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Ο πεπί Δημόζιαρ Υπηπεζίαρ (Τποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην 
Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 7(Ι) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΓΗΜΟΙΑ 

 ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΟ 

 

          Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1 ηνπ 1990 
71 ηνπ 1991 

211 ηνπ 1991 
27(Ι) ηνπ 1994 
83(Ι) ηνπ 1995 
60(Ι) ηνπ 1996 

109(Ι) ηνπ 1996 
69(Ι) ηνπ 2000 

156(Ι) ηνπ 2000 
4(Ι) ηνπ 2001 

94(Ι) ηνπ 2003 
128(Ι) ηνπ 2003 
183(Ι) ηνπ 2003 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 
(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο 
πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπο ηνπ 1990 έσο 2013 (πνπ ζην εμήο 
ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν 
παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 
Νφκνη ηνπ 1990 έσο 2014. 
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31(Ι) ηνπ 2004 

218(Ι) ηνπ 2004 
68(Ι) ηνπ 2005 
79(Ι) ηνπ 2005 

105(Ι) ηνπ 2005 
96(Ι) ηνπ 2006 

107(Ι) ηνπ 2008 
137(Ι) ηνπ 2009 
194(Ι) ηνπ 2011 
78(Ι) ηνπ 2013. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 31 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 
 

2. Σν άξζξν 31 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε, ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (β) απηνχ, ηεο άλσ 
ηειείαο κε άλσ θαη θάησ ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ησλ 
πην θάησ επηθπιάμεσλ: 

        «Ννείηαη φηη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο 
Γεκνθξαηίαο πνπ έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ ηηο 
ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ιφγνπο πγείαο, 
ην πξφζσπν απηφ παξαπέκπεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή ζε ηαηξνζπκβνχιην, ην νπνίν 
απνθαίλεηαη θαηά πφζν είλαη θαηάιιειν απφ 
πιεπξάο πγείαο γηα ηε ζέζε ζηελ νπνία ζα 
δηνξηζηεί.  Σν ελ ιφγσ ηαηξνζπκβνχιην δηνξίδεηαη 
απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη ζπγθξνηείηαη απφ 
ηξία κέιε, ε εηδηθφηεηα ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη 
απφ απηφλ: 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
   19(Ι) ηνπ 2011 
128(Ι) ηνπ 2013. 
 

      Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη πνιίηεο ηεο 
Γεκνθξαηίαο πνπ έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ ηηο 
ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ππνβάιιεη ζηελ 
Δπηηξνπή πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο 
θαηάζηαζεο ζην νπνίν εκθαίλνληαη φιεο νη 
ζηξαηνινγηθέο κεηαβνιέο ηνπ, ν ηχπνο θαη ην 
πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 
Τπνπξγφ Άκπλαο,   ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ 
πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνπ, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη˙».  
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                            Ν. 8(Ι)/2014 
Απ. 4427, 7.2.2014                               

Ο πεπί Δημόζιαρ Εκπαιδεςηικήρ Υπηπεζίαρ (Τποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με 
δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος 
Σςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 8(Ι) ηνπ 2014 

 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ  

ΠΔΡΙ ΓΗΜΟΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΟ 
 

  Η  Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

10 ηνπ 1969 
67 ηνπ 1978 
53 ηνπ 1979 

4 ηνπ 1985 
100 ηνπ 1985 
168 ηνπ 1986 

65 ηνπ 1987 
129 ηνπ 1987 
157 ηνπ 1987 
162 ηνπ 1987 
180 ηνπ 1987 
245 ηνπ 1987 

76 ηνπ 1988 
107 ηνπ 1988 
234 ηνπ 1988 
105 ηνπ 1990 
135 ηνπ 1991 
151 ηνπ 1991 
251 ηνπ 1991 

12 ηνπ 1992 
50(Ι) ηνπ 1992 
78(Ι) ηνπ 1992 
80(Ι) ηνπ 1992 
81(Ι) ηνπ 1992 

116(Ι) ηνπ 1992 
40(Ι) ηνπ 1993 
46(Ι) ηνπ 1993 
8(Ι) ηνπ 1994 

37(Ι) ηνπ 1994 
26(Ι) ηνπ 1995 
72(Ι) ηνπ 1995 
25(Ι) ηνπ 1996 
43(Ι) ηνπ 1996 

110(Ι) ηνπ 1996 
42(Ι) ηνπ 1997 
88(Ι) ηνπ 1997 
5(Ι) ηνπ 1998 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Γεκφζηαο 
Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη 
ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο 
Τπεξεζίαο Νφκνπο ηνπ 1969 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2012 (πνπ ζην εμήο 
ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν 
παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Γεκφζηαο 
Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νφκνη ηνπ 1969 έσο 2014. 
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23(Ι) ηνπ 1998 
46(Ι) ηνπ 1998 
57(Ι) ηνπ 1998 
79(Ι) ηνπ 1998 
12(Ι) ηνπ 1999 
30(Ι) ηνπ 1999 
44(Ι) ηνπ 1999 
84(Ι) ηνπ 1999 

