμήματος Φορολογίας.
9. Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής η οποία εκκρεμεί ή δημιουργήθηκε μεταξύ,
από τη μια πλευρά, του Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, του Εφόρου Φόρου
Εισοδήματος, του Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή/και του Διευθυντή Τμήματος
Τελωνείων σε ότι αφορά στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και, από την άλλη πλευρά,
οποιουδήποτε υπαλλήλου ή άλλου προσώπου ή οργάνου ή θεσμού της Δημοκρατίας, σε σχέση
με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, εξουσίες ή/και καθήκοντα, που αναφέρονται στο άρθρο
4(13)(β) συνεχίζεται ή ασκείται από τον Έφορο Φορολογίας.
10.-(1) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή αντικαθιστά το Παράρτημα.
(2) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) διάταγμα τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα ή σε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται
σε αυτό.
11.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ενωρίτερη
από τις ακόλουθες ημερομηνίες:
(α) την ημερομηνία έναρξης της θητείας του πρώτου Εφόρου Φορολογίας σύμφωνα με το
άρθρο 4(5)·
(β) την 1η Ιουλίου 2014.
(2) Τα ακόλουθα άρθρα τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος
Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:
(α) το άρθρο 4(1) μέχρι (12)·
(β) το άρθρο 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρα 2 και 10)
Νόμοι που περιλαμβάνονται στον ορισμό του όρου «σχετική νομοθεσία».
118(Ι) του 2002
230(Ι) του 2002
162(Ι) του 2003
195(Ι) του 2004
92(Ι) του 2005
113(Ι) του 2006
80(Ι) του 2007
138(Ι) του 2007
32(Ι) του 2009
45(Ι) του 2009
74(Ι) του 2009
110(Ι) του 2009
41(Ι) του 2010
133(Ι) του 2010
116(Ι) του 2011
197(Ι) του 2011
102(Ι) του 2012
188(Ι) του 2012
19(Ι) του 2013
26(Ι) του 2013
27(Ι) του 2013
17(Ι) του 2014.

Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι.

117(Ι) του 2002
223(Ι) του 2002
188(Ι) του 2003
178(Ι) του 2007
23(Ι) του 2009
44(Ι) του 2009
75(Ι) του 2009
111(Ι) του 2009
40(Ι) του 2010
132(Ι) του 2010
114(Ι) του 2011
190(Ι) του 2011
72(Ι) του 2012
29(Ι) του 2013.

Οι περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμοι.

4 του 1978
23 του 1978
41 του 1979
164 του 1987
159 του 1988
196 του 1989
10 του 1991
86(Ι) του 1994
104(Ι) του 1995
80(Ι) του 1999
153(Ι) του 1999
122(Ι) του 2002
146(Ι) του 2004
214(Ι) του 2004
106(Ι) του 2005
135(Ι) του 2005
72(I) του 2008
46(Ι) του 2009
136(Ι) του 2010
163(Ι) του 2012
197(Ι) του 2012
198(Ι) του 2012
91(Ι) του 2013.

Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι.

31 του 1962.

Οι περί Εισπράξεως Φόρων Νόμοι.
Οι περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμοι.

52 του 1980
135 του 1990
70(1) του 1994
80(Ι) του 1997
48(Ι) του 1999
79(Ι) του 1999
119(Ι) του 2002
66(Ι) του 2008
135(Ι) του 2010
119(Ι) του 2013
120(Ι) του 2013.
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24 του 1980
60 του 1980
68 του 1980
25 του 1981
10 του 1984
33 του 1987
239 του 1991
72(Ι) του 1994
120(Ι) του 2002
147(Ι) του 2004
134(Ι) του 2010
115(Ι) του 2011
187(Ι) του 2012
33(Ι) του 2013
93(Ι) του 2013
114(Ι) του 2013
123(Ι) του 2013.
78(Ι) του 2000.
19 του 1963
21 του 1967
36 του 1968
17 του 1969
26 του 1971
38 του 1972
79 του 1977
29 του 1980
8 του 1984
160 του 1991
60(Ι) του 1992
68(1) του 1994
1(1) του 1995
9(Ι) του 1998
121(Ι) του 2002
222(Ι) του 2002
179(Ι) του 2004
209(Ι) του 2004
130(Ι) του 2007
152(Ι) του 2007
173(Ι) του 2012.

Οι περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμοι.

Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων Νόμος.
Οι περί Χαρτοσήμων Νόμοι.

85(Ι) του 2012.

Ο περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Φόρους και Άλλα Μέτρα
Νόμος.

84(Ι) του 2011
199(Ι) του 2011
189(Ι) του 2012
10(Ι) του 2013
28(Ι) του 2013
85(Ι) του 2013.

Οι περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμοι.

112(Ι) του 2011
193(Ι) του 2011
184(Ι) του 2012.

Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμοι.

202(Ι) του 2011
183(Ι) του 2012
58(Ι) του 2013.

Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του
Ιδιωτικού Τομέα Νόμοι.

11(ΙΙΙ) του 2006.

Ο περί της Σύμβασης σχετικά με την Προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας
της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της
Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής
Δημοκρατίας στη Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας σε Περίπτωση Διορθώσεως
των Κερδών Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων και των Πρακτικών Υπογραφής (Κυρωτικός) Νόμος.

Επίσημη Εφημερίδα
της
ΕΕ: C 176,
28.7.2006, σ. 8.
205(Ι) του 2012.

Κώδικας συμπεριφοράς για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης για την εξάλειψη της
διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

95(Ι) του 2000
93(Ι) του 2002
27(Ι) του 2002
172(Ι) του 2003
95(Ι) του 2004

O περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμος.
Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι.
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88(Ι) του 2005
100(Ι) του 2005
131(Ι) του 2005
148(Ι) του 2005
64(Ι) του 2006
86(Ι) του 2006
87(Ι) του 2006
48(Ι) του 2007
129(Ι) του 2007
141(Ι) του 2007
142(Ι) του 2007
143(Ι) του 2007
25(Ι) του 2008
37(Ι) του 2008
38(Ι) του 2008
63(Ι) του 2008
88(Ι) του 2008
35(Ι) του 2009
135(Ι) του 2009
13(Ι) του 2010
68(Ι) του 2010
97(Ι) του 2010
131(Ι) του 2010
4(Ι) του 2011
68(Ι) του 2010
97(Ι) του 2010
131(Ι) του 2010
4(Ι) του 2011
37(Ι) του 2011
129(Ι) του 2011
186(Ι) του 2011
187(Ι) του 2011
16(Ι) του 2012
73(Ι) του 2012
133(Ι) του 2012
135(Ι) του 2012
167(Ι) του 2012
172(Ι) του 2012
83(Ι) του 2013
118(Ι) του 2013
164(Ι) του 2013.
Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 77,
23.3.2011, σ. 1·
L 284,
26.10.2013, σ. 1.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2011 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2011 για τη
θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου
προστιθέμενης αξίας, όπως τροποποιείται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1042/2013
του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2013.

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 2497,
14.9.2012, σ. 3·
L 335,
7.12.2012, σ. 55.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 815/2012 της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 για τον
καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του
Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο οι
οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε
μη υποκείμενους στο φόρο, όπως διορθώθηκε.

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 290,
20.12.2012, σ. 1.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 967/2012 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη
εγκατεστημένους υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές
και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο.

______________
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το παρόν νομοσχέδιο ενοποιεί το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων («το ΤΕΠ») και την Υπηρεσίας Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας ((«η ΥΦΠΑ»), μετονομάζοντάς τα από κοινού σε Τμήμα Φορολογίας.
Επίσης, το παρόν νομοσχέδιο—
(α) Αναθέτει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα του ΤΕΠ και της ΥΦΠΑ, στο Τμήμα Φορολογίας και
ρυθμίζει τα της λειτουργίας και περιουσίας του εν λόγω Τμήματος˙
(β) προβλέπει ότι οι κάτοχοι θέσεων του ΤΕΠ και της ΥΦΠΑ υπηρετούν στο Τμήμα Φορολογίας και
υπάγονται στον Έφορο Φορολογίας, που καθίσταται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φορολογίας˙
(γ) καταργεί τη θέση και το σχέδιο υπηρεσίας του Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων˙
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(δ) προβλέπει τον εκ του Υπουργικού Συμβουλίου διορισμό Εφόρου Φορολογίας και Βοηθούν ήν Βοηθών
Εφόρων Φορολογίας και ρυθμίζει τις προϋποθέσεις αυτών των διορισμών˙
(ε) ρυθμίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα του Εφόρου Φορολογίας, τα της αναπλήρωσης αυτού,
και τα της εκχώρησης των άνω αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2009
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 204,
26.7.2006,
σ. 23.

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:
«Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 5ης Ιουλίου 2006
για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
σε θέματα εργασίας και απασχόλησης («αναδιατύπωση»),

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την
Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί
με τους περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία
Ίσης Αξίας Νόμους του 2002 έως 2009 (που εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ
Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμοι του 2002 έως 2014.

177(Ι) του 2002
193(Ι) του 2004
38(Ι) του 2009.
Τροποποίηση του
προοιμίου του
βασικού νόμου.

2. Το προοίμιο του βασικού νόμου τροποποιείται με:
(α) τη διαγραφή στην παράγραφο (α) της λέξης «και» (τέταρτη γραμμή),
(β) την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του σημείου στίξης «.» (τρίτη γραμμή) με τη φράση
«· και», και
(β) την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (β) της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):
«(γ) Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 5ης Ιουλίου
2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης («αναδιατύπωση»).».

Τροποποίηση άρθρου
23Α του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 23Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου του με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Εξωδικαστική προστασία και βάρος απόδειξης.», και
(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(3) Σε κάθε διαδικασία που εμπίπτει στα εδάφια (1) και (2), αν το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι
θίγεται από παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου, επικαλείται και στοιχειοθετεί πραγματικά
περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται η παράβαση, ο Επίτροπος Διοικήσεως υποχρεώνει το
πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται το παράπονο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε
οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου.».

__________
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στην τροποποίηση των περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την
Ίδια Εργασία ή Εργασία Ίσης Αξίας Νόμων του 2002 έως 2009, ώστε να επιτευχθεί η ορθότερη εναρμόνιση με το
ης
άρθρο 19 της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 Ιουλίου 2006 για την
εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και
απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, το παρόν νομοσχέδιο επεκτείνει την εφαρμογή της αντιστροφής του βάρους απόδειξης στην
εξωδικαστική διαδικασία ενώπιον του Επιτρόπου Διοικήσεως.
Η άνω τροποποίηση κατέστη αναγκαία κατόπιν ανταλλαγής υπομνημάτων μεταξύ των αρμόδιων αρχών της
Κυπριακής Δημοκρατίας και των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιροπής στα πλαίσια της υπόθεσης 4589/13/IUST της
πιλοτικής πρωτοβουλίας EU pilot.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤOΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2009
Προοίμιο.

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 204,
26.7.2006,
σ.23.

«Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 5ης Ιουλίου
2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)»,

Συνοπτικός
τίτλος.
133(Ι) του 2002
40(Ι) του 2009.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα
Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά
Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμους του 2002 έως 2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης
Νόμοι του 2002 έως 2014.

Τροποποίηση
του προοιμίου.

2. Το προοίμιο του βασικού νόμου τροποποιείται με:
(α) την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του σημείου στίξης «.» (τρίτη γραμμή) με το
σημείο στίξης «,», και
(β) την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (γ) της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ):
«(δ) Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 5ης Ιουλίου
2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 204, 26.7.2006,
σελ. 23).».

Τροποποίηση του
άρθρου 10
του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3)
του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):
«(4) Σε κάθε διαδικασία που εμπίπτει στο εδάφιο (3), αν το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι θίγεται
από παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου, επικαλείται και στοιχειοθετεί πραγματικά
περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται η παράβαση, ο Επίτροπος Διοικήσεως υποχρεώνει το
πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται το παράπονο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε
οποαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου.».
_________

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στην τροποποίηση των περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα
Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμων του 2002 έως 2009, ώστε να επιτευχθεί η ορθότερη εναρμόνιση με
ης
το άρθρο 19 της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 Ιουλίου 2006 για την
εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και
απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, το παρόν νομοσχέδιο επεκτείνει την εφαρμογή της αντιστροφής του βάρους απόδειξης στην
εξωδικαστική διαδικασία ενώπιον του Επιτρόπου Διοικήσεως.
Η άνω τροποποίηση κατέστη αναγκαία κατόπιν ανταλλαγής, υπομνημάτων μεταξύ των αρμόδιων αρχών της
Κυπριακής Δημοκρατίας και των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια της υπόθεσης 4589/13/JUST της
πλαστικής πρωτοβουλίας EU Pilot.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΔΩΝ ΝΟΜΟ

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 83.
Α2/1960.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσίων Οδών (Τροποποιητικός) Νόμος του
2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Δημοσίων Οδών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται
ως «ο βασικός νόμος»).

Τροποποίηση
του άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος του ορισμού
του όρου “δημόσια οδός” του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και την
προσθήκη αμέσως μετά του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:
«“υποάδεια χρήσης” σημαίνει την άδεια που παραχωρείται από αδειούχο χρήστη σε τρίτο
πρόσωπο το οποίο είναι ο αδειούχος υποχρήστης, μέσω της οποίας ο αδειούχος χρήστης
παραχωρεί στον υποαδειούχο χρήστη κάποια από ή όλα τα δικαιώματα σε σχέση με ακίνητη
ιδιοκτησία, τα οποία ο αδειούχος χρήστης έχει δυνάμει της άδειας χρήσης που κατέχει.».

Τροποποίηση του
βασικού νόμου
με την προσθήκη νέου
άρθρου 9Α.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 9 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 9Α:
«Παραχώρηση άδειας
χρήσης οποιουδήποτε
πεζόδρομου ή μέρους
αυτού.

