N. 12(I)/2015

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ
ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι
Αριθμός 4492

Παρασκεσή, 20 Φεβροσαρίοσ 2015
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Ο περί Πολιηικών Κομμάηων (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2015 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη
Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκόο 12(Η) ηνπ 2015
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
ηίηινο.
175(Η) ηνπ 2012.
Αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πνιηηηθώλ Κνκκάησλ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ
2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί Πνιηηηθώλ Κνκκάησλ Νόκν ηνπ 2012 (πνπ ζην εμήο ζα
αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί
σο νη πεξί Πνιηηηθώλ Κνκκάησλ Νόκνη ηνπ 2012 θαη 2015.
2. Σν άξζξν 12 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθόινπζν λέν άξζξν 12:

«Καηάξγεζε
θαη επηθύιαμε.
20(Η) ηνπ 2011.

12.-(1) Δπηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), από ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ ν πεξί Πνιηηηθώλ Κνκκάησλ Νόκνο ηνπ
2011 θαηαξγείηαη, ρσξίο επεξεαζκό νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή ελέξγεηαο έγηλε
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ππό θαηάξγεζε Νόκνπ.
(2) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο γηα ην νηθνλνκηθό
ε
έηνο πνπ ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, γηα ην νπνίν ηζρύνπλ νη αληίζηνηρεο
πξόλνηεο ηνπ πεξί Πνιηηηθώλ Κνκκάησλ Νόκνπ ηνπ 2011.».

Έλαξμε ηεο
ηζρύνο ηνπ
παξόληνο
Νόκνπ.

3. Ζ ηζρύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ ζεσξείηαη όηη άξρηζε από ηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2012.

292
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4492, 20.2.2015

Ν. 13(Ι)/2015

Ο περί ηης Έκδοζης Δικαζηικών Διαηαγμάηων για ηην Προζηαζία ηων Σσλλογικών Σσμθερόνηων ηων
Καηαναλωηών (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2015 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης
Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκόο 13(Η) ηνπ 2015
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΣΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΤΜΦΔΡΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2007 ΔΩ 2010
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
ηίηινο.
101(Η) ηνπ 2007
98(Η) ηνπ 2008
95(Η) ηνπ 2010.

Σξνπνπνίεζε
ηνπ
Παξαξηήκαηνο
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Έθδνζεο Γηθαζηηθώλ Γηαηαγκάησλ γηα ηελ
Πξνζηαζία ησλ πιινγηθώλ πκθεξόλησλ ησλ Καηαλαισηώλ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2015 θαη
ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί ηεο Έθδνζεο Γηθαζηηθώλ Γηαηαγκάησλ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ
πιινγηθώλ πκθεξόλησλ ησλ Καηαλαισηώλ Νόκνπο ηνπ 2007 κέρξη 2010 (πνπ ζην εμήο ζα
αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί
σο νη πεξί ηεο Έθδνζεο Γηθαζηηθώλ Γηαηαγκάησλ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ πιινγηθώλ πκθεξόλησλ
ησλ Καηαλαισηώλ Νόκνη ηνπ 2007 έσο 2015.
2. Σν Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:

(1)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ 2 απηνύ σο αθνινύζσο:
«133(Η) ηνπ 2013. 2. Ο πεξί ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Καηαλαισηώλ Νόκνο, όπσο απηόο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.»·

(2)

κε ηε δηαγξαθή ηνπ ζεκείνπ 10 απηνύ·

(3)

κε ηελ αλαξίζκεζε ησλ ζεκείσλ 11, 12, 13, θαη 14 απηνύ ζε ζεκεία 10, 11, 12 θαη 13,
αληίζηνηρα.
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Ν. 14(Ι)/2015

Ο περί ηης Αζκήζεως ηης Κηηνιαηρικής και ηης Εγγραθής Κηηνιάηρων (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2015
εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ
Σσνηάγμαηος.
Αξηζκόο 14(Η) ηνπ 2015
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΣΖ ΑΚΖΔΩ ΣΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΚΑΗ ΣΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΩΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1990 ΔΩ 2014
Πξννίκην.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
Δ.Δ.: L 376,
27.12.2006,
ζ.36.

Γηα ζθνπνύο πιεξέζηεξεο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο κε ηίηιν
εο
«Οδεγία 2006/123/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12 Γεθεκβξίνπ
2006 ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά»,

Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
ηίηινο.
169 ηνπ 1990
10(Η) ηνπ 1997
93(Η) ηνπ 2000
176(Η) ηνπ 2002
145(Η) ηνπ 2003
233(Η) ηνπ 2004
196(Η) ηνπ 2007
104(Η) ηνπ 2008
124(Η) ηνπ 2011
161(Η) ηνπ 2013
103(Η) ηνπ 2014.

