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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4447 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 511 

      

Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των 
Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 73(Ι) του 2014 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 KAI 2012 

 

Συνοπτικός  
τίτλος. 
192(Ι) του 2011 

185(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και 

Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις 
Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της μη Παραχώρησης 
Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και 
Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2011 και 2012 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της μη 
Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων 
και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμοι του 2011 έως 2014. 
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Τροποποίηση του 
προοιμίου του 
βασικού νόμου. 

2. Το προοίμιο του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος της δεύτερης 

παραγράφου αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εφορειών», της λέξης «και» και των ακόλουθων νέων 
παραγράφων: 

 
 
 
 
 

 

21(Ι) του 2013 
153(Ι) του 2013 

169(Ι) του 2013. 

«επειδή το δημόσιο συμφέρον απαιτεί την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της κρατικής υπηρεσίας 
και του ευρύτερου δημόσιου  τομέα με την πλήρωση εκείνων μόνον των κενών θέσεων, οι οποίες 
κρίνεται αναγκαίο να πληρωθούν ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και 
καθηκόντων των θέσεων αυτών, γεγονός το οποίο υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να 
επιτευχθεί λόγω της δεινής κατάστασης των δημόσιων οικονομικών και αναστολής της πλήρωσης 
θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής με βάση τις διατάξεις του περί της 
Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 
Διατάξεις) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· και 

 επειδή κρίνεται σκόπιμο όπως μη επιβαρυνθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι αντίστοιχοι 
προϋπολογισμοί από τη μισθοδοσία που αφορά τέτοιες θέσεις·». 

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την προσθήκη στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

 ««διορισμός» σημαίνει την απονομή θέσης σε πρόσωπο που δεν είναι στην κρατική υπηρεσία ή 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή την απονομή σε εργοδοτούμενο που κατέχει θέση, θέσης άλλης 
από αυτήν που κατέχει μόνιμα, και που δεν αποτελεί προαγωγή· 
 
«θέση» σημαίνει μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα· 
 
«θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής» σημαίνει θέση στην οποία μπορεί να διοριστεί 
πρόσωπο, το οποίο δεν υπηρετεί στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στην 
οποία μπορεί να διοριστεί ή να προαχθεί κάτοχος θέσης και που κατά τη συνήθη πρακτική, 
ορίζεται ως τέτοια στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας, αλλά δεν περιλαμβάνει θέση που αποτελεί τον 
εισαγωγικό βαθμό σε δομή θέσεων της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η 
αρχική κλίμακα μισθοδοσίας της οποίας είναι μέχρι και την κλίμακα Α12· 
 
«θέση προαγωγής» σημαίνει θέση στην οποία μπορεί να προαχθεί κάτοχος θέσης και που, κατά 
τη συνήθη πρακτική, ορίζεται ως τέτοια στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας· 
 
«μισθοδοτικοί όροι» σε σχέση με θέση σημαίνει τον πάγιο μισθό της εν λόγω θέσης ή προκειμένου 
περί μισθοδοτικής κλίμακας, το ανώτατο σημείο της μισθοδοτικής κλίμακας και σε περίπτωση 
μισθοδοτικών κλιμάκων του ίδιου ανώτατου σημείου, το κατώτατο σημείο των μισθοδοτικών αυτών 
κλιμάκων, και προκειμένου περί θέσης ή τάξης σε συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες, το 
ανώτατο σημείο της ψηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας κάθε θέσης ή τάξης και σε περίπτωση 
θέσης ή τάξης σε συνδυασμένες  μισθοδοτικές κλίμακες του ίδιου ανώτατου σημείου, το κατώτατο 
σημείο της χαμηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας κάθε θέσης ή τάξης· 

«μισθοδοσία» σημαίνει το μισθό που καταβάλλεται στον εργοδοτούμενο και περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε γενική αύξηση μισθών καθώς και το τιμαριθμικό επίδομα· 