9A.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή
οποιουδήποτε άλλου νόμου ή από τα προβλεπόμενα σε δημόσιο
έγγραφο και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Κανονισμού
εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3) το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο
Διευθυντής Δημόσιων Έργων, σε περίπτωση που έχει
εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει
των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή Κανονισμού εκδίδεται με
βάση το εδάφιο (3), μπορούν να παραχωρήσουν σε οποιοδήποτε
δήμο, άδεια χρήσης πεζόδρομου ή μέρους αυτού που βρίσκεται
εντός των δημοτικών ορίων, υπό τέτοιους όρους ή περιορισμούς
που δυνατόν να θεωρήσουν αναγκαίο ή σκόπιμο να επιβάλουν:
Νοείται ότι,
τυχόν όροι ή περιορισμοί τίθενται για την
παραχώρηση άδειας χρήσης στον οικείο δήμο, δυνατόν να του
παρέχουν δικαίωμα παραχώρησης σε οποιοδήποτε τρίτο υποάδειας
χρήσης οποιουδήποτε μέρους του παραχωρηθέντος σ’ αυτόν
πεζοδρόμου ή μέρους αυτού:
Νοείται περαιτέρω ότι, η παραχώρηση άδειας χρήσης στον οικείο
δήμο γίνεται υπό τέτοιους όρους ή περιορισμούς ώστε να
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση πεζών, ατόμων με αναπηρία,
οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών
οχήματων, αστυνομικών οχημάτων, στρατιωτικών οχημάτων,
σκυβαλοφόρων και οχημάτων καθαριότητας.
(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του παρόντος άρθρου,
άδεια χρήσης πεζοδρόμου ή μέρους αυτού δύναται να παραχωρηθεί
δυνάμει του παρόντος άρθρου και για σκοπούς υπαίθριας εστίασης.
(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς,
που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για
τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό
καθορισμού σε σχέση με το παρόν άρθρο.».
__________

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημοσίων Οδών Νόμου, στα πλαίσια συνολικής
ρύθμισης της παραχώρησης αδειών από τις αρμόδιες αρχές για χωροθέτηση υπαίθριας εστίασης σε πεζόδρομους και
της εξώδικης αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν, όταν παρατηρείται ανεξέλεγκτη και χωρίς σχετική
άδεια τοποθέτηση τραπεζιών και καρεκλών κατά τρόπο που να εμποδίζουν την απρόσκοπτη διακίνηση των πεζών,
ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα,
σκυβαλοφόρα και οχήματα καθαριότητας.
Επιπρόσθετα, με τον προτεινόμενο νόμο εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τη νομιμότητα αδειοδότησης εστίασης
σε πεζόδρομους, οι οποίοι ιδιοκτησιακά ανήκουν στο κράτος.
ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ,
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2013
Συνοπτικός τίτλος.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους 1972
90 του 1972
μέχρι 2012 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
56 του 1982
7 του 1990
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμοι του 1972
μέχρι 2014.
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(Ι) του 2005
135(Ι) του 2006
11(Ι) του 2007
46(Ι) του 2011
76(Ι) του 2011
130(Ι) του 2011
164(Ι) του 2011
33(Ι) του 2012
110(Ι) του 2012
150(Ι) του 2012
20(Ι) του 2013
65(Ι) του 2013.

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

2.
(α)

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται:
με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου «ακίνητη ιδιοκτησία» με τον ακόλουθο νέο
ορισμό:
Κεφ. 224 «ακίνητος ιδιοκτησία» έχει την ερμηνεία που δίδεται στον όρο στο άρθρο 2 του
3 του 1960 περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου και
78 του 1965 περιλαμβάνει θαλάσσιο χώρο o οποίος με έργα ή δραστηριότητες ή
10 του 1966 διευκολύνσεις συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ακίνητη ιδιοκτησία, όπως αυτή
75 του 1968 ορίζεται στο εν λόγω άρθρο».

51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(Ι) του 1992
90(Ι) του 1992
6(Ι) του 1993
58(Ι) του 1994
40(Ι) του 1996
58(Ι) του 1994
40(Ι) του 1996
31(Ι) του 1998
144(Ι) του 1999
123(Ι) του 2001
57(Ι) του 2005
5(Ι) του 2006
55(Ι) του 2006
136(Ι) του 2006
120(Ι) του 2007
121(Ι) του 2007
150(Ι) του 1007
165(Ι) του 2007
27(Ι) του 2010
61(Ι) του 2010
82(Ι) του 2010
83(Ι) του 2010
48(Ι) του 2011
45(Ι) του 2012
155(Ι) του 2013.
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(β)

με την αντικατάσταση της ερμηνείας των όρων «Δήλωση Πολιτικής» και «σχέδιο
ανάπτυξης» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς:
«”Δήλωση Πολιτικής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 18Α∙
“σχέδιο ανάπτυξης” περιλαμβάνει Σχέδιο για τη Νήσο, Τοπικό Σχέδιο, Σχέδιο Περιοχής και
Δήλωση Πολιτικής, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18Α, καθώς και
οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο τροποποιήθηκε∙».

Κατάργηση του
άρθρου 12A του
βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 12A του βασικού νόμου καταργείται.

Κατάργηση του
άρθρου 12Β του
βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 12Β του βασικού νόμου καταργείται.

Τροποποίηση του
άρθρου 12Γ του
βασικού νόμου και
του πλαγιότιτλου
αυτού.

5. To άρθρο 12Γ του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 12Γ:

«Διαβούλευση με
πρόσωπο, σώμα ή
αρχή.

«12Γ.-(1) Κατά την εκπόνηση ή τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου, ο
Υπουργός λαμβάνει υπόψη τις απόψεις ή εισηγήσεις οποιουδήποτε
προσώπου, σώματος ή αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Τοπικών
Αρχών που εμπίπτουν στην Περιοχή Τοπικού Σχεδίου, που υποβάλλονται
γραπτώς κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που δημοσιεύεται, κατά τρόπο και
εντός χρονικής περιόδου που καθορίζεται στη δημοσίευση.
(2) Οι κατά το εδάφιο (1) υποβαλλόμενες απόψεις και εισηγήσεις
κατατίθενται σε ειδικό μητρώο, το οποίο μπορεί να επιθεωρήσει κάθε
ενδιαφερόμενο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατάλογος όσων
έχουν υποβάλει απόψεις και εισηγήσεις κατά τον τύπο που θα ορίσει ο
Υπουργός, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατία και
αποστέλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση.»

Τροποποίηση του
άρθρου 12Δ του
βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 12Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού,
με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

Προσθήκη του νέου
άρθρου 12Ε στο
βασικό νόμο.

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 12Ε, αμέσως
μετά το άρθρο 12Δ:

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12Γ, κατά την εκπόνηση ή τροποποίηση
Τοπικού Σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 15, ο Υπουργός λαμβάνει υπόψη τις
παραστάσεις που είναι δυνατό να κατατεθούν από κάθε ενδιαφερόμενο, και ειδικά από
τις εμπλεκόμενες Τοπικές Αρχές, σε δημόσια ακρόαση που πραγματοποιείται
σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται με Εντολή που εκδίδεται από τον
Υπουργό:»

«Ακρόαση
Τοπικών
Αρχών.»

«12Ε. Επιπρόσθετα από τις πρόνοιες των άρθρων 12Γ και 12Δ, κατά τα αρχικά
στάδια εκπόνησης ή τροποποίησης Τοπικού Σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 15, ο
Υπουργός καλεί όλες τις Τοπικές Αρχές που εμπίπτουν στη Περιοχή Τοπικού
Σχεδίου να καταθέσουν τις απόψεις τους, καθώς και σχετικά κατά την κρίση του
εμπλεκόμενα κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς, για να παρουσιάσουν τις
απόψεις και εισηγήσεις που έχουν υποβάλει γραπτώς με βάση τις πρόνοιες του
άρθρου 12Γ.»

Τροποποίηση του
άρθρου 18 του
βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού,
με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

Τροποποίηση του
άρθρου 18Α του
βασικού νόμου.

9. Το εδάφιο (9) του άρθρου 18Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των
λέξεων «οκτώ μηνών» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «τεσσάρων μηνών».

Τροποποίηση του
άρθρου 20 του
βασικού νόμου.

10. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή της τελείας στο τέλος της
παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάστασή της με άνω τελεία και με την
προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ):

«(1) Πριν ο Υπουργός προβεί στην εκπόνηση ή την τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου ή
Σχεδίου Περιοχής ή στην υιοθέτηση ή την έγκριση ενός τέτοιου σχεδίου που υποβλήθηκε
προς αυτόν δυνάμει του άρθρου 16 ή του άρθρου 17, οφείλει να λάβει υπόψη τις
απόψεις και εισηγήσεις οποιουδήποτε προσώπου, σώματος ή αρχής που θα
υποβληθούν σε αυτόν, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 12Γ, 12Δ και 12Ε.»

«(ζ)

την διεξαγωγή εργασιών σε θαλάσσιο χώρο, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου ή καθοριζόμενων από τον Νόμο ή άλλη νομοθεσία ή από σχέδιο ανάπτυξης,
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είτε από το ίδιο το κράτος ή κατόπιν σύμβασης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου για (i)
επίχωση της θάλασσας ή θωράκιση παράκτιων πρανών,
(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
Τροποποίηση του
άρθρου 22 του
βασικού νόμου.

Προσθήκη του νέου
άρθρου 45Β στο
βασικό νόμο.

κατασκευή λιμενικών έργων (λιμανιών ή λιμενίσκων ή αλιευτικών καταφυγίων ή
αγκυροβολίων ή χώρων ελλιμενισμού, και άλλα παρόμοια) ή κεκλιμένων (ράμπα)
ανέλκυσης/ καθέλκυσης ή μαρίνων,
κατασκευή αποβάθρων (περιλαμβανομένων λιμενοβραχιόνων ή προβλητών) ή
κυματοθραυστών ή εξέδρων ή πλωτών εξέδρων ή νησίδων,
κατασκευή αιολικών πάρκων ή άλλων παρόμοιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
ή υποδομών για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από κυματισμούς,
εγκατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών αφαλάτωσης ή φορτοεκφόρτωσης/
μεταφοράς καυσίμων ή άλλων υποδομών,
διευκόλυνση για θαλάσσια αθλήματα ή ψυχαγωγία ή άλλα παρόμοια,
εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας, ή
άλλες παρόμοιες εργασίες.»

11. To άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1)
αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):
«(1) Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της
Δημοκρατίας (στον παρόντα Νόμο αναφέρεται ως «Διάταγμα Αναπτύξεως») να χορηγήσει
πολεοδομική άδεια για οποιαδήποτε ανάπτυξη ή κατηγορία ανάπτυξης που ορίζεται στο
Διάταγμα, χωρίς να έχει υποβληθεί αίτηση για το σκοπό αυτό, και ως εκ τούτου για τέτοια
ανάπτυξη ή κατηγορία ανάπτυξης που ορίζεται στο Διάταγμα δεν υποβάλλεται αίτηση στην
Πολεοδομική Αρχή.»
12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 45Β,
αμέσως μετά το άρθρο 45Α:
«Προσωρινές
διατάξεις για μη
πραγματοποίηση
εργασιών του
Κοινού
Συμβουλίου»

«45Β. Καθόσον αφορά Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο Περιοχής σε σχέση με το
οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία τροποποίησης ή εκπόνησης, αλλά δεν
έχουν αρχίσει οι εργασίες του Κοινού Συμβουλίου, οι εργασίες αυτές δεν
δύνανται να πραγματοποιηθούν ανεξαρτήτως του εάν τα μέλη του Κοινού
Συμβουλίου έχουν διοριστεί με σχετική απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου:
Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που οι εργασίες του Κοινού Συμβουλίου έχουν
αρχίσει, θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12Α και
12Β που καταργούνται.».

Τροποποίηση του
άρθρου 85 του
βασικού νόμου.

13. Το άρθρο 85 του βασικού νόμου τροποποιείται:

(α)
(β)
(γ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «του άρθρου 34Α» (τρίτη
γραμμή) με τη φράση «του άρθρου 18Α»∙
με την διαγραφή της λέξης «Τοπικού» (ένατη γραμμή) από το εδάφιο (3) αυτού∙
με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (3)
αυτού, με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας
τρίτης επιφύλαξης:
«Νοείται έτι περαιτέρω, ότι, εξαιρουμένων των δρόμων που δημοσιεύονται με το
Τοπικό Σχέδιο, σχέδιο για Περιοχή Τοπικού Σχεδίου για την οποία δεν έχει ακόμη
δημοσιευτεί Σχέδιο Περιοχής που αφορά τροποποίηση δρόμων για σκοπούς
διεύρυνσης ή ευθυγράμμισής τους δύναται να εγκριθεί και να γνωστοποιηθεί από την
αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12 του περί Ρυθμίσεως Οδών και
Οικοδομών Νόμου, χωρίς να απαιτείται για αυτό έγκριση από την Πολεοδομική Αρχή,
παρά μόνο ενημέρωσή της, νοουμένου ότι έχουν προηγουμένως ληφθεί υπόψη οι
απόψεις των αρμόδιων για τον σκοπό αυτό φορέων, σωμάτων ή αρχών και για το
σχέδιο συναινεί ο Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.»
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι, καταρχήν, η τροποποίηση του Τέταρτου Μέρους του βασικού νόμου
(Τοπικό Σχέδιο, Σχέδιο Περιοχής και Δήλωση Πολιτικής, άρθρα 12Α, 12Β, 12Γ, 12Δ, 18 18Α, 20, 22 και (85, με στόχο η
λειτουργία των Κοινών Συμβουλίων να υποκατασταθεί από μία πιο ευέλικτη και αποτελεσματική διαδικασία βάσει της
οποίας όλες οι επηρεαζόμενες τοπικές αρχές θα δύνανται να συμμετέχουν ουσιαστικά στις διεργασίες που οδηγούν στην
εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων, με την υποβολή γραπτών απόψεων και εισηγήσεων στον Υπουργό Εσωτερικών,
μεμονωμένα ή συλλογικά, και με την υποβολή παραστάσεων σε δημόσια ακρόαση (άρθρο 12,) ενώ παράλληλα θα
δύνανται να παρουσιάζουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους ενώπιον του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Η αλλαγή αυτή στη
διαδικασία αναμένεται ότι θα προαγάγει την διαφάνεια, θα μειώσει σημαντικά το χρόνο και το κόστος που απαιτείται για
την ολοκλήρωση της εκπόνησης/τροποποίησης των πολεοδομικών σχεδίων, δεδομένου ότι δεν θα απαιτείται πλέον η
ολοκλήρωση της χρονοβόρας διαδικασίας των Κοινών Συμβουλίων και παράλληλα θα ενισχύσει την ασφάλεια των
Α
διοικητικών διαδικασιών και αποφάσεων. Στο Τέταρτο Μέρος τροποποιείται επίσης και το εδάφιο (9) του άρθρου 18 ,
ώστε να μειωθεί η προθεσμία για την υποβολή των γραπτών ενστάσεων στον Υπουργό από την γνωστοποίηση
εκπόνησης ή τροποποίησης Δήλωσης Πολιτικής, από οκτώ (8) σε τέσσερις (4) μήνες, όπως ισχύει, κατ’ αναλογία, και για
την εκπόνηση ή τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής, πράγμα που κρίνεται ότι εξυπηρετεί τη σύντμηση
της διαδικασίας και την εξοικονόμηση χρόνου και δημόσιων δαπανών.
Περαιτέρω, το νομοσχέδιο στοχεύει στην προσθήκη των αναγκαίων διατάξεων (άρθρα 2 και 20), ώστε να
επιτρέπονται αναπτύξεις, καθώς και η συμπερίληψη έργων, δραστηριοτήτων ή διευκολύνσεων σε θαλάσσιο χώρο, ώστε
να εξυπηρετείται καθολικά ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Επιπλέον, διασαφηνίζεται ότι στις περιπτώσεις που η
πολεοδομική άδεια θεωρείται δοσμένη δεν θα υποβάλλονται πολεοδομικές αιτήσεις (άρθρο 22) και εισάγεται
απλοποιημένη διαδικασία για τις περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση δρόμων για σκοπούς διεύρυνσης ή
ευθυγράμμισής τους (άρθρο 85). Επιπλέον, διασαφηνίζεται ότι στις περιπτώσεις που η πολεοδομική άδεια θεωρείται
δοσμένη δεν θα υποβάλλονται πολεοδομικές αιτήσεις (άρθρο 22) και εισάγεται απλοποιημένη διαδικασία για τις
περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση δρόμων σε ειδικά σχέδια για σκοπούς διεύρυνσης ή ευθυγράμμισής τους
(άρθρο 85).
ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.
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Αριθμός 144
Συνοπτικός τίτλος.
Κεφ. 6
14 του 1960
11 του 1965
161 του 1989
228 του 1989
ΑΝΑΚ. 3374
51(Ι) του 1999
134(Ι) του 1999
58(Ι) του 2003
66(Ι) του 2004
138(Ι) του 2006.
Τροποποίηση
του άρθρου 16 του
βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμους Κεφ. 6 και Νόμοι
του 1960 έως 2006 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμοι Κεφ.
6 και Νόμοι του 1960 έως 2014.

2. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την
παράγραφο (η) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (θ):
“(θ) όταν ο οφειλέτης χρέους είναι κρατική ή δημόσια υπηρεσία:
(ι) κάθε περιγραφής αντικείμενα, πράγματα, εξοπλισμός οχήματα που χρησιμοποιούνται
ή δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία οιασδήποτε κρατικής ή δημόσιας
υπηρεσίας∙
(ιι) πράγματα που προορίζονται για ουσιώδη και ζωτικής σημασίας, για το κοινωνικό
σύνολο, σκοπό∙
(ιιι) πράγματα καλλιτεχνικής, αρχαιολογικής, πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας∙
(ιν) καταθέσεις, συναλλαγματικά αποθέματα και γενικά χρηματικοί τίτλοι και αξίες κάθε
περιγραφής∙
(v) οποιοδήποτε άλλο πράγμα επί του οποίου η εκτέλεση επιφέρει βλάβη στο δημόσιον
συμφέρον.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «κρατική ή δημόσια υπηρεσία» σημαίνει
κάθε υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία, περιλαμβανομένης της Δημόσιας
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, του Στρατού και της Εθνικής Φρουράς, κάθε
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των σχολικών εφορειών καθώς και οποιοδήποτε άλλο
οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα που ιδρύεται με νόμο προς το
δημόσιο συμφέρον και τα κεφάλαια του οποίου είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη
Δημοκρατία ή η διοίκηση του τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας.».

___________
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου, στο οποίο
διαλαμβάνονται τα πράγματα του εκ δικαστικής αποφάσεως οφειλέτη χρέους που εξαιρούνται της εκτέλεσης, ώστε να
εισαχθούν, αντίστοιχα, πρόνοιες για την περιουσία κρατικής ή δημόσιας υπηρεσίας που εξαιρείται όταν τέτοια υπηρεσία
είναι οφειλέτης.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατρίας.
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Αριθμός 145
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ
Συνοπτικός τίτλος.
95(Ι) του 2000
93(Ι) του 2002
27(Ι) του 2003
172(Ι) του 2003
95(Ι) του 2004
88(Ι) του 2005
100(Ι) του 2005
131(Ι) του 2005
148(Ι) του 2005
64(Ι) του 2006
86(Ι) του 2006
87(Ι) του 2006
48(Ι) του 2007
129(Ι) του 2007
141(Ι) του 2007
142(Ι) του 2007
143(Ι) του 2007
25(Ι) του 2008
37(Ι) του 2008
38(Ι) του 2008
63(Ι) του 2008
88(Ι) του 2008
35(Ι) του 2009
135(Ι) του 2009
13(Ι) του 2010
29(Ι) του 2010
68(Ι) του 2010
97(Ι) του 2010
131(Ι) του 2010
4(Ι) του 2011
37(Ι) του 2011
129(Ι) του 2011
186(Ι) του 2011
16(Ι) του 2012
73(Ι) του 2012
133(Ι) του 2012
135(Ι) του 2012
167(Ι) του 2012
172(Ι) του 2012
83(Ι) του 2013.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο του 2000
μέχρι 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του 2000 μέχρι
του 2014.

Τροποποίηση του
άρθρου 10Α του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 10Α τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος της υποπαραγράφου (2),
άνω και κάτω τελείας και της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι όταν παροχή υπηρεσιών για την οποία εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος
πραγματοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος και οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε
έκταση πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία, οι
υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία.».
____________

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 10 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Νόμων του 2000 μέχρι 2013, για αντιμετώπιση του φαινόμενου της φοροαποφυγής στον τομέα παροχής υπηρεσιών, με
α
ης
την υιοθέτηση των διατάξεων του άρθρου 59 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28 Νοεμβρίου 2006
σχετικά με το κοινό σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
ης
Από την 1η Ιανουαρίου 2010 και με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 12
Φεβρουαρίου 2008 για την τροποποίηση της Οδηγίας 206/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών που
ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο, ο τόπος παροχής των περισσότερων υπηρεσιών που παρέχονται από υποκείμενο
στο φόρο πρόσωπο στη Δημοκρατία σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο κράτος ή εκτός της Κοινότητας είναι
εκτός αντικειμένου του κυπριακού Φ.Π.Α.
Το πιο πάνω μέτρο έχει παρατηρηθεί ότι χρησιμοποιείται για φοροαποφυγή. Δηλαδή κυπριακές επιχειρήσεις
τιμολογούν πρόσωπα εκτός της Ε.Ε. για υπηρεσίες που στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται στη Δημοκρατία, με
σκοπό την αποφυγή καταβολής του Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία.
α
Για πάταξη αυτού του φαινομένου το άρθρο 59 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να
εφαρμόσουν τον κανόνα της πραγματικής χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης και να θέσουν τις υπηρεσίες αυτές εντός
του πεδίου του Φ.Π.Α. του κράτους μέλους.
Α
Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση όταν παροχή υπηρεσιών για την οποία εφαρμόζεται το άρθρο 10 , θα
θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος και οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε
έκταση πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία, οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση
θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία και επομένως θα υπόκεινται σε Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατρίας.
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ

Συνοπτικός
τίτλος.
213(Ι) του 2002
114(Ι) του 2004
83(Ι) του 2005
70(Ι) του 2006
159(Ι) του 2007
6(Ι) του 2008
112(Ι) του 2008
49(Ι) του 2011
96(Ι) του 2011
12(Ι) του 2012
124(Ι) του 2012.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του
2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του
2012 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμοι του 2002 έως 2014.

Τροποποίηση του
άρθρου 16 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται:
(α)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο 1 αυτού της λέξης «Ένα» (πρώτη γραμμή)
με τις λέξεις «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6, ένα»,

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 5 αυτού της ακόλουθης νέας
παραγράφου 6:
«(6) Κανονισμοί δύναται να προβλέπουν εξαιρέσεις από την προβλεπόμενη
στην παράγραφο 1 υποχρέωση εφοδιασμού με έγκυρο πιστοποιητικό πτητικής
ικανότητας για συγκεκριμένες κατηγορίες και/ή τύπους αεροσκαφών.».

Τροποποίηση του
άρθρου 259 του
βασικού νόμου.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 259 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως
μετά την τέταρτη περίπτωση «πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας (άρθρο 16 παράγραφος 3)» της
ακόλουθης νέας περίπτωσης «τον καθορισμό κανόνων τεχνικής εκμετάλλευσης υπερέλαφρων
πτητικών αεραθλητικών μηχανών (άρθρο 16 παράγραφος 6)».
_____________
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του παρόντος τροποποιητικού νομοσχεδίου είναι:
(α) Να επιτρέψει την ύπαρξη εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας για
συγκεκριμένες κατηγορίες και/ή τύπους αεροσκαφών, και
(β) η χορήγηση εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονισμών για τον καθορισμό κανόνων τεχνικής
εκμετάλλευσης υπερέλαφρων πτητικών αεραθλητικών μηχανών.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.
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Συνοπτικός
τίτλος.
86 του 1972
37 του 1974
58 του 1976
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(Ι) του 1992
5(Ι) του 1993
28(Ι) του 1993
49(Ι) του 1994
5(Ι) του 1996
45(Ι) του 1996
95(Ι) του 1996
56(Ι) του 1998
1(Ι) του 1999
18(Ι) του 1999
66(ι) του 1999
117(Ι) του 1999
61(Ι) του 2000
80(Ι) του 2000
81(Ι) του 2000
110(Ι) του 2000
38(Ι) του 2001
98(Ι) του 2001
20(Ι) του 2002
237(Ι) του 2002
146(Ι) του 2003
174(Ι) του 2003
243(Ι) του 2004
255(Ι) του 2004
270(Ι) του 2004
153(Ι) του 2005
6(Ι) του 2006
71(Ι) του 2006
145(I) του 2006
107(Ι) του 2007
5(Ι) του 2008
102(Ι) του 2008
113(I) του 2009
5(I) του 2010
8(Ι) του 2010
93(Ι) του 2011
109(Ι) του 2012
166(Ι) του 2012
100(Ι) του 2013
1(Ι) του 2014
11(Ι) του 2014.

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας
Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι (Αρ. 2) του 2014
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του
1972 μέχρι (Αρ. 4) του 2014.

Τροποποίηση
του άρθρου 5Β
του βασικού
νόμου.

1(Ι) του 2007
106(Ι) του 2007
83(Ι) του 2009
56(Ι) του 2010
109(Ι) του 2011
82(Ι) του 2012
62(Ι) του 2013.

2. Το άρθρο 5Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2)
αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):
«(2)
Ο Έφορος, όταν παραλάβει την ειδοποίηση, εκδίδει πιστοποιητικό
παραλαβής της ειδοποίησης, η ισχύς του οποίου είναι για τη διάρκεια που αναφέρει ο
ιδιοκτήτης του οχήματος στην ειδοποίηση ή για απεριόριστη χρονική περίοδο, εάν δεν
αναφέρεται συγκεκριμένη περίοδος στην ειδοποίηση:
Νοείται ότι, εάν ο Έφορος διαπιστώσει ότι υπάρχουν καθυστερημένα τέλη για άδεια
κυκλοφορίας οχήματος για το οποίο δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5Δ, τότε εισπράττει τα
τέλη έστω και εάν για το όχημα που θα ακινητοποιηθεί δεν υφίσταται πιστοποιητικό
καταλληλότητας σε ισχύ, όπως αυτό ορίζεται στους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων
(Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμους του 2007 έως 2013, όπως
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:
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Νοείται περαιτέρω ότι, εάν υπάρχουν οφειλόμενα τέλη για άδεια κυκλοφορίας
οχήματος για το οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 5Δ, αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τις
διατάξεις των εδαφίων (2) ή (3) του άρθρου 5Δ, έστω και εάν για το όχημα που θα
ακινητοποιηθεί δεν υφίσταται πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ, όπως αυτό
ορίζεται στους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού
Ελέγχου) Νόμους του 2007 έως 2013, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που όχημα δηλωθεί ως
ακινητοποιημένο, δυνάμει του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις τους άρθρου 23Α(1)(β)(v)
του Νόμου δεν εφαρμόζονται.
Προσθήκη νέου
άρθρου 5Δ στο
βασικό νόμο.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5Γ αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 5Δ:
«Ειδική ρύθμιση για
οφειλόμενα τέλη
κυκλοφορίας.

Παράρτημα Ι.

