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Αριθμός 266
Οι περί Λειτουργίας των ∆ημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020, οι
οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί Κοινοτικών Σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της
Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου,
αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη
Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των
Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως
τροποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).
Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ,
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3(2) ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ
_________________
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 11
Ε.Κ.Σ.
6 του 1961
138(Ι) του 2013
12(Ι) του 2017
6(Ι) του 2018
130(Ι) του 2018
123(Ι) του 2019.
12 του 1965
45 του 1965
49 του 1966
50 του 1967
87 του 1968
58 του 1969.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που ανατέθηκαν σε αυτό, σύμφωνα με το
άρθρο 11 του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τα
άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής
Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους
Κανονισμούς.
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Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
24.2.2017
23.7.2019.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Λειτουργίας των ∆ημόσιων Σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί
Λειτουργίας των ∆ημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2017 και 2019 (που
στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες
Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Λειτουργίας των ∆ημόσιων Σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2017 έως 2020.

Τροποποίηση του
Κανονισμού 7
των βασικών
κανονισμών.

2. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της
υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (10) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

«(γ) Σε περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης, φυσικών καταστροφών ή πανδημίας, ο Υπουργός
με απόφασή του δύναται να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για τα όσα προβλέπονται
στις παραγράφους (1) μέχρι (7) του παρόντος Κανονισμού, κατά περιφέρεια ή σχολεία και
να προβεί σε έκτακτες ρυθμίσεις σχετικά με τα όσα διαλαμβάνονται στους παρόντες
Κανονισμούς για τη φοίτηση και την αξιολόγηση των μαθητών:
Νοείται ότι, ο Υπουργός μετά την έκδοση της απόφασης υποχρεούται να ενημερώνει τη
Βουλή των Αντιπροσώπων.».
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Κ.∆.Π. 267/2020

Αριθμός 267
Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του
Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
του άρθρου 32(2) του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων
Ιδρυμάτων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται
στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως
στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του
1989 όπως τροποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2020
_________________
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 32
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 173,
12.6.2014, σ.149·
L 212, 18.7.2014,
σ. 47· L 309,
30.10.2014, σ. 37.

5(I) του 2016
41(I) του 2018
22(Ι) του 2020
74(Ι) του 2020.

Για σκοπούς(α)

εκ νέου εναρμόνισης με τα Άρθρα 2(1), 6(1), 13(1) και 16(6) της πράξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των
καταθέσεων», ως διορθώθηκε, και

(β)

αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών κανονισμών,

η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων, ασκώντας τις εξουσίες που
χορηγούνται σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 32 του περί
Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου,
εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
11.2.2016
18.3.2016
25.5.2018
6.3.2020.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συστήματος Εγγύησης των
Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2)
Κανονισμοί του 2020 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων
και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμούς του 2016 έως 2020 (που στο εξής
θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμοί του 2016 έως (Αρ. 2) του 2020.

Τροποποίηση
του Κανονισμού 2
των βασικών
κανονισμών.

2. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως
ακολούθως:

Τροποποίηση
του Κανονισμού 5
των βασικών
κανονισμών.

(α)

Με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «εισφορά» της φράσης
«Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ΣΠΙ, ανάλογα με την
περίπτωση» (τρίτη και τέταρτη γραμμή). και

(β)

με τη διαγραφή του όρου «Κεντρικός Φορέας» και του ορισμού του.

3. Ο Κανονισμός 5 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή στην παράγραφο (1) αυτού των λέξεων «Πιστωτικών Ιδρυμάτων»
(δεύτερη γραμμή)·

(β)

με τη διαγραφή των παραγράφων (2) και (4) αυτού και με την αναρίθμηση των
παραγράφων (3) και (5) σε παραγράφους (2) και (3), αντίστοιχα·
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(γ)

με τη διαγραφή στην παράγραφο (2) αυτού ως αναριθμήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω,
της λέξης «Τραπεζών» (τέταρτη γραμμή)· και

(δ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (3) αυτού ως αναριθμήθηκε σύμφωνα με τα πιο
πάνω, της φράσης «έως (4)» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «και (2)».

Τροποποίηση
του Κανονισμού 6
των βασικών
κανονισμών.

4. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 6 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη
διαγραφή σε αυτή της φράσης «Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ΣΠΙ,
ανάλογα με την περίπτωση» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή).

Τροποποίηση
του Κανονισμού 8
των βασικών
κανονισμών.

5. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 8 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη
διαγραφή σε αυτή της φράσης «Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή του Ταμείου Εγγύησης καταθέσεων ΣΠΙ,
ανάλογα με την περίπτωση» (τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση
του Κανονισμού 12
των βασικών
κανονισμών.

6. Η υποπαράγραφος (ε) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 12 των βασικών κανονισμών
τροποποιείται με τη διαγραφή σε αυτή της λέξης «αντίστοιχου» (εικοστή όγδοη γραμμή).

Τροποποίηση
του Κανονισμού 15
των βασικών
κανονισμών.

7. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 15 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την
διαγραφή σε αυτή της λέξης «αντίστοιχο» (δεύτερη γραμμή).

Τροποποίηση
του Κανονισμού 16
των βασικών
κανονισμών.