 «προαγωγή» σημαίνει αλλαγή στη μόνιμη κατάσταση εργοδοτουμένου που κατέχει θέση στην 
κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, χωρίς αλλαγή του εργοδότη, η οποία 
συνεπάγεται, ανάλογα με την περίπτωση, αύξηση στη μισθοδοσία του ή την ένταξή του σε 
ανώτερο βαθμό της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε μισθοδοτική 
κλίμακα που έχει ψηλότερο ανώτατο όριο είτε η μισθοδοσία του εργοδοτούμενου κατόχου θέσης 
αυξάνεται αμέσως λόγω αυτής της αλλαγής είτε όχι και περιλαμβάνει την ανέλιξη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και στο 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου·.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

 «Μισθοδοσία σε 
περίπτωση 
προαγωγής 
εργοδοτουμένου. 

4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή 
κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα 
καταβολής απολαβών ή συντάξεων, κατά τη διάρκεια της ισχύος του 
παρόντος Νόμου, προαγωγή εργοδοτουμένου σε θέση προαγωγής ή σε 
θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής συνεπάγεται ότι η μισθοδοσία 
αυτού παραμένει η ίδια με τη μισθοδοσία που καταβαλλόταν σε αυτόν 
αμέσως προ της προαγωγής αυτού: 
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   Νοείται ότι, σε περίπτωση αφυπηρέτησης του εν λόγω 
εργοδοτουμένου κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου, η 
ανωτέρω αναφερόμενη μισθοδοσία αυτού, αποτελεί τις συνταξιοδοτικές 
απολαβές του, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των 
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του κατά την αφυπηρέτησή του. 

     (2) Επιδόματα παραστάσεως, φιλοξενίας, οδοιπορικών και 
τηλεφώνου της θέσης διορισμού ή προαγωγής εξακολουθούν να 
καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

     (3) Μετά τη λήξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εργοδοτού-
μενος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου 
προήχθη σε θέση προαγωγής ή σε θέση πρώτου διορισμού και 
προαγωγής, θα τοποθετηθεί μισθοδοτικά από την ημερομηνία που 
ακολουθεί την ημερομηνία της λήξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, 
σύμφωνα με τη θέση διορισμού ή προαγωγής αυτού και με βάση τον 
κατά περίπτωση νόμο ή κανονισμούς ή διοικητικές ρυθμίσεις ή 
πρακτικές που ίσχυαν πριν τη ψήφιση του παρόντος Νόμου και για 
σκοπούς υπολογισμού- 

  (α) της κατάλληλης προσαύξησης στη μισθοδοτική κλίμακα 
της θέσης προαγωγής του εργοδοτουμένου, θα 
λαμβάνεται υπόψη η κατάλληλη προσαύξηση που ίσχυε 
κατά την ημερομηνία της προαγωγής του,  

  (β) της κατάλληλης προσαύξησης στη μισθοδοτική κλίμακα 
της θέσης του εργοδοτουμένου πριν την προαγωγή του, 
θα λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία αυτού που είχε 
κερδηθεί μέχρι την 31

η
 Δεκεμβρίου 2011· και 

  (γ) της υπηρεσίας εργοδοτουμένου επί του ανώτατου 
σημείου της κλίμακας της θέσης που κατείχε κατά το 
χρονικό σημείο αμέσως πριν την προαγωγή του ή 
ανάλογα με την περίπτωση, επί παγίου μισθού, θα 
λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία αυτού που είχε κερδηθεί 
μέχρι την 31

η 
Δεκεμβρίου 2011. 