5Δ.-(1) Κάτοχος οχήματος για το οποίο εφαρμόζεται το παρόν
άρθρο, ο οποίος επιθυμεί να ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του
οχήματος του, δικαιούται να καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας για το
ετήσιο ή το εξαμηνιαίο καθορισμένο τέλος κυκλοφορίας του οχήματός
του, χωρίς να είναι αναγκασμένος να καταβάλει ταυτόχρονα τα
οφειλόμενα τέλη προηγούμενων περιόδων, νοουμένου ότι τα
οφειλόμενα τέλη των προηγούμενων περιόδων θα καταβληθούν
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) ή του εδαφίου (3).
(2) Κάτοχος οχήματος για το οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο,
είτε αυτός αιτείται έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας για το όχημα του
είτε όχι, δικαιούται (α) να καταβάλει όλα τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας των
προηγούμενων περιόδων, με έκπτωση 30 τοις εκατό επί
του οφειλόμενου ποσού για τις προηγούμενες
περιόδους, πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του
οχήματός του, για το έτος 2014, εφόσον αιτείται έκδοσης
άδειας κυκλοφορίας ή εντός έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου,
εφόσον δεν αιτείται έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ή
(β) να καταβάλει τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας των
προηγούμενων περιόδων σε δώδεκα (12) ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, με έναρξη της καταβολής των δόσεων
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος Νόμου.
(3) Σε περίπτωση που κάτοχος οχήματος για το οποίο εφαρμόζεται
το παρόν άρθρο επιλέξει να καταβάλει τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας
των προηγούμενων περιόδων, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου
(β) του εδαφίου (2) δικαιούται, πριν τη λήξη της περιόδου για πλήρη
εξόφληση, να εξοφλήσει όλο το ποσό και, σε περίπτωση που όλο το
ποσό εξοφληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου καταβολής των δόσεων,
δικαιούται έκπτωση 15 τοις εκατό επί του εναπομείναντος οφειλόμενου
ποσού.
(4) Σε περίπτωση που κάτοχος οχήματος για το οποίο εφαρμόζεται
το παρόν άρθρο επιλέξει να καταβάλει τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας
των προηγούμενων περιόδων, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου
(β) του εδαφίου (2) αλλά καθυστερεί να καταβάλει το ποσό της μηνιαίας
δόσης ή μέρος αυτού, επιβαρύνεται, μία και μόνη φορά για κάθε
καθυστέρηση, με ποσό που ισούται με 4,5 τοις εκατό του ποσού της
δόσης που καθυστέρησε ή του μέρους αυτού.
(5) Σε περίπτωση που τα οφειλόμενα τέλη δεν εξοφληθούν
σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) ή (3) ο Έφορος λαμβάνει
δικαστικά μέτρα και εισπράττει το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό ως
αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.
(6) Οι διατάξεις του σημείου 11(γ) του Μέρους Ι του Παραρτήματος Ι
δεν εφαρμόζονται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, που αφορά το
έτος 2014, για κάθε όχημα για το οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο
και ο κάτοχος τέτοιου οχήματος ασκεί το δικαίωμα που παρέχεται από
το εδάφιο (2).
(7) Η οφειλή τέλους κυκλοφορίας προηγούμενης περιόδου ή του
εναπομείναντος μέρους της για όχημα για το οποίο εφαρμόζεται το
παρόν άρθρο, αναλαμβάνεται, σε περίπτωση μεταβίβασης του
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Τροποποίηση του
Μέρους Ι του
Παραρτήματος Ι
του βασικού
νόμου.

οχήματος, από το νέο ιδιοκτήτη, στη δε περίπτωση αυτή ο Έφορος δεν
μεταβιβάζει το όχημα, εκτός εάν εξοφληθεί πλήρως η οφειλή ή αν ο νέος
ιδιοκτήτης υπογράψει έντυπο που θα καθοριστεί από τον Έφορο για την
αποδοχή της οφειλής ή του εναπομείναντος μέρους της.
(8) Όταν για όχημα για το οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο και
για το οποίο υφίσταται οφειλή τέλους κυκλοφορίας προηγούμενης
περιόδου ή εναπομείναντος μέρους της υποβληθεί ειδοποίηση για
ακινητοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 5Β, τότε η ακινητοποίηση γίνεται
αποδεκτή χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του
κατόχου του οχήματος που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
(9) Όταν όχημα για το οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο και για το
οποίο υφίσταται οφειλή τέλους κυκλοφορίας προηγούμενης περιόδου ή
εναπομείναντος μέρους της διαγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 23Α, τότε
δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κατόχου του
οχήματος που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
(10) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για κάθε όχημα που (α) εγγράφηκε οποτεδήποτε στο μητρώο του Εφόρου πριν
την έναρξη ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων
και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου
του 2014, και
(β) υφίστανται για αυτό οφειλές τελών κυκλοφορίας
οποιασδήποτε προηγούμενης περιόδου για το όχημα.
(11) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «προηγούμενη
περίοδος» σημαίνει εξάμηνη ή ετήσια περίοδος πριν το έτος 2014.».
4. Το Παράρτημα Ι του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο σημείο 9(α)
του Μέρους Ι αυτού, της φράσης «κατά την οποία το όχημα αυτό ήταν χωρίς άδεια ……………
χρησιμοποιήθηκε κατά την σχετική περίοδο:» (δεύτερη μέχρι δεκατητρίτη γραμμή) με τη φράση
«για την οποία υποβάλλεται αίτηση για έκδοση της άδειας κυκλοφορίας:».
______________
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα
ανανέωση αδειών κυκλοφορίας, για το έτος 2014, είτε με την καταβολή του ποσού των καθορισμένων τελών με μια
καθορισμένη έκπτωση είτε με την καταβολή δώδεκα ισόποσων μηνιαίων δόσεων, σε κατόχους οχημάτων, οι οποίοι—
(α) Για οποιοδήποτε λόγο δημιούργησαν χρέος στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών από καθυστερημένα τέλη
κυκλοφορίας, ή
(β) δημιούργησαν χρέος από καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας αλλά για οποιαδήποτε λόγο δεν επιθυμούν να
ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους για το έτος 2014.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.
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Συνοπτικός
τίτλος.
84(Ι) του 2010.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμο του 2010 (που στο εξής θα αναφέρεται
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών
Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμοι του 2010 και 2014.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του
ορισμού του:
«αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή, κατά ταυτόσημη έννοια, «ΑΠΙ», έχει την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Νόμων του 1997 έως (Αρ. 4) του 2013»·

66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008
100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(Ι) του 2013
102(Ι) του 2013
141(Ι) του 2013.

(β) με την διαγραφή, στην παράγραφο (α), του ορισμού του όρου «αρμόδια εποπτική αρχή», της
λέξης «τράπεζα» (πρώτη γραμμή), και την αντικατάσταση της με τις λέξεις «αδειοδοτημένο
πιστωτικό ίδρυμα∙
(γ) με την προσθήκη, στον ορισμό του όρου «Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»,
της λέξης «από», πριν τη φράση «το άρθρο 2» (τρίτη γραμμή)∙
(δ) με την τροποποίηση του ορισμού του όρου «χρηματοοικονομική επιχείρηση» ως ακολούθως:
(i) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α), της λέξης «τράπεζα», με την φράση «ΑΠΙ»

.

Τροποποίηση του
άρθρου 9 του
βασικού νόμου.
Προσθήκη νέου
Μέρους VIA στο
βασικό νόμο.

(ii) με την διαγραφή, στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (η), των λέξεων «περί της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου» και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις «των
.
περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 4) του 2013»
(iii) με την διαγραφή, στην τελευταία υποπαράγραφο του ορισμού, του κόμματος (πέμπτη
γραμμή) και της φράσης «, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία η οποία είναι
εγγεγραμμένη με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο περιλαμβανομένης της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ ή συνεργατικό οργανισμό που είναι
εγγεγραμμένος σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και ασκεί εργασίες στη Δημοκρατία
δυνάμει του πιο πάνω νόμου» (πέμπτη έως δέκατη γραμμή)∙
(ε) με την διαγραφή, στην παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «χρηματοοικονομικός τομέας»,
της φράσης «στον περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο» (πέμπτη και έκτη
γραμμή), και την αντικατάσταση της με τη φράση «στους περί Εργασιών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 4) του 2013»·
(στ) με τη διαγραφή των όρων «Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών» και «τράπεζα» και των ορισμών τους.
3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του δεύτερου εδαφίου (3)
αυτού.
4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του νέου Μέρους VIA αμέσως μετά το
Μέρος VI ως ακολούθως:
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«ΜΕΡΟΣ VIA
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ
Ερμηνείες.

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα ΙΙΙ,
Μέρος Ι:
9.9.2013.

14Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους«αίτηση» σημαίνει τη γραπτή υποβολή, από χρεώστη στον
Επίτροπο, αιτήματος για διορισμό διαμεσολαβητή σε σχέση με
διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων∙
«Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών» σημαίνει την επιτροπή που έχει
διοριστεί από το ΑΠΙ, η οποία έχει την ευθύνη σύμφωνα με την Οδηγία
Διαχείρισης Καθυστερήσεων που έκδωσε η Κεντρική Τράπεζα, για
εξέταση παραπόνων από χρεώστη, σε σχέση με απόφαση που έχει
ληφθεί από το ΑΠΙ ή παράλειψη ή άρνηση λήψης απόφασης του ΑΠΙ, σε
σχέση με την αναδιάρθρωση πιστωτικών διευκολύνσεων του χρεώστη∙
«κύρια κατοικία» σημαίνει την κατοικία που χρησιμοποιείται για τη
διαμονή του ιδιοκτήτη της ή, σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής
μίσθωσης, του αντισυμβαλλόμενου στη σύμβαση μισθωτή της, για
περίοδο τουλάχιστον έξη (6) μηνών κατ’ έτος∙
«Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων» σημαίνει την περί Διαχείρισης
Καθυστερήσεων Οδηγία του 2013 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Σεπτεμβρίου 2013, όπως εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙
«πιστωτική διευκόλυνση» σημαίνει-

Πεδίο εφαρμογής του
παρόντος Μέρους.

22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2004
144(Ι) του 2004
5(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004

(α) δάνειο ή όριο υπεραναλήψεως ή όριο πιστωτικής κάρτας
συνολικής συμβατικής υποχρέωσης μέχρι του ποσού των
τρακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000), το οποίο
παρέχεται από ΑΠΙ σε χρεώστη και, το οποίο εξασφαλίζεται
με υποθήκη επί ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια
κατοικία, ή
(β) χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται
ως κύρια κατοικία, συνολικής συμβατικής υποχρέωσης μέχρι
του ποσού των τρακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(€350.000)·
«χρεώστης» σημαίνει καταναλωτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, του
οποίου οι πιστωτικές διευκολύνσεις προς ΑΠΙ που έχει την έδρα του ή
δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία, παρουσιάζουν καθυστερήσεις ή
υπερβάσεις και, ως εκ τούτου, χρήζουν αναδιάρθρωσης, νοουμένου ότι
ο καταναλωτής δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν βρίσκεται σε
διαδικασία εκκαθάρισης, ανάλογα με την περίπτωση.
14Β.(1) Στις περιπτώσεις διαδικασιών αναδιάρθρωσης πιστωτικών
διευκολύνσεων χρεωστών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14Α και την
Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
παρόντος Μέρους:
Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος Μέρους θεωρούνται ως
πρόσθετος σκοπός του Φορέα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, με τη
διευκόλυνση της διαδικασίας διαμεσολάβησης αναφορικά με τη
διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων χρεωστών,
μέχρι των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 14Α και που
εξασφαλίζονται με υποθήκη επί ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια
κατοικία, για τους οποίους κρίνεται πρόσφορη η υιοθέτηση διαδικασίας
διαμεσολάβησης με βάση το παρόν Μέρος.
(2) (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου,
ΑΠΙ δεν δύναται να κινήσει δικαστική διαδικασία ή διαδικασία, με βάση
το άρθρο 52 των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων του 1985 έως
2014 ή διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου με πλειστηριασμό,
σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως
Ακινήτων Νόμων του 1965 μέχρι 2011 ή διαδικασία λήψης της κατοχής
ή πώλησης ακινήτου που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής
μίσθωσης, εναντίον χρεώστη, για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
που απορρέουν από πιστωτική διευκόλυνση, πριν από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν Μέρος και στην Οδηγία
Διαχείρισης Καθυστερήσεων, εκτός εάν ο χρεώστης δεν ασκήσει
οποιοδήποτε από τα δικαιώματα του εντός της καθοριζόμενης
προθεσμίας.
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230(Ι) του 2004
23(Ι) του 2005
49(Ι) του 2005
76(Ι) του 2005
29(Ι) του 2007
7(Ι) του 2007
177(Ι) του 2007
104(Ι) του 2009
124(Ι) του 2009
85(Ι) του 2010
118(Ι) του 2011
130(Ι) του 2012
204(Ι) του 2012
214(Ι) του 2012
15(Ι) του 2013
39(Ι) του 2013
88(Ι) του 2013
107(Ι) του 2013
185(Ι) του 2013
23(Ι) του 2014.
9 του 1965
51 του 1970
3 του 1978
6 του 1981
181(Ι) του 2002
59(Ι) του 2006
122(Ι) του 2007
52(Ι) του 2008
26(Ι) του 2010
120(Ι) του 2011.

66(Ι) του 2012
41(Ι) του 2013
159(Ι) του 2013.