8. Ο Κανονισμός 16 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο αυτού των λέξεων «στα Ταμεία» (τρίτη και
.
τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «στο Ταμείο»

(β)

με τη διαγραφή, στην παράγραφο (1) αυτού της φράσης «Πιστωτικών Ιδρυμάτων και
στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, αντίστοιχα,»
(δεύτερη και τρίτη γραμμή)·

(γ)

με τη διαγραφή της παραγράφου (2) αυτού και με την αναρίθμηση των παραγράφων (3)
και (4) σε παραγράφους (2) και (3), αντίστοιχα·

(δ)

με τη διαγραφή στην παράγραφο (2) αυτού ως αναριθμήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω-

(ε)

(i)

της φράσης «Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ΣΠΙ»
.
(πρώτη και δεύτερη γραμμή)

(ii)

της φράσης «, ανάλογα με την περίπτωση,» (δεύτερη γραμμή)· και

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (3) αυτού ως αναριθμήθηκε σύμφωνα με τα πιο
πάνω, της φράσης «στα Ταμεία» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «στο Ταμείο».

Τροποποίηση
του Κανονισμού 17
των βασικών
κανονισμών.

9. Ο Κανονισμός 17 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση στον
πλαγιότιτλο αυτού των λέξεων «στα Ταμεία» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «στο Ταμείο».

Τροποποίηση
του Κανονισμού 23
των βασικών
κανονισμών.

10. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 23 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την
αντικατάσταση σε αυτή των λέξεων «των Ταμείων» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «του Ταμείου».
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Κ.∆.Π. 268/2020

Αριθμός 268
ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2020
___________________
∆ιάταγμα με βάση το άρθρο 18(2) και 18Α(2)
95(I) του 2000
93(I) του 2002
27(I) του 2003
172(I) του 2003
95(I) του 2004
88(I) του 2005
100(I) του 2005
131(I) του 2005
148(I) του 2005
64(I) του 2006
86(I) του 2006
87(I) του 2006
48(I) του 2007
129(I) του 2007
141(I) του 2007
142(I) του 2007
143(I) του 2007
25(I) του 2008
37(I) του 2008
38(I) του 2008
63(I) του 2008
88(I) του 2008
35(I) του 2009
135(I) του 2009
13(I) του 2010
29(I) του 2010
68(I) του 2010
97(I) του 2010
131(I) του 2010
4(I) του 2011
37(I) του 2011
129(I) του 2011
186(I) του 2011
187(I) του 2011
16(I) του 2012
73(I) του 2012
133(I) του 2012
135(I) του 2012
167(I) του 2012
172(Ι) του 2012
83(I) του 2013
118(Ι) του 2013
129(I) του 2013
164(Ι) του 2013
81(I) του 2014
∆ΙΟΡΘ. Παρ. Ι(Ι),
Ε.Ε. 4455
153(I) του 2014
154(Ι) του 2014
160(Ι) του 2014
215(I) του 2015
119(I) του 2016
86(I) του 2017
313 του 2017
135(I) του 2017
157(I) του 2017
39(I) του 2018
60(I) του 2018
121(I) του 2018
31(I) του 2019
70(I) του 2019
158(I) του 2019
24(I) του 2020.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (2)
του άρθρου 18 και 18Α των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων, εκδίδει το ακόλουθο
∆ιάταγμα.
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Συνοπτικός
τίτλος.

1.
Το παρόν ∆ιάταγμα θα αναφέρεται
ως το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(Τροποποίηση του Πέμπτου Παραρτήματος και ∆ωδέκατου Παραρτήματος) ∆ιάταγμα του 2020.

Τροποποίηση
του Πέμπτου
Παραρτήματος.

2. Ο Πίνακας Α του Πέμπτου Παραρτήματος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά
την παράγραφο 17, των ακόλουθων νέων παραγράφων 18, 19 και 20:
«18. ∆ιαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και
συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών.

παρόμοιους

χώρους,

19. Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης. Ως υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης νοούνται οι
υπηρεσίες που συνίστανται στην παράδοση παρασκευασμένων ή μη παρασκευασμένων
τροφίμων ή ποτών ή και των δύο, για ανθρώπινη κατανάλωση, συνοδευόμενες από επαρκείς
υπηρεσίες στήριξης που καθιστούν δυνατή την άμεση κατανάλωσή τους. Η προμήθεια
τροφίμων ή ποτών ή και των δύο αποτελεί ένα μόνο στοιχείο του συνόλου στο οποίο οι
υπηρεσίες υπερέχουν σε μεγάλο βαθμό. Οι υπηρεσίες εστιατορίου καλύπτουν την παροχή
τέτοιου είδους υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του παρόχου και οι υπηρεσίες εστίασης
καλύπτουν την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών εκτός των εγκαταστάσεων του παρόχου.
Η παράδοση παρασκευασμένων ή μη παρασκευασμένων τροφίμων ή ποτών ή και των δύο,
με ή χωρίς μεταφορικά, που δεν συνοδεύεται από άλλες υπηρεσίες στήριξης, δε θεωρούνται
υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης.».
20. Μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο εσωτερικό της
∆ημοκρατίας με αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί όπως ρυθμίζεται με την εκάστοτε σε
ισχύουσα περί Ρύθμισης Τροχαίας Μεταφοράς Νομοθεσία και με τουριστικά και υπεραστικά
λεωφορεία .».
Τροποποίηση
του ∆ωδέκατου
Παραρτήματος.
Έναρξη ισχύος.

3. Οι παράγραφοι (1), (2) και (3) του ∆ωδέκατου Παραρτήματος διαγράφονται.

4. Το παρόν ∆ιάταγμα τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2020 και καταργείται στις
10 Ιανουαρίου 2021.

_____________________________________________________________________________________________
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής ∆ημοκρατίας
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα.