157(Ι) ηνπ 1999 
31(Ι) ηνπ 2000 
48(Ι) ηνπ 2000 
83(Ι) ηνπ 2000 

131(Ι) ηνπ 2000 
13(Ι) ηνπ 2001 
21(Ι) ηνπ 2001 

162(Ι) ηνπ 2001 
163(Ι) ηνπ 2001 
135(Ι) ηνπ 2002 
207(Ι) ηνπ 2002 

17(Ι) ηνπ 2003 
113(Ι) ηνπ 2003 

44(Ι) ηνπ 2004 
80(Ι) ηνπ 2004 

100(Ι) ηνπ 2006 
36(Ι) ηνπ 2007 
52(Ι) ηνπ 2007 
84(I) ηνπ 2008 
21(Ι) ηνπ 2010 
93(Ι) ηνπ 2010 
21(Ι) ηνπ 2011  
24(Ι) ηνπ 2011 

195(Ι) ηνπ 2011 
76(Ι) ηνπ 2012 

164(Ι) ηνπ 2012. 
  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 28 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2. Σν άξζξν 28 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο 
αθνινχζσο: 

 (α) Με ηε δηαγξαθή, ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (β) απηνχ, 
ηεο άλσ ηειείαο θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο 
αθφινπζεο θξάζεο: 

  
 «θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο 

Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο:»· 

  
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (β) 

απηνχ, ησλ αθφινπζσλ επηθπιάμεσλ: 
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«Ννείηαη φηη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο 
Γεκνθξαηίαο πνπ έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ ηηο 
ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ιφγνπο πγείαο, 
ην πξφζσπν απηφ παξαπέκπεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή ζε ηαηξνζπκβνχιην, ην νπνίν 
απνθαίλεηαη θαηά πφζν είλαη θαηάιιειν απφ 
πιεπξάο πγείαο γηα ηε ζέζε ζηελ νπνία ζα 
δηνξηζηεί.  Σν ελ ιφγσ ηαηξνζπκβνχιην δηνξίδεηαη 
απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη ζπγθξνηείηαη απφ 
ηξία κέιε, ε εηδηθφηεηα ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη 
απφ απηφλ: 

  
  

 
 
 
 

 
 
 

19(Ι) ηνπ 2011 

128(Ι) ηνπ 2013. 

 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη πνιίηεο ηεο 
Γεκνθξαηίαο πνπ έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ ηηο 
ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ππνβάιιεη ζηελ 
Δπηηξνπή πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηά-
ζηαζεο ζην νπνίν εκθαίλνληαη φιεο νη 
ζηξαηνινγηθέο κεηαβνιέο ηνπ, ν ηχπνο θαη ην 
πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 
Τπνπξγφ Άκπλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ 
πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνπ, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·». 

  
 



42 

 
Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                            Ν. 9(Ι)/2014 
Απ. 4427, 7.2.2014                               

Ο πεπί Ξενοδοσείων και Τοςπιζηικών Καηαλςμάηων (Τποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με 
δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος 
Σςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 9(Ι) ηνπ 2014 

 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ 

ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

          Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
 

40 ηνπ 1969 
52 ηνπ 1970 
17 ηνπ 1973 
34 ηνπ 1974 
28 ηνπ 1985 

42(Ι) ηνπ 1993 
80(Ι) ηνπ 1995 
16(Ι) ηνπ 1999 
68(Ι) ηνπ 1999 
91(Ι) ηνπ 2000 

170 (Ι) ηνπ 2000 
152(Ι) ηνπ 2005. 

1.   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Ξελνδνρείσλ θαη 
Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα 
δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Ξελνδνρείσλ θαη Σνπξηζηηθψλ 
Καηαιπκάησλ Νφκνπο ηνπ 1969 έσο 2005 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ 
Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Ξελνδνρείσλ θαη Σνπξηζηηθψλ 
Καηαιπκάησλ Νφκνη ηνπ 1969 έσο 2014. 