Υποβολή αίτησης
από χρεώστη και
διαμεσολάβηση.
159(Ι) του 20125

(β) Η περίοδος, κατά την οποία εφαρμόζονται οι διαδικασίες που
προβλέπονται στο παρόν Μέρος και στην Οδηγία Διαχείρισης
Καθυστερήσεων, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο ολοκληρώνονται,
αποτελεί χρόνο που δεν προσμετρείται για σκοπούς παραγραφής, κατά
τα προβλεπόμενα στους περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων
Νόμους του 2012 και του 2013.
(γ) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται επί
πιστωτικών διευκολύνσεων, σε σχέση με τις οποίες, κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης, έχει ήδη εκδοθεί απόφαση από δικαστήριο της
Δημοκρατίας ή διαιτητή με βάση το άρθρο 52 των περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόμων του 1985 έως 2014 ή ευρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική
διαδικασία ή διαιτησία με βάση το άρθρο 52 του περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόμων του 1985 έως 2014 ή διαδικασία πώλησης
ενυπόθηκου ακινήτου με πλειστηριασμό ή διαδικασία λήψης της κατοχής
ή εκποίησης ακινήτου που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής
μίσθωσης, με βάση τη σχετική νομοθεσία.
14Γ.(1) Χρεώστης δύναται, για σκοπούς της διαδικασίας αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων, να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο
προκειμένου αυτός να διορίσει διαμεσολαβητή που είναι εγγεγραμμένος
στο μητρώο διαμεσολαβητών που προβλέπεται στο άρθρο 7(α)(ii) του
περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου
του 2012 και, ο οποίος επιπρόσθετα έχει τύχει επιμόρφωσης από την
Κεντρική
Τράπεζα
σε
θέματα
αναδιάρθρωσης
πιστωτικών
διευκολύνσεων.
(2) Χρεώστης δύναται να υποβάλει την κατά τα οριζόμενα στο
εδάφιο (1) αίτηση, εντός χρονικού πλαισίου δεκατεσσάρων (14) ημερών,
μετά την υποβολή κατάστασης προσωπικών οικονομικών στοιχείων
προς το ΑΠΙ, που εκάστοτε καθορίζονται στην Οδηγία Διαχείρισης
Καθυστερήσεων και, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση για
διορισμό διαμεσολαβητή εντός της προαναφερόμενης περιόδου, εντός
χρονικού πλαισίου δεκατεσσάρων (14) ημερών, μετά την έκδοση
απόφασης του ΑΠΙ:
Νοείται ότι, ο χρεώστης στην αίτησή του περιλαμβάνει(α) την ημερομηνία, κατά την οποία υπήρξε η πρώτη επαφή
μεταξύ χρεώστη και ΑΠΙ,
(β) το στάδιο, στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία αναδιάρθρωσης
των πιστωτικών διευκολύνσεων,
(γ) τους λόγους, για τους οποίους κρίνει απαραίτητο το διορισμό
διαμεσολαβητή, και
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(δ) στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν την πιστωτική
διευκόλυνση, τις καθυστερήσεις ή υπερβάσεις, την πρόταση
αναδιάρθρωσης του ΑΠΙ, σε περίπτωση που τέτοια πρόταση
υποβλήθηκε, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που
είναι απαραίτητα για σκοπούς της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.
(3) Ο Επίτροπος διορίζει διαμεσολαβητή και ενημερώνει γραπτώς το
ΑΠΙ και τον χρεώστη επί τούτου, ζητώντας από τα δύο μέρη και το
διαμεσολαβητή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου
να εξευρεθεί, όσο το δυνατό δίκαιη λύση για τα δυο μέρη, ως προς την
αναδιάρθρωση των πιστωτικών διευκολύνσεων. Το ΑΠΙ οφείλει να
συμμετάσχει στη διαδικασία διαμεσολάβησης.
(4) Το ΑΠΙ οφείλει να διευθετήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών,
από την ημερομηνία ενημέρωσης του ΑΠΙ από τον Επίτροπο, κατά τα
οριζόμενα στο εδάφιο (3), συνάντηση με τον χρεώστη παρουσία του
διαμεσολαβητή.
(5) Το κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών του διαμεσολαβητή δεν
δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) και κατανέμεται κατά
20% στο χρεώστη και κατά 80% στο ΑΠΙ.
(6) Ο χρεώστης καταβάλλει τέλος ποσού είκοσι ευρώ (€20) προς τον
Επίτροπο, με την υποβολή της αίτησης.
(7) Ο χρεώστης δύναται, σε οποιοδήποτε χρόνο, να υποβάλει αίτηση
στον Επίτροπο για διακοπή της διαδικασίας διαμεσολάβησης,
επιβαρύνεται όμως σε τέτοια περίπτωση, εξ’ ολοκλήρου το κόστος.
(8) Ο Επίτροπος τηρεί ειδικό μητρώο διαμεσολαβητών, οι οποίοι
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο διαμεσολαβητών που προβλέπεται στο
άρθρο 7(α)(ii) του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε
Αστικές Διαφορές Νόμου του 2012 και, οι οποίοι επιπρόσθετα έχουν
τύχει επιμόρφωσης από την Κεντρική Τράπεζα σε θέματα
αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων.
(9) Ο διαμεσολαβητής υποβάλλει στον Επίτροπο, μετά το πέρας της
διαμεσολάβησης, έκθεση, επί της διενεργηθείσας διαμεσολάβησης, η
οποία καταχωρείται σε αρχείο που τηρεί ο Επίτροπος για το σκοπό αυτό
και, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
(α) Ότι τα δύο μέρη έχουν παρουσιαστεί∙
(β) ότι τα δύο μέρη έχουν διαβουλευθεί καλή τη πίστει∙και
(γ) κατά πόσο έχει επιτευχθεί ή όχι συμφωνία∙σε περίπτωση που
έχει επιτευχθεί συμφωνία, αυτή επισυνάπτεται στην έκθεση.
(10) Η διαδικασία(α) του διορισμού διαμεσολαβητή
(β) της διαμεσολάβησης·και
(γ) της υποβολής πρότασης από το ΑΠΙ προς τον χρεώστη,
δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τον ένα μήνα, μπορεί όμως να
παραταθεί, αν συντρέχει σοβαρός λόγος, κατά την κρίση του
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, για άλλον ένα μήνα.
(11) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (10), για τη
διαδικασία της διαμεσολάβησης εφαρμόζονται, τηρουμένων των
αναλογιών, οι διατάξεις του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης
σε Αστικές Διαφορές Νόμου του 2012.
(12) Τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε πράξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που τυγχάνει εφαρμογής, ο Επίτροπος δύναται να
εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους για την εφαρμογή του εδαφίου (11) και
γενικότερα του παρόντος Μέρους.
(13) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο χρεώστης
διατηρεί το δικαίωμα όπως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία υποβολής σε αυτόν της πρότασης του ΑΠΙ, όπως αυτή
προέκυψε στα πλαίσια της διαδικασίας διαμεσολάβησης, απευθυνθεί
στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών:
Νοείται ότι, ο χρεώστης δεν δύναται να αποταθεί εκ νέου στον
Επίτροπο, για διορισμό διαμεσολαβητή.».
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η επέκταση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, έτσι
ώστε να διαχειρίζεται θέματα διαμεσολάβησης των πιστωτικών διευκολύνσεων φυσικών και νομικών προσώπων με
υποθήκη την κύρια κατοικία, τις οποίες ο οφειλέτης αδυνατεί να αποπληρώσει και οι οποίες χρήζουν αναδιάρθρωσης με
βάση την Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Συγκεκριμένα, η κύρια αρμοδιότητα που ανατίθεται στον εν λόγω Επίτροπο με την άνω τροποποίηση είναι να
διορίζει, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης σε αυτόν, διαμεσολαβητή από εγκεκριμένο κατάλογο
διαμεσολαβητών, ο οποίος θα διαμεσολαβεί μεταξύ οφειλέτη και αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος για επίτευξη
δίκαιης και λογικής αναδιάρθρωσης, κοινά αποδεκτής από τα δύο μέρη.
Προς αυτό το σκοπό, το παρόν νομοσχέδιο επιβάλλει σε αδειοδοτημένο πστωτικό ίδρυμα την υποχρεωτική
συμμετοχή σε διαδικασία διαμεσολάβησης, εφόσον η χρήση αυτής της διαδικασίας απαιτείται από τον οφειλέτη.
Αυτή η υποχρεωτική χρήση της διαδικασίας διαμεσολάβησης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον˙ συγκεκρικένα, επειδή
μεγάλος αριθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν παραχψωρηθεί με ενυπόθηκη εξασφάλιση την κύρια κατοικία, η
νομοθετική ρύθμιση διαδικασιώνπου διευκολύνουν την αναδιάρθρωση τέτοιων μη εξυπηρετούμενων δανείων δημιουργεί
επιπρόσθετο δίκτυο ασφάλειας για την κύρια κατοικία βιώσιμων οφειλετών, προς διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και σταθεροποίηση του τραπεζκού συστήματος διά της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών σ’ αυτό,
στα πλαίσια συνθηκών έκτακτης οικονομικής ανάγκης που διέρχεται η Δημοκρατία, με απώτερο σκοπό την έξοδο της
οικονομίας από την ύφεση.
Ως εκ τούτου, το νομοσχέδιο υλοποιεί, κατά τρόπο αναλογικό, το δημόσιο συμφέρον. Συγκεκριμένα, η
προαναφερόμενη υποχρέωση του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος υπόκειται σε συγκεκριμένη προθεσμία, με την
εκπνοή της οποίας, και, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της διαμεσολάβησης, είναι πλέον απρόσκοπτη η πρόσβαση
στη δικαιοσύνη, οποιουδήποτε μέρους, περιλαμβανομένου του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος, με σκοπό τη
λήψη μέτρων για την τυχόν κατάσχεση της ακίνητης ιδιοκτησίας και δη της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη, ως μέτρο
αποζημίωσης του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος έναντι της αφερεγγυότητας του οφειλέτη.
Ταυτόχρονα, το παρόν νομοσχέδιο σκοπεί και στην επικαιροποίηση του βασικού νόμου, η οποία καθίσταται αναγκαία
λόγω των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα,
δεδομένου ότι τα εν λόγω ιδρύματα έχουν πλέον ενταχθεί στον ορισμό του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος
σύμφωνα με τους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.
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Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ.: L 363,
20.01.2006,
σελ. 141.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο ης
«Οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13 Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων
οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω
της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας»,

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014
και θα διαβάζεται με τον περί Δικηγόρων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός
νόμος»).

Τροποποίηση του
άρθρου 14Α του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 14Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού του
ακόλουθου νέου επαγγελματικού τίτλου στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:

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) του 1993
83(Ι) του 1994
76(Ι) του 1995
103(Ι) του 1996
79(Ι) του 2000
31(Ι) του 2001
41(Ι) του 2002
180(Ι) του 2002
117(Ι) του 2003
130(Ι) του 2003
199(Ι) του 2004
264(Ι) του 2004
21(Ι) του 2005
65(Ι) του 2005
124(Ι) του 2005
158(Ι) του 2005
175(Ι) του 2006
117(Ι) του 2007
103(Ι) του 2008
109(Ι) του 2008
11(Ι) του 2009
130(Ι) του 2009
4(Ι) του 2010
65(Ι) του 2010
14(Ι) του 2011
144(Ι) του 2011
116(Ι) του 2012
18(Ι) του 2013.

Τροποποίηση του
άρθρου 14Θ του
βασικού νόμου.

«Κροατία: Odvjetnik/Odvjetnica»
3. Το άρθρο 14Θ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην ερμηνεία του όρου
«δικηγόρος», του ακόλουθου νέου επαγγελματικού τίτλου στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:

«Κροατία: Odvjetnik/Odvjetnica»
____________
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2, για μερική εναρμόνιση
ης
με την Οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13 Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα
του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρσιών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της
Κροατίας.
Α
Ειδικότερα, με το παρόν νομοσχέδιο τροποποιούνται τα άρθρα 14 και 14Θ του βασικού νόμου με την προσθήκη του
επαγγελματικού τίτλου του δικηγόρου στην Κροατία.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΟΜΟ TOY 2001

Προοίμιο.

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

Επίσημη Εφημερίδα
της E.E.: L 298,
7.11.2008,
σ. 9.

«Οδηγία 2008/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22 Οκτωβρίου
2008 σχετικά με κοινοτική διαδικασία για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή (αναδιατύπωση)».

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και Ηλεκτρικής
Ενέργειας για τον Τελικό Βιομηχανικό Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα
διαβάζεται μαζί με τον περί της Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον
Τελικό Βιομηχανικό Καταναλωτή Νόμο του 2001 (που στην συνέχεια θα αναφέρονται ως ο
«βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της
Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον Τελικό Βιομηχανικό Καταναλωτή
Νόμοι του 2001 και 2014.

140(Ι) του 2001.

Τροποποίηση του
βασικού νόμου.

ας

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)
(β)

Τροποποίηση του
άρθρου 3 του βασικού
νόμου.

Με την αντικατάσταση του όρου «Στατιστική Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως
αυτός απαντάται σε οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή με τον όρο «Eurostat» στην
αντίστοιχη γραμματική παραλλαγή·
με την αντικατάσταση της λέξης «κοινοποιούνται», όπως αυτός απαντάται σε
οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή με τον όρο «γνωστοποιούνται» στην αντίστοιχη
γραμματική παραλλαγή·

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «οι επιχειρήσεις οφείλουν να
γνωστοποιούν» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «η επιχείρηση
οφείλει να γνωστοποιεί»·

(β)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «οι επιχειρήσεις
καταγράφουν» (πρώτη γραμμή) με την φράση «η επιχείρηση καταγράφει»·

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2), του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(3) Στην περίπτωση που η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα του
φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πέρα της μίας, οι
πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται από τις επιχειρήσεις στην
Στατιστική Υπηρεσία η οποία θα τις γνωστοποιεί στη Eurostat.».

Τροποποίηση του
άρθρου 5 του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να δημιουργεί, ενημερώνει και διατηρεί, για
χρονική περίοδο 5 ετών από την καταγραφή τους, κατάλληλα και επαρκή
αναλυτικά στοιχεία καθώς και μεθόδους υπολογισμού ή αξιολόγησης, στα
οποία βασίζονται τα στοιχεία που η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί στη
Eurostat και στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.».
με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
θέτουν» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Η επιχείρηση οφείλει να θέτει».

Αντικατάσταση του
Πρώτου Παραρτήματος
του βασικού νόμου.

5. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το Πρώτο Παράρτημα του
παρόντος Νόμου.

Αντικατάσταση του
Δεύτερου
Παραρτήματος του
βασικού νόμου.

6. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το Δεύτερο Παράρτημα του
παρόντος Νόμου.
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρο 2)
ΤΙΜΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
Οι τιμές αερίου για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή (1) πρέπει να συλλέγονται και να καταρτίζονται σύμφωνα με
την ακόλουθη μεθοδολογία:
α) Οι τιμές που πρέπει να αναφέρονται είναι οι τιμές τις οποίες πληρώνουν οι τελικοί βιομηχανικοί καταναλωτές που
αγοράζουν φυσικό αέριο διανεμόμενο μέσω δικτύου σωληνώσεων για ιδία χρήση.
β)

Εξετάζονται όλες οι χρήσεις αερίου για βιομηχανικούς σκοπούς. Ωστόσο, από το σύστημα εξαιρούνται οι
καταναλωτές αερίου που το χρησιμοποιούν:
— για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή σταθμούς συμπαραγωγής θερμότητας
ηλεκτρισμού,
— για μη ενεργειακές χρήσεις (π.χ. στη χημική βιομηχανία),
— σε ποσότητες άνω των 4 000 000 Gigajoule (GJ) ετησίως.

γ)

Οι καταγραφόμενες τιμές βασίζονται σε σύστημα τυπικών επιπέδων κατανάλωσης που ορίζεται με κλίμακα
ετήσιας κατανάλωσης αερίου.

δ) Οι τιμές συλλέγονται δύο φορές ανά έτος, στην αρχή κάθε εξαμήνου (Ιανουάριος και Ιούλιος) και αφορούν τις
μέσες τιμές που πλήρωσαν βιομηχανικοί τελικοί καταναλωτές για αέριο στο διάστημα του προηγουμένου
εξαμήνου. Η πρώτη ανακοίνωση των στοιχείων για τις τιμές στη Eurostat θα αφορά την κατάσταση όπως θα έχει
διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2008.
ε) Οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ ανά Gigajoule. Η χρησιμοποιούμενη μονάδα ενέργειας μετριέται
βάση την ακαθάριστη θερμογόνο δύναμη (ΑΘΔ).