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Αζθήζεσο ηεο Κηεληαηξηθήο θαη ηεο
Δγγξαθήο Κηεληάηξσλ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί
ηεο Αζθήζεσο ηεο Κηεληαηξηθήο θαη ηεο Δγγξαθήο Κηεληάηξσλ Νόκνπο ηνπ 1990 έσο 2014 (πνπ
ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο
ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο Αζθήζεσο ηεο Κηεληαηξηθήο θαη ηεο Δγγξαθήο Κηεληάηξσλ
Νόκνη ηνπ 1990 έσο 2015.

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

2. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηεο ηειείαο
ζην ηέινο απηνύ θαη ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηεο αθόινπζεο θξάζεο:
«θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο,
εθόζνλ εξγνδνηνύλ θηελίαηξν, ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών.».
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Ν. 15(Ι)/2015

Ο περί Αρτείοσ Πληθσζμού (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2015 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη
Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκόο 15(Η) ηνπ 2015
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΑΡΥΔΗΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ
ΣΟΤ 2002 ΔΩ (ΑΡ. 2) ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2013
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
ηίηινο.
141(Η) ηνπ 2002
65(Η) ηνπ 2003
76(Η) ηνπ 2003
62(Η) ηνπ 2004
13(Η) ηνπ 2006
123(Η) ηνπ 2007
92(Η) ηνπ 2009
81(Η) ηνπ 2010
44(Η) ηνπ 2011
36(I) ηνπ 2013
174(I) ηνπ 2013.
Αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 61
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αξρείνπ Πιεζπζκνύ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ
2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Αξρείνπ Πιεζπζκνύ Νόκνπο ηνπ 2002 έσο (Αξ. 2) ηνπ
2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ
Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αξρείνπ Πιεζπζκνύ Νόκνη ηνπ 2002 έσο 2015.

2. Σν άξζξν 61 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ αληηθαζίζηαηαη από ην αθόινπζν λέν άξζξν 61:

«Τπνρξέσζε γηα
απόθηεζε δειηίνπ
ηαπηόηεηαο.

Αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 63
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

61. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 84, θάζε
πξόζσπν πνπ έρεη ηελ θππξηαθή ππεθνόηεηα θαη έρεη ζπκπιεξώζεη ην
ν
δσδέθαην (12 ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ππνρξενύηαη λα θαηέρεη δειηίν
ηαπηόηεηαο θαη θάζε πξόζσπν ειηθίαο θάησ ησλ δώδεθα (12) εηώλ δύλαηαη
λα απνθηήζεη δειηίν ηαπηόηεηαο.».

3. Σν άξζξν 63 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ αληηθαζίζηαηαη από ην αθόινπζν λέν άξζξν 63:

«Έθδνζε δειηίνπ
ηαπηόηεηαο.

63.-(1) Σα δειηία ηαπηόηεηαο εθδίδνληαη από ην Γηεπζπληή, ν νπνίνο έρεη
ηελ εμνπζία λα ιακβάλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ
αηηεηώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ ησλ αηηεηώλ
ειηθίαο άλσ ησλ δώδεθα (12) εηώλ.
(2) Ζ κνξθή, ν ηύπνο, ηα ζρέδηα θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία ζρεηηθά κε
ην δειηίν ηαπηόηεηαο απνθαζίδνληαη από ην Γηεπζπληή θαη’ αλάινγν ηξόπν κε
ηα δηαβαηήξηα κε βηνκεηξηθά ζηνηρεία.

Πξώηνο Πίλαθαο.

(3) Ζ αίηεζε γηα ρνξήγεζε δειηίνπ ηαπηόηεηαο ππνβάιιεηαη απ’ επζείαο
ζηνπο Δπάξρνπο, ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ θππξηαθώλ πξνμεληθώλ αξρώλ
θαη ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε ζηνλ ηύπν πνπ απνθαζίδεηαη από
ην Γηεπζπληή, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Πξώην
Πίλαθα.
(4) Οη ιεηηνπξγνί πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο αηηήζεηο πξέπεη λα είλαη δεόλησο
εθπαηδεπκέλνη θαη εμνπζηνδνηεκέλνη από ην Γηεπζπληή γηα ηε ιήςε ησλ
δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ ησλ αηηεηώλ.
(5) Σα ιεθζέληα δαθηπιηθά απνηππώκαηα δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπό, εθηόο από ηελ έθδνζε δειηίνπ ηαπηόηεηαο, θαη
δηαγξάθνληαη εληόο ζαξάληα νρηώ (48) σξώλ από ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ
ηαπηόηεηαο.
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(6) Οπνηνδήπνηε αξκόδην πξόζσπν παξαιείπεη κε πξόζεζε λα πξνβεί ζηε
δηαγξαθή δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ, όπσο πξνλνείηαη ζην εδάθην (5), είλαη
έλνρν πνηληθνύ αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε
πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο ή ζε πξόζηηκν πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επξώ (€1.000) ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο.».
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 64
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

4. Σν εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή από απηό ησλ
ιέμεσλ «από δώδεθα» (δεύηεξε γξακκή).