 

 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2.   Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε,  
ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηνπ αθφινπζνπ λένπ φξνπ θαη ηνπ 
νξηζκνχ ηνπ:  

  «“ΜΣΑ” ζεκαίλεη ηηο Μηθηέο Σνπξηζηηθέο Αλαπηχμεηο, φπνπ ζην 
ίδην γήπεδν, αιιά ζε ρσξηζηή απφ ην μελνδνρείν αλάπηπμε θαη 
εθηφο ηνπ θηηξίνπ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ζπλππάξρνπλ 
κε ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα θαη ηδηφθηεηεο ηδησηηθέο απηνηειείο 
νηθηζηηθέο κνλάδεο, φπσο επαχιεηο/θαηνηθίεο, bungalows ή 
δηακεξίζκαηα ή θαη άιιεο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο, ζε αλάπηπμε 
ζπιινγηθήο ηδηνθηεζίαο, κε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη νη 
νπνίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ή λα ιεηηνπξγνχλ, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθή Πνιηηηθή πνπ εμαγγέιιεηαη απφ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.». 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 10 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

3.   Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε 
ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «μελνδνρείσλ» (πξψηε γξακκή) 
απηνχ, ηεο αθφινπζεο θξάζεο: 

  «θαη/ή ησλ δηακεξηζκάησλ  θαη/ή ηνπξηζηηθψλ επαχιεσλ, πνπ 
εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ ΜΣΑ». 

Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ άξζξνπ 10Β 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

4.  Σν άξζξν 10Β ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν 
λέν άξζξν 10Β: 
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«Δγθχθιηεο 
νδεγίεο. 

 
10Β.-(1) Ο αξηζκφο απφ έθαζην μελνδνρείν ησλ  
πξνζθεξφκελσλ πξνο εθινγή εδεζκάησλ ησλ θχξησλ 
γεπκάησλ, θαζψο θαη ην είδνο απηψλ, δχλαηαη λα 
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ κε εγθχθιηεο νδεγίεο, 
αλάινγα κε ηελ ηάμε έθαζηνπ μελνδνρείνπ, θαηφπηλ 
ζπλελλνήζεσο κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο.  

  
     (2) Ο Οξγαληζκφο δχλαηαη, κε εγθχθιηεο νδεγίεο ηνπ, 
λα θαζνξίδεη ηα ειάρηζηα αλακελφκελα θαηά θαηεγνξία θαη 
ηάμε μελνδνρείνπ επίπεδα πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ 
θαη αλέζεσλ, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο 
επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο. 

  
     (3) Ο Οξγαληζκφο δχλαηαη, κε εγθχθιηεο νδεγίεο ηνπ, 
λα θαζνξίδεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηε δεκηνπξγία, ηε ιεηηνπξγία 
θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ ΜΣΑ, θαηφπηλ 
δηαβνχιεπζεο κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο.».  

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 11 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

5.   Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο απηνχ, κε άλσ θαη θάησ ηειεία θαη 
ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο αθφινπζεο επηθχιαμεο: 

    «Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο ΜΣΑ, νη 
θαζνξηζκέλεο ζην παξφλ άξζξν επζχλεο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 
μελνδνρείνπ επεθηείλνληαη θαη ζηηο κνλάδεο ηεο ΜΣΑ, γηα φζν  
ρξφλν απηέο βξίζθνληαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ.». 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 14 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

6.    Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε 
ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο απηνχ, κε άλσ θαη θάησ ηειεία 
θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο αθφινπζεο επηθχιαμεο: 

   «Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο ΜΣΑ, νη 
θαζνξηζκέλεο ζην παξφλ άξζξν επζχλεο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 
μελνδνρείνπ επεθηείλνληαη θαη ζηηο κνλάδεο ηεο ΜΣΑ, γηα φζν 
ρξφλν απηέο βξίζθνληαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ.».  

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 15Α 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

7.    Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 15Α ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε 
ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο απηνχ, κε άλσ θαη θάησ ηειεία 
θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο αθφινπζεο επηθχιαμεο: 
 
 

«Ννείηαη φηη, ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε ηζρχεη θαη γηα ηα 
δηακεξίζκαηα θαη/ή ηνπξηζηηθέο επαχιεηο, ηα νπνία 
ζπλππάξρνπλ κε ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα ζην ίδην γήπεδν 
θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο ΜΣΑ.». 
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                           Ν. 10(Ι)/2014 
Απ. 4427, 7.2.2014                               

Ο πεπί Ταμείος Θήπαρ (Τποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη 
Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 10(Ι) ηνπ 2014 

 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΣΑΜΔΙΟΤ ΘΗΡΑ  

ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1990 ΔΩ 2010 
 

      Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

158 ηνπ 1990 
32(Ι) ηνπ 1995 

141(Ι) ηνπ 1999 
101(Ι) ηνπ 2010. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Σακείνπ Θήξαο 
(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε 
ηνπο πεξί Σακείνπ Θήξαο Νφκνπο ηνπ 1990 έσο 2010 (πνπ ζην 
εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο 
λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί 
Σακείνπ Θήξαο Νφκνη ηνπ 1990 έσο 2014.  