με

στ) Στις τιμές πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι καταβλητέες επιβαρύνσεις: επιβαρύνσεις δικτύου συν
καταναλωθείσα ενέργεια, μείον τυχόν εκπτώσεις ή δώρα, συν λοιπές επιβαρύνσεις (μίσθωση του μετρητή, πάγιο
τέλος κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη αρχικής σύνδεσης.
ζ) Οι τιμές πρέπει να καταγράφονται ως εθνικοί μέσοι όροι.
η) Η Στατιστική Υπηρεσία αναπτύσσει και εφαρμόζει οικονομικώς συμφέρουσες διαδικασίες για τη διασφάλιση
αντιπροσωπευτικού συστήματος κατάρτισης δεδομένων με βάση τους ακόλουθους κανόνες:
—

οι τιμές θα αντιπροσωπεύουν σταθμισμένους μέσους όρους τιμών, χρησιμοποιώντας ως στάθμιση τα
μερίδια της αγοράς των επιχειρήσεων προμήθειας αερίου της έρευνας. Θα δίνονται αριθμητικοί μέσοι όροι
τιμών μόνο όταν δεν μπορούν να υπολογισθούν σταθμισμένα αριθμητικά στοιχεία. Και στις δύο
περιπτώσεις, η Στατιστική Υπηρεσία θα διασφαλίζει την κάλυψη αντιπροσωπευτικού μεριδίου της εθνικής
αγοράς από την έρευνα,

—

τα μερίδια της αγοράς πρέπει να βασίζονται στην ποσότητα αερίου που αναγράφεται στο τιμολόγιο που
εκδίδει η επιχείρηση προμήθειας αερίου στον βιομηχανικό τελικό καταναλωτή. Στο μέτρο του δυνατού, τα
μερίδια της αγοράς θα υπολογίζονται χωριστά για κάθε επίπεδο κατανάλωσης. Η Στατιστική Υπηρεσία θα
διαχειρίζεται τις χρησιμοποιούμενες πληροφορίες για τον υπολογισμό των σταθμισμένων μέσων όρων
τιμών, τηρώντας τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας,

— για να διαφυλαχθεί η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, τα στοιχεία που σχετίζονται με τις τιμές θα
ανακοινώνονται μόνο εφόσον, στο οικείο κράτος μέλος, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τελικοί καταναλωτές
σε καθεμία από τις κατηγορίες που εμφαίνονται στο στοιχείο ι).
θ) Πρέπει να δίνονται τρία επίπεδα τιμών:
— τιμές χωρίς φόρους και εισφορές,
— τιμές χωρίς ΦΠΑ και λοιπούς ανακτήσιμους φόρους,
— τιμές συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, εισφορών και ΦΠΑ.

(1)

Ο βιομηχανικός τελικός καταναλωτής μπορεί να περιλαμβάνει άλλου είδους μη οικιακό καταναλωτή.
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ι) Η έρευνα θα καλύπτει τις τιμές αερίου για τις ακόλουθες κατηγορίες βιομηχανικών τελικών καταναλωτών:
Βιομηχανικός τελικός καταναλωτής
Επίπεδο I1
Επίπεδο I2
Επίπεδο I3
Επίπεδο I4
Επίπεδο I5

Ετήσια κατανάλωση αερίου (GJ)
Κατώτατη
Ανώτατη
1 000
10 000
100 000
1 000 000

<
1 000
<
10 000
<
100 000
< 1 000 000
<= 4 000 000

ια) Μία φορά ανά διετία, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα γνωστοποιούνται πληροφορίες
σχετικά με το χρησιμοποιούμενο σύστημα κατάρτισης, και ειδικότερα: περιγραφή της έρευνας και της έκτασής της
(πλήθος επιχειρήσεων προμήθειας που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, συγκεντρωτικά εκατοστιαία
ποσοστά της αγοράς που αντιπροσωπεύουν κ.λπ.), και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για να
υπολογισθούν οι σταθμισμένοι μέσοι όροι τιμών, καθώς και οι συγκεντρωτικοί όγκοι κατανάλωσης που
αντιπροσωπεύει κάθε επίπεδο. Η πρώτη ανακοίνωση σχετικά με το σύστημα κατάρτισης θα αφορά την
κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2008.
ιβ) Μία φορά ανά έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα γνωστοποιούνται πληροφορίες
σχετικά με τα κυριότερα κατά μέσον όρο χαρακτηριστικά και παράγοντες που επηρεάζουν τις αναφερθείσες τιμές
για κάθε επίπεδο κατανάλωσης.
Οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν:
— μέσους συντελεστές φορτίου για βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές, που αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο
κατανάλωσης, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τη συνολική προσφορά ενέργειας και τη μέση μέγιστη ζήτηση,
— περιγραφή των εκπτώσεων που δίνονται για μη αδιάλειπτη παροχή,
— περιγραφή των πάγιων τελών, της επιβάρυνσης μίσθωσης του μετρητή και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων που
ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.
ιγ) Μία φορά ανά έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται τα ποσά και η
μέθοδος υπολογισμού, καθώς και περιγραφή των φόρων που επιβάλλονται στις πωλήσεις αερίου προς
βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν εισφορά μη φορολογικού
χαρακτήρα, η οποία καλύπτει έξοδα συστήματος και υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας.
Η παρεχόμενη περιγραφή των φόρων θα περιλαμβάνει τρεις σαφώς χωριστές ενότητες:
—
φόρους, εισφορές, εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, τέλη και τυχόν άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις
μη προσδιοριζόμενες στα τιμολόγια που εκδίδονται στους βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές. Τα
περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αναφερόμενων
αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: “Τιμές χωρίς φόρους και εισφορές”,
—
φόρους και εισφορές προσδιοριζόμενους στα τιμολόγια που εκδίδονται στους βιομηχανικούς τελικούς
καταναλωτές και θεωρούνται μη ανακτήσιμοι. Τα περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα
περιλαμβάνονται, επομένως, στο πλαίσιο των αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής:
“Τιμές χωρίς ΦΠΑ και λοιπούς ανακτήσιμους φόρους”,
—
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και λοιποί ανακτήσιμοι φόροι προσδιοριζόμενοι στα τιμολόγια που
εκδίδονται στους βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές. Τα περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: “Τιμές
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, εισφορών και ΦΠΑ”.
Οι διάφοροι επιβαλλόμενοι φόροι, εισφορές, εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, τέλη και φορολογικές
επιβαρύνσεις έχουν σε αδρές γραμμές ως εξής:
— Φόρος Προστιθέμενης Αξίας,
— τέλη παραχώρησης. Αφορούν συνήθως τις άδειες και τα τέλη για την κατάληψη γης και δημόσιας ή
ιδιωτικής περιουσίας από δίκτυα ή άλλα μηχανήματα του δικτύου αερίου,
— περιβαλλοντικοί φόροι ή εισφορές. Αφορούν συνήθως την προώθηση είτε των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας είτε τη συμπαραγωγή θερμότητας-ηλεκτρισμού ή αντιπροσωπεύουν την επιβάρυνση για
εκπομπές CO2, SO2 ή άλλης ουσίας που ευθύνεται για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,
— άλλου είδους φόροι ή εισφορές συνδεόμενες με τον ενεργειακό τομέα: υποχρεώσεις/επιβαρύνσεις
δημόσιας υπηρεσίας, εισφορές για τη χρηματοδότηση ρυθμιστικών αρχών ενέργειας κ.λπ.,
— άλλου είδους φόροι ή εισφορές μη συνδεόμενες με τον ενεργειακό τομέα: εθνικοί, τοπικοί ή
περιφερειακοί φόροι κατανάλωσης ενέργειας, φόροι διανομής αερίου κ.λπ.
Οι φόροι εισοδήματος, οι φόροι περιουσίας, τα καύσιμα αυτοκινήτων, οι φόροι οδικής κυκλοφορίας, οι φόροι για
άδειες τηλεπικοινωνιών, ραδιοεπικοινωνίας, διαφήμισης, τα τέλη για άδειες, οι φόροι στα απόβλητα κ.λπ. δεν θα
λαμβάνονται υπόψη και εξαιρούνται από την παρούσα περιγραφή, επειδή αναμφισβήτητα αποτελούν μέρος των
δαπανών των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης και επιβάλλονται επίσης σε άλλους κλάδους ή δραστηριότητες.
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ιδ) Στην περίπτωση που όλες οι βιομηχανικές πωλήσεις καλύπτονται από μία και μόνη εταιρεία αερίου, η εν λόγω
εταιρεία πρέπει να γνωστοποιεί τις σχετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση που δραστηριοποιούνται
περισσότερες εταιρείες, οι πληροφορίες να γνωστοποιούνται από την Στατιστική Υπηρεσία.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρο 3)
ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή (1) πρέπει να συλλέγονται και καταρτίζονται
σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:
α) Οι τιμές που πρέπει να αναφέρονται είναι οι τιμές τις οποίες πληρώνουν οι τελικοί βιομηχανικοί καταναλωτές που
αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια για ιδία χρήση.
β) Εξετάζονται όλες οι χρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικούς σκοπούς.
γ)

Οι καταγραφόμενες τιμές βασίζονται σε σύστημα τυπικών επιπέδων κατανάλωσης που ορίζεται με κλίμακα
ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρισμού.

δ)

Οι τιμές συλλέγονται δύο φορές κατ’ έτος, στην αρχή κάθε εξαμήνου (Ιανουάριος και Ιούλιος) και αφορούν τις
μέσες τιμές που πλήρωσαν βιομηχανικοί τελικοί καταναλωτές για ηλεκτρική ενέργεια στο διάστημα του
προηγουμένου εξαμήνου. Η πρώτη ανακοίνωση των στοιχείων για τις τιμές στη Eurostat θα αφορά την
κατάσταση όπως θα έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2008.

ε)

Οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ ανά kWh.

στ) Στις τιμές πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι καταβλητέες επιβαρύνσεις: επιβαρύνσεις δικτύου συν
καταναλωθείσα ενέργεια, μείον τυχόν εκπτώσεις ή δώρα, συν λοιπές επιβαρύνσεις (χρέωση δυναμικότητας,
εμπορία, μίσθωση του μετρητή κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη αρχικής σύνδεσης.
ζ)
η)

Οι τιμές πρέπει να καταγράφονται ως εθνικοί μέσοι όροι.
Η Στατιστική Υπηρεσία αναπτύσσει και εφαρμόζει οικονομικώς συμφέρουσες διαδικασίες για τη διασφάλιση
αντιπροσωπευτικού συστήματος κατάρτισης δεδομένων με βάση τους ακόλουθους κανόνες:
—

οι τιμές θα αντιπροσωπεύουν σταθμισμένους μέσους όρους τιμών, χρησιμοποιώντας ως στάθμιση τα μερίδια
της αγοράς των επιχειρήσεων προμήθειας ηλεκτρισμού της έρευνας. Θα δίνονται αριθμητικοί μέσοι όροι
τιμών μόνο όταν δεν μπορούν να υπολογισθούν σταθμισμένα αριθμητικά στοιχεία. Και στις δύο
περιπτώσεις, η Στατιστική Υπηρεσία θα διασφαλίζει την κάλυψη αντιπροσωπευτικού μεριδίου της εθνικής
αγοράς από την έρευνα,

— τα μερίδια της αγοράς πρέπει να βασίζονται στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που αναγράφεται στο
τιμολόγιο που εκδίδει η επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρισμού στο βιομηχανικό τελικό καταναλωτή. Στο μέτρο
του δυνατού, τα μερίδια της αγοράς θα υπολογίζονται χωριστά για κάθε επίπεδο κατανάλωσης. Η Στατιστική
Υπηρεσία θα διαχειρίζεται τις χρησιμοποιούμενες πληροφορίες για τον υπολογισμό των σταθμισμένων
μέσων όρων τιμών, τηρώντας τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας,
—

για να διαφυλαχθεί η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, τα στοιχεία που σχετίζονται με τις τιμές θα
ανακοινώνονται μόνο εφόσον, στο οικείο κράτος μέλος, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τελικοί καταναλωτές σε
καθεμία από τις κατηγορίες που εμφαίνονται στο στοιχείο ι).

θ) Πρέπει να δίνονται τρία επίπεδα τιμών:

(1)

—

τιμές χωρίς φόρους και εισφορές,

—

τιμές χωρίς ΦΠΑ και λοιπούς ανακτήσιμους φόρους,

—

τιμές συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, εισφορών και ΦΠΑ.