     (4) Τόσο κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου όσο 
και μετά τη λήξη της ισχύος αυτού, για σκοπούς θεμελίωσης 
προσόντων και μόνο για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής σε θέση 
για την οποία απαιτείται ελάχιστη υπηρεσία στην ανώτερη μισθοδοτική 
κλίμακα των συνδυασμένων μισθοδοτικών  κλιμάκων της κατώτερης 
θέσης, εργοδοτούμενος, ο οποίος μη ισχύοντος του παρόντος Νόμου 
θα έφτανε στην ανώτερη μισθοδοτική κλίμακα, θα λογίζεται ότι 
υπηρέτησε στην ανώτερη μισθοδοτική κλίμακα των συνδυασμένων 
μισθοδοτικών κλιμάκων της κατώτερης θέσης για αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα, ως εάν να μην ετύγχαναν εφαρμογής οι διατάξεις του 
άρθρου 3 αναφορικά με την μη παραχώρηση προσαυξήσεων. ». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη των 
νέων  άρθρων 
4Α, 4Β και 4Γ. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 4 αυτού, των 

ακόλουθων νέων άρθρων: 
 

 «Μισθοδοσία 
διοριζομένου που 
δεν απασχολείται  
 στην κρατική 
υπηρεσία ή 
στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. 
 

4Α.(1) Διοριζόμενος, ο οποίος δεν απασχολείται στην κρατική 
υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και ο οποίος διορίζεται σε 
θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής με τον ίδιο τίτλο και τους 
ίδιους μισθοδοτικούς όρους στην οποία υπηρετεί και εργοδοτούμενος 
της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανάλογα 
με την περίπτωση, η μισθοδοσία του οποίου παραμένει κατ’ 
εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χαμηλότερη από 
την αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας ή από τον πάγιο 
μισθό της θέσης διορισμού ή προαγωγής του, θα λαμβάνει, κατά τη 
διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου, τη χαμηλότερη αυτή 
μισθοδοσία: 
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  Νοείται ότι, σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της 
προηγούμενης παραγράφου, μετά τη λήξη της ισχύος του παρόντος 
Νόμου, η μισθοδοσία διορισθέντος ο οποίος δεν προέρχεται από την 
κρατική υπηρεσία ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα αναπροσαρ-
μοστεί, από την ημερομηνία που ακολουθεί την ημερομηνία της 
λήξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ώστε η μισθοδοτική του 
τοποθέτηση να γίνει στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας 
ή στον πάγιο μισθό της θέσης στην οποία διορίστηκε, με βάση τον 
κατά περίπτωση νόμο ή κανονισμούς ή διοικητικές ρυθμίσεις ή 
πρακτικές που ίσχυαν πριν τη ψήφιση του παρόντος Νόμου.  

     (2) Τα κατά περίπτωση επιδόματα παραστάσεως, φιλοξενίας, 
οδοιπορικών και τηλεφώνου τα οποία καθίστανται καταβλητέα για 
θέση διορισμού, θα καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

 Υπηρεσία στη θέση 
διορισμού /προαγωγής. 

4Β. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται 
διαφορετικά από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή 
κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν 
θέματα υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Νόμου, η 
υπηρεσία εργοδοτουμένου σε θέση πρώτου διορισμού ή πρώτου 
διορισμού και προαγωγής ή προαγωγής θεωρείται, για όλους τους 
σκοπούς, ως πραγματική υπηρεσία στη θέση αυτή. 

 Ωφελήματα σε 
περίπτωση 
απόσπασης ή 
αναπληρωτικού 
διορισμού  
εργοδοτουμένου. 

4Γ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή 
κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν 
την καταβολή επιδόματος αναπληρωτικού διορισμού ή ειδικού 
επιδόματος ευθύνης ή  ειδικού επιδόματος ή ειδικής μισθοδοσίας, σε 
εργοδοτούμενο, στον οποίον ανατίθενται καθήκοντα αναπληρωτή ή ο 
οποίος αποσπάται σε ανώτερη θέση, τέτοια επιδόματα  ή ειδική 
μισθοδοσία δεν καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ισχύος του 
παρόντος Νόμου: 

  Νοείται ότι, τα κατά περίπτωση βάσει νόμου ή κανονισμού ή 
διοικητικής ρύθμισης ή πρακτικής που ίσχυε πριν από την ψήφιση 
του παρόντος Νόμου, επιδόματα παραστάσεως ή φιλοξενίας, 
οδοιπορικών και τηλεφώνου θα συνεχίσουν να καταβάλλονται.». 