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ 
βαζηθνχ λφκνπ. 

2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ αθφινπζσλ 
λέσλ φξσλ θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο: 

   
  

57 ηνπ 1972 
85(Ι) ηνπ 1997. 

 

«“θπλεγεηηθή νκνζπνλδία” ζεκαίλεη ην ζσκαηείν 
πνπ εγγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηνπο πεξί σκαηείσλ 
θαη Ιδξπκάησλ Νφκνπο ηνπ 1972 θαη 1997, φπσο 
απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, 
θαη απνηειεί ηε ζπλέλσζε εβδνκήληα πέληε 
ηνπιάρηζηνλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ ππφ εληαία 
δηεχζπλζε θαη δηνίθεζε˙ 

   
  

 

     57 ηνπ 1972  
 85(Ι) ηνπ 1997. 

  Κεθ. 112. 
       3 ηνπ 1972  
     12 ηνπ 1984 

 122(Ι) ηνπ 1999. 

“θπλεγεηηθή νξγάλσζε” ζεκαίλεη ζσκαηείν ή ίδξπκα 
ή ιέζρε πνπ εγγξάθεηαη ή ηδξχεηαη ζχκθσλα κε 
ηνπο πεξί σκαηείσλ θαη Ιδξπκάησλ Νφκνπο ηνπ 
1972 θαη 1997 ή ηνλ πεξί Δγγξαθήο Λεζρψλ Νφκν, 
φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη˙». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 
βαζηθνχ λφκνπ. 

3. Σν άξζξν 3 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε ζην ηέινο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (xvii) ηεο 
παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, ηνπ ζεκείνπ ηεο ηειείαο 
κε ην ζεκείν ηνπ θφκκαηνο θαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, 
ηεο αθφινπζεο λέαο ππνπαξαγξάθνπ (xviii):    

  
  «(xviii) ε ιεηηνπξγία ησλ θπλεγεηηθψλ νκνζπνλδηψλ 

θαη ησλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ ηηο 
απαξηίδνπλ, ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο 
δηαηάμεηο:  
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152(Ι) ηνπ 2003 
256(Ι) ηνπ 2004 
81(Ι) ηνπ 2005 

151(Ι) ηνπ 2006 
15(Ι) ηνπ 2008 
5(Ι) ηνπ 2009 

129(Ι) ηνπ 2012. 
 

             
            (αα)  

 
Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί 
Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ 
Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκσλ ηνπ 
2003 έσο 2012, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, 
θάηνρνο άδεηαο θπλεγίνπ, θαηά ηελ 
αλαλέσζε ηεο άδεηάο ηνπ, δχλαηαη λα 
επηιέμεη θπλεγεηηθή νξγάλσζε πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλε ζε θπλεγεηηθή 
νκνζπνλδία θαη ζηελ νπνία ην Σακείν 
δχλαηαη λα παξαρσξεί ρνξεγία ίζε κε 
ην 2% ησλ ηειψλ αλαλέσζεο ηεο 
άδεηαο θπλεγίνπ ηνπ, εθφζνλ ε 
θπλεγεηηθή νξγάλσζε, θαηά ηελ 
πεξίνδν κεηαμχ ηεο 1εο Μαξηίνπ θαη 
ηεο 31εο Μαΐνπ, πνπ πξνεγείηαη ηεο 
εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο αλαλέσζεο 
ησλ αδεηψλ θπλεγίνπ, ππνβάιεη ζηελ 
Τπεξεζία Θήξαο θαη Παλίδαο ηα πην 
θάησ:  

   
 (1) Bεβαίσζε φηη έρεη παξέιζεη 

ηνπιάρηζηνλ έλαο ρξφλνο απφ 
ηελ εκεξνκελία ίδξπζήο ηεο· 

   
 (2) βεβαίσζε, ππνγεγξακκέλε απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 
νξγάλσζεο, φηη ε νξγάλσζε 
ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη˙ 