Ο βιομηχανικός τελικός καταναλωτής μπορεί να περιλαμβάνει άλλου είδους μη οικιακό καταναλωτή.
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ι)

Η έρευνα θα καλύπτει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τις ακόλουθες κατηγορίες βιομηχανικών τελικών
καταναλωτών:
Βιομηχανικός τελικός καταναλωτής
Επίπεδο IA
Επίπεδο IB
Κλίμακα IC
Επίπεδο ID
Επίπεδο IE
Επίπεδο IF

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh)
Κατώτατη
<
20 <
500 <
2 000 <
20 000 <
70 000 <=

Ανώτατη
20
500
2 000
20 000
70 000
150 000

ια)

Μία φορά ανά διετία, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα γνωστοποιούνται
πληροφορίες σχετικά με το χρησιμοποιούμενο σύστημα κατάρτισης των στοιχείων και ειδικότερα: περιγραφή
της έρευνας και της έκτασής της (πλήθος επιχειρήσεων προμήθειας που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της
έρευνας, συγκεντρωτικά εκατοστιαία ποσοστά της αγοράς που αντιπροσωπεύουν κ.λπ.), και των κριτηρίων
που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογισθούν οι σταθμισμένοι μέσοι όροι τιμών, καθώς και οι συγκεντρωτικοί
όγκοι κατανάλωσης που αντιπροσωπεύει έκαστο επίπεδο. Η πρώτη ανακοίνωση σχετικά με το σύστημα
κατάρτισης θα αφορά την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2008.
ιβ) Μία φορά κατ’ έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα γνωστοποιούνται
πληροφορίες σχετικά με τα κυριότερα κατά μέσον όρο χαρακτηριστικά και παράγοντες που επηρεάζουν τις
αναφερθείσες τιμές για κάθε επίπεδο κατανάλωσης.
Οι πληροφορίες που πρέπει να δίνονται θα περιλαμβάνουν:
— μέσους συντελεστές φορτίου για βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές, που αντιστοιχούν σε κάθε
επίπεδο κατανάλωσης, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τη συνολική προσφορά ενέργειας και τη μέση
μέγιστη ζήτηση,
— πίνακα στον οποίο εμφαίνονται τα όρια τάσης ανά χώρα,
— περιγραφή των πάγιων τελών, της επιβάρυνσης μίσθωσης του μετρητή και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων
που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.
ιγ) Μία φορά ανά έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται τα ποσά
και η μέθοδος υπολογισμού, καθώς και περιγραφή των φόρων που επιβάλλονται στις πωλήσεις ηλεκτρικής
ενέργειας προς βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν εισφορά μη
φορολογικού χαρακτήρα, η οποία καλύπτει έξοδα συστήματος και υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας.
Η παρεχόμενη περιγραφή των φόρων θα περιλαμβάνει τρεις σαφώς χωριστές ενότητες:
— φόρους, εισφορές, εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, τέλη και τυχόν άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις
μη προσδιοριζόμενες στα τιμολόγια που εκδίδονται στους βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές. Τα
περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αναφερόμενων
αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: “Τιμές χωρίς φόρους και εισφορές”,
—

φόρους και εισφορές προσδιοριζόμενοι στα τιμολόγια που εκδίδονται στους βιομηχανικούς τελικούς
καταναλωτές και θεωρούνται μη ανακτήσιμοι. Τα περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: “Τιμές
χωρίς ΦΠΑ και λοιπούς ανακτήσιμους φόρους”,

— Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και λοιποί ανακτήσιμοι φόροι προσδιοριζόμενοι στα τιμολόγια που
εκδίδονται στους βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές. Τα περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: “Τιμές
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, εισφορών και ΦΠΑ”.
Οι διάφοροι επιβαλλόμενοι φόροι, εισφορές, εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, τέλη και φορολογικές
επιβαρύνσεις έχουν σε αδρές γραμμές ως εξής:
— Φόρος Προστιθέμενης Αξίας,
— τέλη παραχώρησης. Αφορούν συνήθως τις άδειες και τα τέλη για την κατάληψη γης και δημόσιας ή
ιδιωτικής περιουσίας από δίκτυα ή άλλα μηχανήματα του ηλεκτρικού δικτύου,
—

περιβαλλοντικοί φόροι ή εισφορές. Αφορούν συνήθως την προώθηση είτε των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας είτε τη συμπαραγωγή θερμότητας-ηλεκτρισμού ή αντιπροσωπεύουν την επιβάρυνση για
εκπομπές CO2, SO2 ή άλλης ουσίας που ευθύνεται για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,

—

φόροι πυρηνικών ή άλλων επιθεωρήσεων: επιβαρύνσεις παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων,
επιθεώρηση και τέλη για πυρηνικές εγκαταστάσεις κ.λπ.,

—

άλλου είδους φόροι ή εισφορές συνδεόμενες με τον ενεργειακό τομέα: υποχρεώσεις/επιβαρύνσεις
δημόσιας υπηρεσίας, εισφορές για τη χρηματοδότηση ρυθμιστικών αρχών ενέργειας κ.λπ.,
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— άλλου είδους φόροι ή εισφορές μη συνδεόμενες με τον ενεργειακό τομέα: εθνικοί, τοπικοί ή περιφερειακοί
φόροι κατανάλωσης ενέργειας, φόροι διανομής ηλεκτρισμού κ.λπ.
Οι φόροι εισοδήματος, οι φόροι περιουσίας, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης πετρελαιοειδών και καυσίμων για
σκοπούς πλην της ηλεκτροπαραγωγής, τα καύσιμα αυτοκινήτων, οι φόροι οδικής κυκλοφορίας, οι φόροι για άδειες
τηλεπικοινωνιών, ραδιοεπικοινωνίας, διαφήμισης, τα τέλη για άδειες, οι φόροι στα απόβλητα κ.λπ. δεν θα
λαμβάνονται υπόψη και εξαιρούνται από την παρούσα περιγραφή επειδή αναμφισβήτητα αποτελούν μέρος των
δαπανών των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης και επιβάλλονται επίσης σε άλλους κλάδους ή δραστηριότητες.
ιδ) Μία φορά ανά έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα γνωστοποιείται ανάλυση των
τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα κύρια συστατικά στοιχεία τους. Η ανάλυση αυτή των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
στα κύρια συστατικά τους στοιχεία θα βασίζεται στην ακόλουθη μεθοδολογία:
Ως πλήρης τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας ανά επίπεδο κατανάλωσης μπορεί να θεωρηθεί το συνολικό άθροισμα
των τιμών “Δίκτυο”, των τιμών “Ενέργεια και Προμήθεια” (δηλαδή από την ηλεκτροπαραγωγή στην εμπορία, με
εξαίρεση τα δίκτυα) και των πάσης φύσεως φόρων και εισφορών.
— η τιμή “Δίκτυο” είναι ο λόγος μεταξύ των εσόδων που σχετίζονται με τα τιμολόγια μεταφοράς και διανομής
και (στο μέτρο του δυνατού) της αντίστοιχης ποσότητας kWh ανά επίπεδο κατανάλωσης. Αν δεν υπάρχουν
διαθέσιμες οι χωριστές ποσότητες kWh, θα πρέπει να δίνονται εκτιμήσεις,
— η τιμή “Ενέργεια και Προμήθεια” είναι η συνολική τιμή μείον την τιμή “Δίκτυο” και μείον τους πάσης φύσεως
φόρους και εισφορές,
— φόροι και εισφορές. Για το συστατικό αυτό στοιχείο θα δίνεται επιπρόσθετη ανάλυση:
— φόροι και εισφορές στις τιμές “Δίκτυο”,
— φόροι και εισφορές στις τιμές “Ενέργεια και Προμήθεια”,
— ΦΠΑ και λοιποί ανακτήσιμοι φόροι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν προσδιορίζονται χωριστά οι συμπληρωματικές υπηρεσίες, τότε μπορούν να κατανεμηθούν σε
ένα από τα δύο κύρια συστατικά στοιχεία ως εξής:
— η τιμή “Δίκτυο” θα περιλαμβάνει τις εξής δαπάνες: τιμολόγια μεταφοράς και διανομής, απώλειες
μεταφοράς και διανομής, δαπάνες δικτύου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, δαπάνες
εξυπηρέτησης συστήματος και μίσθωση του μετρητή,
— η τιμή “Ενέργεια και Προμήθεια” θα περιλαμβάνει τις εξής δαπάνες: ηλεκτροπαραγωγή, συγκέντρωση,
ενέργεια εξισορρόπησης, κόστος παρεχόμενης ενέργειας, υπηρεσίες στους πελάτες, διαχείριση
εξυπηρέτησης πελατών, μέτρηση και λοιπές δαπάνες παροχής,
— λοιπές ειδικές δαπάνες. Το στοιχείο αυτό αντιπροσωπεύει δαπάνες που δεν αντιστοιχούν ούτε σε
δαπάνες δικτύου ούτε σε δαπάνες ενέργειας και προμήθειας ή φόρους. Αν υπάρχει αυτό το είδος
δαπανών, αναγράφονται χωριστά στην αναφορά.
ιε)

Στην περίπτωση που όλες οι βιομηχανικές πωλήσεις καλύπτονται από μία και μόνη εταιρεία προμήθειας
ηλεκτρισμού, η εν λόγω εταιρεία πρέπει να γνωστοποιεί τις σχετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση που
δραστηριοποιούνται περισσότερες εταιρείες, οι πληροφορίες να γνωστοποιούνται από την Στατιστική Υπηρεσία.
___________
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το παρόν νομοσχέδιο μεταφέρει στην κυπριακή έννομη τάξη τις πρόνοιες της Οδηγίας 2008/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με κοινοτική διαδικασία για τη βελτίωση της
διαφάνειας των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή. Ειδικότερα
(α) τροποποιείται το Πρώτο και Δεύτερο Παράρτημα του περί της Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και Ηλεκτρικής
Ενέργειας για τον Τελικό Βιομηχανικό Καταναλωτή Νόμου του 2001, Ν. 140/2001. Ούτως ώστε να συνάδουν με
τη μεθοδολογία που προβλέπεται στην Οδηγία 22008/92/ΕΚ και η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται για τη
συλλογή των τιμών του αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας με τις οποίες χρεώνεται ο τελικός βιομηχανικός
καταναλωτής˙
(β) αντικαθίσταται η λέξη «επιχειρήσεις» με τη λέξη «επιχείρηση», ενόψει του γεγονότος ότι τώρα στη Δημοκρατία
δραστηριοποιείται μόνο μία επιχείρηση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας(ΑΗΚ) και καμία στον τομέα του
φυσικού αερίου˙
(γ) εισάγεται νέο εδάφιο (3) στο άρθρο 3 του Ν.140(Ι)/2001, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι στην περίπτωση που η
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πέρα της
μίας, οι πληροφορίες να γνωστοποιούνται από τις επιχειρήσεις προς τη Στατιστική Υπηρεσία η οποία στη
συνέχεια θα τις γνωστοποιεί στη Eurostat.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012
Συνοπτικός
τίτλος.
127(Ι) του 2012.

Τροποποίηση του
άρθρου 37 του
βασικού νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων
Ανθρώπινης Προελεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί
Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμο του 2012 (που
στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης
Προελεύσεως Νόμοι του 2012 και 2014.
2. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται:
(α) με την μετατροπή του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο (1), και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):
«(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί
αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:
(α) τις διαδικασίες ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή οργάνων ανθρώπινης
προελεύσεως που προορίζονται για μεταμόσχευση και ειδικότερα, τις
διαδικασίες για (i) τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του
οργάνου και του δότη,
(ii) τη διαβίβαση των αναγκαίων πληροφοριών ώστε να εξασφαλίζεται
η ιχνηλασιμότητα των οργάνων,
(iii) την εξασφάλιση της υποβολής στοιχείων για σοβαρά ανεπιθύμητα
συμβάντα και αντιδράσεις.».

Τροποποίηση του
άρθρου 28 του
βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στην παράγραφο (ιγ) του
εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αντιδράσεων» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «σε
ζώντες δότες».

Έναρξη ισχύς.

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
__________
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του παρόντος τροποποιητικού νομοσχεδίου είναι η χορήγηση εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο για την
έκδοση Κανονισμών σχετικά με τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης αναφορικά με την ανταλλαγή οργάνων ανθρώπινης
προέλευσης που προορίζονται για μεταμόσχευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη χώρα.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

944

Αριθμός 152

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 166.

1.
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Στοιχειώδους
Εκπαιδεύσεως Νόμο που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος».

Ειδική
διάταξη.
Επίσημη
Εφημερίδα.
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
13.6.2008
10.7.2009
23.9.2011.

2.
Ανεξάρτητα με όσα διαλαμβάνονται στις διατάξεις του βασικού νόμου ή των περί
Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμών που εκδίδονται
με βάση αυτόν και ειδικότερα στον Κανονισμό 8, σε σχέση με την κατώτατη και ανώτατη
ηλικία παιδιών για εγγραφή και φοίτηση σε νηπιαγωγείο, προβλέπονται τα εξής:
«Κανένα παιδί δεν εγγράφεται σε νηπιαγωγείο, εκτός εάν έχει συμπληρώσει την ηλικία των
η
τριών χρόνων πριν από την 31 Δεκεμβρίου της σχολικής χρονιάς που γίνεται η εγγραφή.».

21 του 1959
19 του 1967
62 του 1968
69 του 1970
20 του 1971
67 του 1973
70 του 1975
41 του 1976
36 του 1979
38 του 1981
26 του 1984
4 του 1986
33 του 1988
63 του 1990
35(Ι)του 1992
114(Ι) του 1992
45(Ι) του 1993
15(Ι) του 1994
95(Ι) του 1994
28(Ι) του 1996
73(Ι) του 1996
88(Ι) του 1996
86(Ι) του 1998.

____________
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση ειδικής διάταξης η οποία να τροποποιεί συγκεκριμένη πρόνοια που
περιλαμβάνεται στους κανονισμούς για τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η
υφιστάμενη πρόνοια προβλέπει ότι κανένα παιδί δεν εγγράφεται σε νηπιαγωγείο, εκτός εάν έχει συμπληρώσει την ηλικία
η
των τριών χρόνων πριν από την 1 Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς που γίνεται η εγγραφή. Με την προτεινόμενη
η
διάταξη η πιο πάνω ημερομηνία αντικαθίσταται με την 31 Δεκεμβρίου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε
περισσότερα παιδιά να φοιτήσουν σε δημόσια και κοινοτικά νηπιαγωγεία, χωρίς να επιβαρύνεται οικονομικά το κράτος.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα παιδιά ηλικίας δύο χρονών και οκτώ μηνών θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στην
ίδια τάξη με τα παιδιά που θα συναντήσουν τις επόμενες χρονιές στο σχολείο, αφού στην προδημοτική γίνονται δεκτά
παιδιά τεσσάρων χρονών και οκτώ μηνών και στο δημοτικό πέντε χρονών και οκτώ μηνών.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ
βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ
βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ME ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΝΟΜΟ

Συνοπτικός
τίτλος.
156(Ι) του 2013.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς
Οδηγό (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της
Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο του 2013 (που στο εξής θα αναφέρεται
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων χωρίς Οδηγό Νόμοι του 2013 και 2014.

Τροποποίηση του
βασικού νόμου
με την προσθήκη
νέου άρθρου 19.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του, αμέσως μετά
το άρθρο 18 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 19:
«Ειδική
διάταξη.
156(Ι) του 2013.

39(Ι) του 2012.
Έναρξη της
ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

19. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,
επιχείρηση η οποία αποδεικνύει ότι πριν από την έναρξη της
ισχύος του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό
Νόμου του 2013 της είχε χορηγηθεί έγκριση και της είχε
επιστραφεί επικυρωμένη κατάσταση καταγραφής των οχημάτων
που επιτρέπεται να εκμισθώνει δυνάμει του περί της
Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο του 2012 δεν
απαιτείται να υποβάλει στο Διευθυντή γραπτή δήλωση δυνάμει
του άρθρου 5 ούτε κατάσταση δυνάμει του άρθρου 9.».
η

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 6 Δεκεμβρίου του 2013.