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 66
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

5. Σν εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε από απηό
ηεο θξάζεο «θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο Νόκνπ» (δεύηεξε θαη ηξίηε γξακκή), κε ηε
θξάζε «απνθαζίδεηαη από ην Γηεπζπληή» θαη κε ηε δηαγξαθή από ηνλ πιαγηόηηηιν απηνύ, ηεο ιέμεο
«Παξάξηεκα».

Σξνπνπνίεζε
ηνπ Πξώηνπ
Πίλαθα
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

6. Ο Πξώηνο Πίλαθαο ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:

(α)

Με ηε δηαγξαθή θάησ από ηνλ ηίηιν «ΣΔΛΖ ΓΗΑ
ΔΓΓΡΑΦΟΤ/ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟΤ» ηεο αθόινπζεο δηάηαμεο:

ΑΠΟΚΣΖΖ

ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΟΤ

«Γηαβαηήξην ρσξίο βηνκεηξηθά ζηνηρεία…………………………………………….. 50 επξώ»∙ θαη
(β)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε από απηόλ ηνπ ηίηινπ «ΣΔΛΖ/ΔΠΗΒΑΡΤΝΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ
ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ» θαη ησλ δηαηάμεσλ θάησ από απηόλ, κε ην αθόινπζν θείκελν:
«ΣΔΛΖ/ΔΠΗΒΑΡΤΝΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΓΔΛΣΗΟΤ TΑΤΣΟΣΖΣΑ»
(Άξζξα 63, 64 θαη 65)
Έθδνζε/Αλαλέσζε Γειηίνπ Σαπηόηεηαο κε βηνκεηξηθά ζηνηρεία……………………..…30 επξώ
Έθδνζε/Αλαλέσζε Γειηίνπ Σαπηόηεηαο κε βηνκεηξηθά ζηνηρεία πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο
ηζρύνο ζε αλήιηθν………………………………………………………………………….....20 επξώ
Αληηθαηάζηαζε Γειηίνπ Σαπηόηεηαο κε βηνκεηξηθά ζηνηρεία…………………………..…30 επξώ
Πξώηε θαη θάζε κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε Γειηίνπ Σαπηόηεηαο κε βηνκεηξηθά ζηνηρεία
ιόγσ απώιεηαο ή θινπήο ή θζνξάο..……………………………………………….…..30 επξώ
Πξώηε θαη θάζε κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε Γειηίνπ Σαπηόηεηαο κε βηνκεηξηθά ζηνηρεία
πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο ηζρύνο ζε αλήιηθν ιόγσ απώιεηαο ή θινπήο ή
θζνξάο..……….………………………………………………………………………...... 20 επξώ.».

Καηάξγεζε ηνπ
Παξαξηήκαηνο
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

7. Σν Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνύ λόκνπ θαηαξγείηαη.
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Ν. 16(Ι)/2015

Ο περί Αρτείοσ Πληθσζμού (Τροποποιηηικός) (Αρ. 2) Νόμος ηοσ 2015 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην
Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκόο 16(Η) ηνπ 2015
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΑΡΥΔΗΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2002 ΜΔΥΡΗ 2015
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
ηίηινο.
141(Η) ηνπ 2002
65(Η) ηνπ 2003
76(Η) ηνπ 2003
62(Η) ηνπ 2004
13(Η) ηνπ 2006
123(Η) ηνπ 2007
92(Η) ηνπ 2009
81(Η) ηνπ 2010
44(Η) ηνπ 2011
36(Η) ηνπ 2013
174(Η) ηνπ 2013
15(Η) ηνπ 2015.

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αξρείνπ Πιεζπζκνύ (Σξνπνπνηεηηθόο) (Αξ. 2) Νόκνο
ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Αξρείνπ Πιεζπζκνύ Νόκνπο ηνπ 2002 έσο 2015 (πνπ
ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα
αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αξρείνπ Πιεζπζκνύ Νόκνη ηνπ 2002 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2015.