   
 (3) εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ, 

απφ ηελ νπνία  πξνθχπηεη ε 
ζπλεηζθνξά ηεο νξγάλσζεο 
πξνο φθεινο ηεο παλίδαο θαη 
πξνο απφθηεζε θπλεγεηηθήο θαη 
πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο· 

   
 (4) εμειεγκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ· θαη 
   
 (5) βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ 
αλαθέξεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 
εξγνδνηνπκέλσλ ηεο νξγάλσ-
ζεο θαη φηη ε νξγάλσζε έρεη 
δηεπζεηήζεη  ηηο εηζθνξέο ηεο 
ζηα ηακεία, ζηα νπνία ππάξρεη 
ππνρξέσζε πιεξσκήο εηζθν-
ξψλ. 
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     (ββ) 
 
Σν Σακείν δχλαηαη λα παξαρσξεί ζηελ 
θπλεγεηηθή νκνζπνλδία, ζηελ νπνία 
αλήθεη ε θπλεγεηηθή νξγάλσζε πνπ 
επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππν-
ππνπαξάγξαθν (αα), ρνξεγία 
ηζφπνζε κε απηήλ πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ ππν-ππνπαξάγξαθν (αα), ε 
νπνία θαη ππνινγίδεηαη φπσο 
αλαθέξεηαη ζηελ ελ ιφγσ ππν-
ππνπαξάγξαθν, εθφζνλ ε θπλεγεηηθή 
νκνζπνλδία, θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ 
ηεο 1εο Μαξηίνπ θαη ηεο 31εο Μαΐνπ, 
πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο 
έλαξμεο ηεο αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ 
θπλεγίνπ, ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία 
Θήξαο θαη Παλίδαο ηα πην θάησ: 

    
  (1) Βεβαίσζε φηη έρνπλ παξέιζεη 

ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) ρξφληα απφ 
ηελ εκεξνκελία ίδξπζήο ηεο· 

    
  (2) βεβαίσζε, ππνγεγξακκέλε απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 
θπλεγεηηθήο νκνζπνλδίαο, φηη 
απηή ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη· 

    
  (3) εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ, 

απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε 
ζπλεηζθνξά ηεο θπλεγεηηθήο 
νκνζπνλδίαο πξνο φθεινο ηεο 
παλίδαο θαη πξνο απφθηεζε 
θπλεγεηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 
ζπλείδεζεο· 

    
  (4) εμειεγκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ˙ θαη 
    
  (5) βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ 
αλαθέξεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 
εξγνδνηνπκέλσλ ηεο θπλεγεηηθήο 
νκνζπνλδίαο θαη φηη ε θπλεγεηηθή 
νκνζπνλδία έρεη δηεπζεηήζεη  ηηο 
εηζθνξέο ηεο ζηα ηακεία, ζηα 
νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε 
πιεξσκήο εηζθνξψλ: 
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     Ννείηαη φηη γηα λα παξαρσξεζεί 
ρνξεγία ζε θπλεγεηηθή νκνζπνλδία, ζα 
πξέπεη νη θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ηελ 
απαξηίδνπλ λα έρνπλ επηιεγεί ηνπιάρηζηνλ 
απφ ην 20% ησλ θπλεγψλ ηεο θάζε 
επαξρίαο, νη νπνίνη έρνπλ αλαλεψζεη ηελ 
άδεηα θπλεγίνπ ηνπο.». 

   
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 4 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

4. Σν άξζξν 4 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε απφ ην εδάθην (4) απηνχ, ηεο ιέμεο «ηξία» (πξψηε 
γξακκή) κε ηε ιέμε «δχν». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

5.   Σν άξζξν 5 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α)  Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ σο αθνινχζσο: 
  
  (i) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (β) 

απηνχ, ηνπ ζεκείνπ ηεο ηειείαο κε ην ζεκείν ηνπ θφκκαηνο 
θαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο αθφινπζεο 
θξάζεο:  

  
  

 
 
 

6(Ι) ηνπ 1998 
73(Ι) ηνπ 1998 
52(Ι) ηνπ 2001 
97(Ι) ηνπ 2006 

106(Ι) ηνπ 2008. 