______________
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου,
ώστε να εξαιρεθούν, υπό προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό από
την υποχρέωση υποβολής γραπτής δήλωσης στο Διευθυντή και κατάστασης καταγραφής οχημάτων που προτίθεται να
εκμισθώνουν, προκειμένου αυτές να έχουν δικαίωμα παροχής υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων.
Η προτεινόμενη ρύθμιση συνεπάγεται και την απαλλαγή των επιχειρήσεων αυτών από την υποχρέωση καταβολής
του τέλους των πενήντα ευρώ (€50) που απαιτούνται για την υποβολή της γραπτής δήλωσης και των πενήντα ευρώ
(€50) που απαιτούνται για την υποβολή της σχετικής κατάστασης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΚΟΝΤΗΣ ,
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ,
εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ME ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΑΔΙΚΟΠΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
1.
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ποινικοποίησης Ορισμένων Σεξουαλικών
Συνοπτικός
Αδικημάτων κατά Ανηλίκων και της Εποπτείας των Σεξουαλικά Αδικοπραγούντων κατά Ανηλίκων
τίτλος.
Νόμος του 2014.
Σεξουαλικά
2.(1) Ενήλικος ο οποίος ενεργεί ασελγείς πράξεις με ανήλικο είναι ένοχος αδικήματος ως
αδικήματα κατά
ακολούθως:
ανηλίκων.

(α)

62(Ι) του 1996
12(Ι) του 1997
96(Ι) του 2005
116(Ι) του 2008
37(Ι) του 2009.

Αν ο παθών δεν έχει συμπληρώσει τα δεκατέσσερα έτη, είναι ένοχος κακουρ-γήματος
και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης διά βίου και,
(β)
αν ο παθών έχει συμπληρώσει τα δεκατέσσερα έτη, όχι όμως και τα δεκαεπτά έτη,
είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.
(2) Ενήλικος ο οποίος ασκεί σεξουαλική βία σε βάρος ανηλίκου είναι ένοχος κακουργήματος και
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης διά βίου.
(3) Ενήλικος ο οποίος με χειρονομίες, προτάσεις ή με απεικόνιση ή παρουσίαση πράξεων που
αφορούν τη γενετήσια ζωή προσβάλλει την αιδώ ανηλίκου είναι ένοχος πλημμελήματος.
(4) Ενήλικος ο οποίος διαπράττει ποινικό αδίκημα δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1)
είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης διά βίου, εφόσον ο ενήλικος εμπίπτει
σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)
Είναι οικείος του ανηλίκου˙
(β)
είναι πρόσωπο που συνοικεί με τον ανήλικο ή διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους
οικείους του˙
(γ)
είναι εκπαιδευτικός, παιδαγωγός, γυμναστής ή άλλο πρόσωπο που παραδίδει
μαθήματα στον ανήλικο˙
(δ)
είναι κληρικός με τον οποίο ο ανήλικος διατηρεί πνευματική σχέση˙
(ε)
είναι ψυχολόγος, ιατρός, νοσοκόμος ή ειδικός επιστήμονας που παρέχει τις υπηρεσίες
του στον ανήλικο˙
(στ) είναι πρόσωπο που καταχράται τη διανοητική ή σωματική αναπηρία του ανηλίκου και
(ζ)
είναι πρόσωπο που έχει σχέση εξουσίας με τον ανήλικο.
(5) Ανεξάρτητα από την ποινή που προβλέπεται στα εδάφια (1), (2), (3) και (4)
του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο ζητά όπως ο καταδικασθείς υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση
και, στην περίπτωση που διαπιστώνεται από ψυχίατρο ότι πάσχει από παιδοφιλία, διατάσσει
επιπρόσθετα όπως κατά την έκτιση της ποινής του τυγχάνει παρακολούθησης και θεραπείας από
ψυχίατρο.
(6) Επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή προβλέπεται στα εδάφια (1), (2), (3) και (4), το
δικαστήριο δύναται, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης, μετά την
αποφυλάκιση προσώπου που καταδικάστηκε δυνάμει των διατάξεων των πιο πάνω εδαφίων του
παρόντος άρθρου και το οποίο διαπιστώνεται από ψυχίατρο ότι πάσχει από παιδοφιλία, να επιβάλει
σ’ αυτό όρους και περιορισμούς, που περιλαμβάνουν(α)
υποβολή σε θεραπεία ή συνέχιση της θεραπείας του από ψυχίατρο ή/και ψυχολόγο
και υποχρέωση προσκόμισης σχετικού πιστοποιητικού από το θεράποντα ψυχίατρο
ή/και ψυχολόγο για το γεγονός ότι υποβάλλεται σε θεραπεία˙
(β)
υποχρέωση γνωστοποίησης του τόπου διαμονής του στην αστυνομία και στις
δημοτικές αρχές και ενημέρωσης των πιο πάνω αρχών για τυχόν αλλαγή αυτού˙
(γ)
υποχρέωση αλλαγής του τόπου διαμονής του, σε περίπτωση που η οικία στην
οποία διέμενε πριν από την καταδίκη του για το αδίκημα της παιδοφιλίας γειτνιάζει
με σχολείο, πάρκο ή άλλο τόπο όπου συχνάζουν ανήλικα πρόσωπα˙
(δ)
ενεργοποίηση
του
συστήματος
ηλεκτρονικής
παρακολούθησης
και
προειδοποίησης, όπως αυτό καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 21Β του περί
Φυλακών Νόμου και

(ε)

απαγόρευση εργοδότησής του σε χώρους όπου βρίσκονται ή συχνάζουν ανήλικα
πρόσωπα.
(7) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ως «παιδοφιλία» ορίζεται η ψυχιατρική διαταραχή της
προσωπικότητας και της συμπεριφοράς ενήλικου προσώπου το οποίο επιδεικνύει σεξουαλική
προτίμηση σε ανήλικο πρόσωπο, η οποία συνίσταται σε επαναλαμβανόμενες και έντονες
σεξουαλικές ορμές και φαντασιώσεις και η οποία ψυχιατρική διαταραχή διαπιστώνεται από
ψυχίατρο.

947
Παιδοφιλία.
Κεφ. 154.

3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 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(Ι) του 1994
3(Ι) του 1996
99(Ι) του 1996
36(Ι) του 1997
40(Ι) του 1998
45(Ι) του 1998
15(Ι) του 1999
37(Ι) του 1999
38(Ι) του 1999
129(Ι) του 1999
30(Ι) του 2000
43(Ι) του 2000
77(Ι) του 2000
162(Ι) του 2000
169(Ι) του 2000
181(Ι) του 2000
27(Ι) του 2001
12(Ι) του 2002
85(Ι) του 2002
144(Ι) του 2002
145(Ι) του 2002
25(Ι) του 2003
48(Ι) του 2003
84(Ι) του 2003
164(Ι) του 2003
124(Ι) του 2004
31(Ι) του 2005
18(Ι) του 2006
130(Ι) του 2006
126(Ι) του 2007
127(Ι) του 2007
70(Ι) του 2008
83(Ι) του 2008
64(Ι) του 2009
56(Ι) του 2011
72(Ι) του 2011
163(Ι) του 2011
167(Ι) του 2011
84(I) του 2012
95(Ι) του 2012
134 (Ι) του 2012
125(Ι) του 2013
131(Ι) του 2013.

3. Οι διατάξεις των εδαφίων (5), (6) και (7) του άρθρου 2 εφαρμόζονται και στην
περίπτωση καταδίκης προσώπου για αδίκημα εναντίον των ηθών αναφορικά με ανήλικο
δυνάμει των διατάξεων του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

948
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση ειδικού νόμου για την ποινικοποίηση ορισμένων σεξουαλικών
αδικημάτων κατά ανηλίκων, καθώς και για την εποπτεία των σεξουαλικά αδικοπραγούντων ενηλίκων κατά ανηλίκων, για
την πληρέστερη και πιο σύγχρονη αντιμετώπιση σεξουαλικών αδικημάτων κατά ανηλίκων, καθώς και τη λήψη μέτρων για
την αντιμετώπιση της παιδοφιλίας.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατηγοριοποιούνται οι πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που συνιστούν
σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων σε πράξεις που προσβάλλουν την αιδώ του ανηλίκου, ασελγείς πράξεις με ανήλικο
και άσκηση σεξουαλικής βίας σε βάρος ανηλίκου και διαβαθμίζονται οι ποινές που επισύρουν τα εν λόγω αδικήματα,
ανάλογα με τη σοβαρότητα των συνεπειών που οι πράξεις αυτές επιφέρουν στο ανήλικο θύμα.
Επιπρόσθετα, προβλέπεται ως επιβαρυντική περίσταση για το δράστη των πιο πάνω αδικημάτων η συγγενική σχέση
με τον ανήλικο ή η σχέση εμπιστοσύνης ή εποπτείας και καθοδήγησης, οπότε στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται
ποινή φυλάκισης διά βίου. Στις περιπτώσεις αυτές θα εμπίπτει μεταξύ άλλων πρόσωπο που είναι οικείο του ανηλίκου ή
συνοικεί με τον ανήλικο ή διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους οικείους του, καθώς και πρόσωπο το οποίο είναι
εκπαιδευτικός, παιδαγωγός ή παραδίδει μαθήματα στον ανήλικο ή είναι κληρικός με τον οποίο ο ανήλικος διατηρεί
πνευματική σχέση ή ψυχολόγος ή ιατρός ή ειδικός επιστήμονας που παρέχει τις υπηρεσίες του στον ανήλικο ή πρόσωπο
που καταχράται τη διανοητική ή σωματική αναπηρία του ανηλίκου ή πρόσωπο που έχει σχέση εξουσίας με τον ανήλικο.
Περαιτέρω, με στόχο την πλήρωση του νομοθετικού κενού που διαπιστώθηκε σε σχέση με την αντιμετώπιση της
παιδοφιλίας, περιλήφθηκαν στον προτεινόμενο νόμο διατάξεις που προβλέπουν τη λήψη μέτρων και αποσκοπούν στη
θεραπεία του προσώπου για το οποίο διαπιστώνεται αρμοδίως ότι πάσχει από παιδοφιλία, ιδιαίτερα όμως στην
προστασία των ανήλικων παιδιών, τα οποία αποτελούν μια από τις πλέον ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.
Ειδικότερα, στην προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι το πρόσωπο που καταδικάστηκε από δικαστήριο για
σεξουαλικό αδίκημα κατά ανηλίκου θα υποβάλλεται σε ψυχιατρική εξέταση και, στην περίπτωση που διαπιστώνεται από
ψυχίατρο ότι ο καταδικασθείς ενήλικος πάσχει από παιδοφιλία, αυτός θα υποχρεούται τόσο κατά την έκτιση της ποινής
του όσο και μετά την αποφυλάκισή του να τυγχάνει παρακολούθησης και θεραπείας από ψυχίατρο.
Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι το δικαστήριο, μετά την αποφυλάκιση προσώπου που καταδικάστηκε για τέτοιο
αδίκημα, δύναται, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης, να επιβάλει στο πρόσωπο αυτό όρους
και περιορισμούς με στόχο τη μείωση του κινδύνου επανάληψης οποιασδήποτε πράξης σεξουαλικής κακοποίησης
ανηλίκου.
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ,
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ) ΝΟΜΟ
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας
(Αλλοδαποί) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.

Κατάργηση.
Κεφ. 109
52 του 1969
55 του 1972
50 του 1990
54(Ι) του 2003
161(Ι) του 2011.

2. Με τον παρόντα Νόμο, ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμος
καταργείται.

_____________
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατάργηση του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου,
(Κεφ. 109), για σκοπούς ενθάρρυνσης των ξένων επενδύσεων.
Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμος
τροποποιήθηκε, ώστε να διευκολύνεται η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, ανθρώπων και εμπορευμάτων.
Σημειώνεται ότι σήμερα ξένοι επενδυτές αγοράζουν ακίνητα με την εγγραφή κυπριακής εταιρείας, στις περιπτώσεις
όπου η νομοθεσία εμποδίζει την αγορά από ξένους επενδυτές φυσικά πρόσωπα.
Η κατάργηση του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου μειώνει τη γραφειοκρατία, ενθαρρύνει τις
ξένες επενδύσεις και μειώνει το κόστος διαχείρισης της αγοράς ακινήτων στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα, διατηρείται το
δικαίωμα της αρμόδιας αρχής να αρνείται τη μεταβίβαση ακινήτων για λόγους δημόσιου συμφέροντος.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ,
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού
Συναγερμού.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012

Συνοπτικός
τίτλος.
175(Ι) του 2012.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός)
(Αρ. 3) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο του
2012 (που στο εξής θα αναφέρεται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμοι του 2012 και του 2014.

Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

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

(α)

Με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο (1) αυτού νέου εδαφίου (2) ως
ακολούθως:
«(2) Τα κόμματα υποχρεούνται να παρέχουν στον Έφορο απρόσκοπτη
πρόσβαση στα στοιχεία των χρηματοδοτήσεών τους και να τηρούν αρχείο στο
οποίο να καταχωρίζουν στοιχεία για περίοδο που καλύπτει αναδρομικά επτά (7)
έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1):
Νοείται ότι για σκοπούς του παρόντος εδαφίου η περίοδος των επτά (7)
η
ετών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, λογίζεται ότι αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου
2007.

(β)
Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

3.

Με την κατάλληλη αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (2), (3), (4) και (5),
αντίστοιχα.

Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε από το λογιστικό έτος 2014.

__________
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ώστε να
αντιμετωπιστούν κενά και αδυναμίες που διαπιστώθηκαν, με απώτερο στόχο τη λογοδοσία και μεγαλύτερη διαφάνεια
στα οικονομικά των κομμάτων.
Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της παρούσας πρότασης νόμου τα κόμματα θα υποχρεούνται να παρέχουν στον Έφορο
Πολιτικών Κομμάτων πρόσβαση στα στοιχεία των χρηματοδοτήσεων που έλαβαν και να τηρούν αναδρομικό αρχείο με
σχετικά στοιχεία για τουλάχιστον εφτά χρόνια, ώστε να αποτυπώνεται διαχρονικά η πραγματική οικονομική θέση των
κομμάτων και όχι να παρουσιάζεται απλή στατική αποτύπωση των εν λόγω στοιχείων στη συγκεκριμένη ημερομηνία
κατά την οποία υποβάλλονται οι προβλεπόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού
Κόμματος.

_____________________________________________________________________________________
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
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