Έναρξη 
 της ισχύος  
του παρόντος 
Νόμου. 

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 74(Ι)/2014 
Αρ. 4447, 20.6.2014                               

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 74(Ι) του 2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 
Κεφ. 113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

46(I) του 1992 

96(I) του 1992 

41(I) του 1994 

15(I) του 1995 

21(I) του 1997 

82(I) του 1999 

149(I) του 1999 

2(I) του 2000 

135(I) του 2000 

151(I) του 2000 

76(I) του 2001 

70(I) του 2003 

167(I) του 2003 

92(I) του 2004 

24(I) του 2005 

129(I) του 2005 

130(I) του 2005 

98(I) του 2006 

124(I) του 2006 

70(I) του 2007 

71(I) του 2007 

131(I) του 2007 

186(I) του 2007 

87(I) του 2008 

41(I) του 2009 

49(I) του 2009 

99(I) του 2009 

42(I) του 2010 

60(I) του 2010 

88(I) του 2010 

53(I) του 2011 

53Α(Ι) του 2011 

117(I) του 2011 

145(I) του 2011 

157(I) του 2011 

198(I) του 2011 

64(I) του 2012 

98(I) του 2012 

190(I) του 2012 

203(I) του 2012 

6(I) του 2013 
90(I) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 

και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος»). 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 391Α. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 391 
αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 391Α: 

  
 «Εξαίρεση 

εταιρειών που 
βρίσκονται στα 
κατεχόμενα 
από την 
υποχρέωση 
καταβολής 
τελών. 

391Α. Εταιρείες που είχαν εγγραφεί με βάση τις διατάξεις του 
βασικού νόμου πριν από τις 14 Αυγούστου 1974 και είχαν την έδρα 
τους ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών τους ή ολόκληρη την 
περιουσία τους σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν 
δραστηριοποιούνται πλέον και/ή δε διαθέτουν οποιοδήποτε άλλο 
περιουσιακό στοιχείο παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που 
βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, δεν 
υποχρεούνται στην καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 391 
τέλους, ούτε στην καταβολή άλλων προβλεπόμενων από τον 
παρόντα Νόμο τελών και επιβαρύνσεων.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 75(Ι)/2014 
Αρ. 4447, 20.6.2014                               

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 75(Ι) του 2014 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ  

Προοίμιο. 

Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 259, 
02.10.2009, 
σ.14. 

Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 
 
(α) «Οδηγία 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16

ης
 

Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ και 
82/191/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων»· 
και 

  
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της ΕΕ: L 158, 
10.6.2013, 
σελ. 365. 

(β) «Οδηγία 2013/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13
ης

 Μαΐου 2013, για την προσαρμογή 
ορισμένων οδηγιών στον τομέα του δικαίου εταιρειών, λόγω της προσχώρησης της 
Δημοκρατίας της Κροατίας»,  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 113. 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 
92(Ι) του 2004 
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 
124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 
41(Ι) του 2009 
49(Ι) του 2009 
99(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010 
53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος»). 
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64(Ι) του 2012 
98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(Ι) του 2013 

74(Ι) του 2014. 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στον 
ορισμό του όρου «εταιρεία (ή εταιρείες) κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)» της άνω 
τελείας στο τέλος της παραγράφου (xxvi) με κόμμα και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της 
ακόλουθης νέας παραγράφου (xxvii): 

  

  «(xxvii) στην Κροατία: dioničko društvo, društvo s organičenom odgovornošću, javno 
trgovačko društvo, komanditno društvo∙». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 201Γ του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 201Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη, στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (5) αυτού, αμέσως μετά τη 
φράση «των μετοχών που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις 
της απορροφώμενης εταιρείας», της ακόλουθης νέας φράσης: 