«ηνπ νπνίνπ ε απαζρφιεζε ρξεκαηνδνηείηαη 
ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (xvii) ηεο 
παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ην νπνίν πξνζιακβάλεηαη 
απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηνπο πεξί 
Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε 
Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνπο ηνπ 1998 έσο 2008, 
φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη.»· θαη 

  
  (ii) κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηελ παξάγξαθν (γ) απηνχ, ησλ 

ιέμεσλ θαη ηνπ αξηζκνχ «εμήληα ηξηψλ (63)» (έβδνκε 
γξακκή) κε ηηο ιέμεηο θαη ηνλ αξηζκφ «εμήληα πέληε (65)», 
κε ηε δηαγξαθή απφ ην ηέινο ηεο επηθχιαμεο απηήο, ηνπ 
ζεκείνπ ηεο ηειείαο θαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, 
ηεο αθφινπζεο θξάζεο:  

   
 «216(Ι) ηνπ 2012. 

 
θαη ηνπ πεξί πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ 
Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ 
Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο 
Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκνπ, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη.»˙ 
θαη 

   
 (β)  κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (3) απηνχ, σο αθνινχζσο: 
  
 (i) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (γ) απηνχ, κε ηελ 

αθφινπζε λέα παξάγξαθν (γ): 
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Πίλαθαο Β. 

«(γ) (i) ην θάησ εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ αξηζηεξνχ 
βξαρίνλα ηεο ζηνιήο, ην έκβιεκα ηεο 
Τπεξεζίαο Θήξαο θαη Παλίδαο, πνπ είλαη ην 
θεθάιη ηνπ αγξηλνχ, ην πεξδίθη, ν ιαγφο, ε 
θξαγθνιίλα, ε ζθαιηθνχξηα θαη ν αεηφο, θαη 
πάλσ απφ απηά  ηε θξάζε “ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΘΗΡΑ & ΠΑΝΙΓΑ”, ρξψκαηνο θίηξηλνπ. Η 
βάζε είλαη ρξψκαηνο καχξνπ, θαζψο θαη ε 
πεξίκεηξνο ηνπ ζήκαηνο είλαη ρξψκαηνο 
πξάζηλνπ θσζθνξνχρνπ, φπσο απηφ 
παξηζηάλεηαη ζηνλ Πίλαθα Β ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ. 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίλαθαο Β. 

      (ii) ην θάησ εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ δεμηνχ βξαρίνλα 
ηεο ζηνιήο, ην έκβιεκα ηεο Γεκνθξαηίαο, 
ρξψκαηνο θίηξηλνπ. Πάλσ απφ απηφ, ηε θξάζε 
“ΘΗΡΟΦΤΛΑΚΗ ΚΤΠΡΟΤ”, ρξψκαηνο 
θίηξηλνπ θαη θάησ απφ απηφ ηε θξάζε 
“WILDLIFE CRIME OFFICER”, ρξψκαηνο 
θίηξηλνπ. Η βάζε είλαη ρξψκαηνο καχξνπ, 
θαζψο θαη ε πεξίκεηξνο ηνπ ζήκαηνο είλαη 
ρξψκαηνο πξάζηλνπ θσζθνξνχρνπ, φπσο 
απηφ παξηζηάλεηαη ζηνλ Πίλαθα B ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ.»˙ θαη 

   
 (ii) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (δ) απηνχ, κε ηελ 

αθφινπζε λέα παξάγξαθν (δ): 
   
 Πίλαθαο Γ. «(δ) Γηαθξηηηθά βαζκψλ (Πίλαθαο Γ): 
   
  Σα πην θάησ δηαθξηηηθά βαζκψλ θέξνληαη ζηηο 

ζηνιέο ησλ Αλψηεξσλ Θεξνθπιάθσλ θαη ησλ 
Θεξνθπιάθσλ ηεο Τπεξεζίαο Θήξαο θαη 
Παλίδαο θαη είλαη ρξψκαηνο: βάζε καχξε, 
ζηηο δχν επηκήθεηο άθξεο πξάζηλν 
θσζθνξνχρν θαη ν αξηζκφο ηνπ θάζε 
Θεξνθχιαθα ζε κεηαιηθφ, ηα νπνία ζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλα ζηηο επσκίδεο: 

   
         Ννείηαη φηη ν Αλψηεξνο Θεξνθχιαθαο ζα 

θέξεη επηπξφζζεηα ζηα δηαθξηηηθά δχν 
αζεκέληα αζηέξηα κε ην έκβιεκα ηεο 
Γεκνθξαηίαο: 

   
         Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ν Θεξνθχιαθαο 

πνπ βξίζθεηαη ζηε κηζζνινγηθή θιίκαθα Α7 ζα 
θέξεη επηπξφζζεηα ζηα δηαθξηηηθά ηξεηο 
ξαβδψζεηο ρξψκαηνο ρξπζνχ θαη ν 
Θεξνθχιαθαο πνπ βξίζθεηαη ζηε κηζζνινγηθή 
θιίκαθα Α5 ζα θέξεη επηπξφζζεηα ζηα 
δηαθξηηηθά δχν ξαβδψζεηο ρξψκαηνο ρξπζνχ: 
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          Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη ν 

Θεξνθχιαθαο πνπ βξίζθεηαη ζηε κηζζνινγηθή 
θιίκαθα Α2 ζα θέξεη επηπξφζζεηα ζηα 
δηαθξηηηθά κηα ξάβδσζε ρξψκαηνο ρξπζνχ.». 

   
Αληηθαηάζηαζε ηνπ  
Πίλαθα Β ηνπ  
βαζηθνχ λφκνπ. 

6. Ο Πίλαθαο Β ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ 
αθφινπζν λέν Πίλαθα Β: 

  
 «ΠΙΝΑΚΑ Β 

[Άξζξν 5(3)(γ)] 
 

 
 
 
 

  

». 
 

  
Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Πίλαθα Γ ηνπ  
βαζηθνχ λφκνπ. 

7. Ο Πίλαθαο Γ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ 
αθφινπζν λέν Πίλαθα Γ: 

  



50 
  

«ΠΙΝΑΚΑ Γ 
[Άξζξν 5(3)(δ)] 

 

  
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

     ». 
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                           Ν. 11(Ι)/2014 
Απ. 4427, 7.2.2014                               

Ο πεπί Μησανοκινήηων Οσημάηων και Τποσαίαρ Κινήζεωρ (Τποποποιηηικόρ) (Απ. 2) Νόμορ ηος 2014 
εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 
52 ηος Σςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 11(Ι) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ KAI 

ΣΡΟΥΑΙΑ ΚΙΝΗΔΩ ΝΟΜΟ 

 
      Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

86 ηνπ 1972 
37 ηνπ 1974 
58 ηνπ 1976 
20 ηνπ 1978 
64 ηνπ 1978 
72 ηνπ 1981 
83 ηνπ 1983 
75 ηνπ 1984 
72 ηνπ 1985 

134 ηνπ 1989 
152 ηνπ 1991 
241 ηνπ 1991 

44(Ι) ηνπ 1992 
5(Ι) ηνπ 1993 

28(Ι) ηνπ 1993 
49(Ι) ηνπ 1994 
5(Ι) ηνπ 1996 

45(Ι) ηνπ 1996 
95(Ι) ηνπ 1996 
56(Ι) ηνπ 1998 
1(Ι) ηνπ 1999 

18(Ι) ηνπ 1999 
66(Ι) ηνπ 1999 

117(Ι) ηνπ 1999 
61(Ι) ηνπ 2000 
80(Ι) ηνπ 2000 
81(Ι) ηνπ 2000 

110(Ι) ηνπ 2000 
38(Ι) ηνπ 2001 
98(Ι) ηνπ 2001 
20(Ι) ηνπ 2002 

237(Ι) ηνπ 2002 
146(Ι) ηνπ 2003 
174(Ι) ηνπ 2003 
243(Ι) ηνπ 2004 
255(Ι) ηνπ 2004 
270(Ι) ηνπ 2004 
153(Ι) ηνπ 2005 

1.  Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Μεραλνθηλήησλ 
Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο (Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 2) 
Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί 
Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο Νφκνπο ηνπ 
1972 κέρξη 2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο 
λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα 
δηαβάδνληαη καδί σο νη πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη 
Σξνραίαο Κηλήζεσο Νφκνη ηνπ 1972 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2014.  
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6(Ι) ηνπ 2006 
71(Ι) ηνπ 2006 

145(Ι) ηνπ 2006 
107(Ι) ηνπ 2007 

5(Ι) ηνπ 2008 
102(Ι) ηνπ 2008 
113(Ι) ηνπ 2009 

5(Ι) ηνπ 2010 
8(Ι) ηνπ 2010 

93(Ι) ηνπ 2011 
109(Ι) ηνπ 2012 
166(Ι) ηνπ 2012 
100(Ι) ηνπ 2013 

      1(Ι) ηνπ 2014. 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Ι 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2.  Σν ζεκείν 11 ηνπ Μέξνπο Ι ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην 
ππνζεκείν (β) απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ ππνζεκείνπ (β1): 