  
 «ή στην περίπτωση που μία  ή περισσότερες εταιρείες λύονται χωρίς να τεθούν σε 

εκκαθάριση και μεταφέρουν το σύνολο της περιουσίας τους, ενεργητικό και 
παθητικό, σε άλλη εταιρεία στην οποία ανήκουν όλες οι μετοχές τους και οι άλλοι 
τίτλοι που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση»∙ και 

  
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου 

(8): 
  
 «(8) Στην περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης διʼ απορρόφησης μίας ή 

περισσοτέρων εταιρειών από μία άλλη εταιρεία που της ανήκει το ενενήντα επί 
τοις εκατό (90%) ή περισσότερο, αλλά όχι το σύνολο των μετοχών και άλλων 
τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της ή των 
απορροφώμενων εταιρειών, δεν επιβάλλονται οι απαιτήσεις των εδαφίων (2), (3) 
και (4), εκτός αν απαιτείται από το εθνικό δίκαιο που διέπει την απορροφώσα ή τις 
απορροφώμενες εταιρείες.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 76(Ι)/2014 
Αρ. 4447, 20.6.2014                               

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 76(Ι) του 2014 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ 

 
                                       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός τίτλος. 

10 του 1969 
67 του 1978 
53 του 1979 
4 του 1985 

100 του 1985 
168 του 1986 

65 του 1987 
129 του 1987 
157 του 1987 
162 του 1987 
180 του 1987 
245 του 1987 

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

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

116(Ι) του 1992 
40(Ι) του 1993 
46(Ι) του 1993 

8(Ι) του 1994 
37(Ι) του 1994 
26(Ι) του 1995 
72(Ι) του 1995 
25(Ι) του 1996 
43(Ι) του 1996 

110(Ι) του 1996 
42(Ι) του 1997 
88(Ι) του 1997 

5(Ι) του 1998 
23(Ι) του 1998 
46(Ι) του 1998 
57(Ι) του 1998 
79(Ι) του 1998 
12(Ι) του 1999 
30(Ι) του 1999 
44(Ι) του 1999 
84(Ι) του 1999 

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

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

162(Ι) του 2001 
163(Ι) του 2001 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως 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 
Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως (Αρ. 2) του 2014. 
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135(Ι) του 2002 
207(Ι) του 2002 

17(Ι) του 2003 
113(Ι) του 2003 

44(Ι) του 2004 
80(Ι) του 2004 

100(Ι) του 2006 
36(Ι) του 2007 
52(Ι) του 2007 
84(Ι) του 2008 
21(Ι) του 2010 
93(Ι) του 2010 
21(Ι) του 2011 
24(Ι0 του 2011 

195(Ι) του 2011 
76(Ι) του 2012 

164(Ι) του 2012 
8(Ι) του 2014. 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

2.  Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με 
την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ): 
 
«(δ) μην έχει συμπληρώσει κατά την ημερομηνία διορισμού του το εξηκοστό πέμπτο (65

ο
) 

έτος της ηλικίας του:». 
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Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 
 

Διόρθωση 

Αναφορικά με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης  και  του  Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο του 2014  (Αριθμός 
Νόμου 20(Ι)/2014) που δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Παράρτημα, Μέρος (Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με 
αρ. 4430 και ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2014, να γίνει η ακόλουθη διόρθωση: 

Στο εδάφιο (2) του άρθρου 20 αυτού, να διαγραφεί η φράση «από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου» (πρώτη και δεύτερη γραμμή). 

 

 

 

 

 

 

 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 
 

Διόρθωση 

Αναφορικά με τον περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014  (Αριθμός Νόμου 
66(Ι)/2014) που δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Παράρτημα, Μέρος (Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 4444 
και ημερομηνία 23 Μαΐου 2014, να γίνει η ακόλουθη διόρθωση: 

Στο άρθρο 4 αυτού, να αντικατασταθεί ο λατινικός αριθμός «VIIIA» με τον αριθμό «VIIA», όπου αυτός απαντά. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00 

http://www.mof.gov.cy/gpo