    «(β1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ ππνζεκείνπ (β) 
αλσηέξσ, γηα ην έηνο 2014 ην εηήζην ή ην εμακεληαίν ηέινο 
θπθινθνξίαο θάζε κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα 
θαηαβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 10 Μαξηίνπ 2014.». 
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                           Ν. 12(Ι)/2014 
Απ. 4427, 7.2.2014                               

Ο πεπί ηος Αζςμβιβάζηος ππορ ηην Άζκηζη ηων Καθηκόνηων Οπιζμένων Αξιωμαηούσων ηηρ 
Δημοκπαηίαρ Οπιζμένων Επαγγελμαηικών και Άλλων Σςναθών Δπαζηηπιοηήηων ηοςρ (Τποποποιηηικόρ) 
Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ 
ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος Σςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 12(Ι) ηνπ 2014 

 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΣΟΤ ΑΤΜΒΙΒΑΣΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΚΗΗ 

ΣΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΟΡΙΜΔΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΡΙΜΔΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

ΣΟΤ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2008 

                      Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
 

 
7(Ι) ηνπ 2008.  

1.  Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηνπ Αζπκβηβάζηνπ 
πξνο ηελ Άζθεζε ησλ Καζεθφλησλ Οξηζκέλσλ Αμησκαηνχρσλ 
ηεο Γεκνθξαηίαο Οξηζκέλσλ Δπαγγεικαηηθψλ θαη Άιισλ 
πλαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 
2014 θαη ζα  δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί ηνπ Αζπκβηβάζηνπ πξνο 
ηελ Άζθεζε ησλ Καζεθφλησλ Οξηζκέλσλ Αμησκαηνχρσλ ηεο 
Γεκνθξαηίαο Οξηζκέλσλ Δπαγγεικαηηθψλ θαη Άιισλ πλαθψλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ηνπο Νφκν ηνπ 2008 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν 
παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηνπ Αζπκβηβάζηνπ 
πξνο ηελ Άζθεζε ησλ Καζεθφλησλ Οξηζκέλσλ Αμησκαηνχρσλ 
ηεο Γεκνθξαηίαο Οξηζκέλσλ Δπαγγεικαηηθψλ θαη Άιισλ 
πλαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπο Νφκνη ηνπ 2008 θαη 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2.  Σν άξζξν 3 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, ηνπ ζεκείνπ ηεο 
ηειείαο κε ην ζεκείν ηεο άλσ θαη θάησ ηειείαο θαη ηελ πξνζζήθε, 
ακέζσο κεηά, ησλ αθφινπζσλ επηθπιάμεσλ:  

  
 «Ννείηαη φηη, ην δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ 

παξφληνο εδαθίνπ θαζηεξνχκελν αζπκβίβαζην ζε αμησκαηνχρν 
πνπ δηνξίδεηαη πξφεδξνο ή κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο, εθφζνλ νη 
πην πάλσ δξαζηεξηφηεηεο ή ελέξγεηεο δελ αθνξνχλ ή δελ 
δηελεξγνχληαη κε ην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ζην νπνίν 
ν αμησκαηνχρνο δηνξίδεηαη θαη νη ππεξεζίεο, ηα έξγα ή ηα 
πξντφληα πνπ παξέρνληαη ή πξνζθέξνληαη ή αλαιακβάλεηαη λα 
πξνζθεξζνχλ δελ είλαη ζπλαθή πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ζην νπνίν δηνξίδεηαη: 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ην δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ (δ) θαη 

(ε) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ θαζηεξνχκελν αζπκβίβαζην ζε 
αμησκαηνχρν πνπ δηνξίδεηαη πξφεδξνο ή κέινο δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ δελ ηπγράλεη 
εθαξκνγήο, εθφζνλ νη εηαηξείεο ή νη νξγαληζκνί ζηνπο νπνίνπο 
δηαηεξεί ηελ πξνβιεπφκελε ζηηο παξαγξάθνπο (δ) θαη (ε) ηδηφηεηα  
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δελ ζπλαιιάζζνληαη ή δελ δηαηεξνχλ νηθνλνκηθή ζρέζε ή 
ζπκθέξνλ κε ην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ζην νπνίν ν 
αμησκαηνχρνο δηνξίδεηαη θαη νη ππεξεζίεο, ηα έξγα ή ηα πξντφληα 
πνπ παξέρνληαη ή πξνζθέξνληαη ή αλαιακβάλεηαη λα 
πξνζθεξζνχλ απφ ηηο πην πάλσ εηαηξείεο ή νξγαληζκνχο δελ είλαη 
ζπλαθή πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ζην νπνίν δηνξίδεηαη.». 
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