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 109
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

2. Σν άξζξν 109 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηνπ εδαθίνπ (3) απηνύ θαη ηελ
αλαξίζκεζε ηνπ εδαθίνπ (4) απηνύ, ζε εδάθην (3).
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Ν. 17(Ι)/2015

Ο περί Αλλοδαπών και Μεηαναζηεύζεως (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2015 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην
Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκόο 17(Η) ηνπ 2015
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΔΩ ΝΟΜΟ
Πξννίκην.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
ΔΔ: L 16,
23.1.2004, ζ. 44∙
L 132,
19.5.2011,
ζ. 1.

Γηα ζθνπνύο νξζόηεξεο ελαξκόληζεο κε ηα Άξζξα 5(1)(α) θαη 7(1) ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2003/109/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά µε ην
θαζεζηώο ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ νη νπνίνη είλαη επί καθξόλ δηακέλνληεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε
ηειεπηαία από ηελ Οδεγία 2011/51/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
11εο Μαΐνπ 2011,

H Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
ηίηινο.
Κεθ. 105.
2 ηνπ 1972
54 ηνπ 1976
50 ηνπ 1988
197 ηνπ 1989
100(Η) ηνπ 1996
43(Η) ηνπ 1997
14(Η) ηνπ 1998
22(Η) ηνπ 2001
164(Η) ηνπ 2001
88(Η) ηνπ 2002
220(Η) ηνπ 2002
66(Η) ηνπ 2003
178(Η) ηνπ 2004
8(Η) ηνπ 2007
184(Η) ηνπ 2007
29(I) ηνπ 2009
143(I) ηνπ 2009
153(Η) ηνπ 2011
41(Η) ηνπ 2012
100(Η) ηνπ 2012
117(Η) ηνπ 2012
32(Η) ηνπ 2013
49(Η) ηνπ 2013
88(I) ηνπ 2014
129(I) ηνπ 2014.

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αιινδαπώλ θαη Μεηαλαζηεύζεσο
(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί Αιινδαπώλ θαη
Μεηαλαζηεύζεσο Νόκν (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθόο λόκνο»).

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 18Η
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

2. Ζ παξάγξαθνο (γ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 18Η ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε
δηαγξαθή από απηήλ ηεο θξάζεο «δηάξθεηαο ηζρύνο ηνπιάρηζην δεθανθηώ κελώλ ή αλνηθηήο
δηάξθεηαο» (πξώηε θαη δεύηεξε γξακκή).
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Ν. 18(Ι)/2015

Ο περί Εηαιρειών (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2015 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης
Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκόο 18(Η) ηνπ 2015
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ
Πξννίκην.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
ηεο
Δ.Δ.: L 156,
16.6.2012,
ζ. 1.

Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν:
«Οδεγία 2012/17/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 γηα
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 89/666/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οδεγηώλ 2005/56/ΔΚ θαη
2009/101/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηε δηαζύλδεζε ησλ
θεληξηθώλ θαη ησλ εκπνξηθώλ κεηξώσλ θαζώο θαη ησλ κεηξώσλ εηαηξεηώλ»,

Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
ηίηινο.
Κεθ. 113.
9 ηνπ 1968
76 ηνπ 1977
17 ηνπ 1979
105 ηνπ 1985
198 ηνπ 1986
19 ηνπ 1990
46(I) ηνπ 1992
96(I) ηνπ 1992
41(I) ηνπ 1994
15(I) ηνπ 1995
21(I) ηνπ 1997
82(I) ηνπ 1999
149(I) ηνπ 1999
2(I) ηνπ 2000
135(I) ηνπ 2000
151(I) ηνπ 2000
76(I) ηνπ 2001
70(I) ηνπ 2003
167(I) ηνπ 2003
92(I) ηνπ 2004
24(I) ηνπ 2005
129(I) ηνπ 2005
130(I) ηνπ 2005
98(I) ηνπ 2006
124(I) ηνπ 2006
70(I) ηνπ 2007
71(I) ηνπ 2007
131(I) ηνπ 2007
186(I) ηνπ 2007
87(I) ηνπ 2008
41(I) ηνπ 2009
49(I) ηνπ 2009
99(I) ηνπ 2009
42(I) ηνπ 2010
60(I) ηνπ 2010
88(I) ηνπ 2010

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δηαηξεηώλ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2015 θαη ζα
δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκν (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθόο λόκνο»).
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53(I) ηνπ 2011
117(I) ηνπ 2011
145(I) ηνπ 2011
157(I) ηνπ 2011
198(I) ηνπ 2011
64(I) ηνπ 2012
98(I) ηνπ 2012
190(I) ηνπ 2012
203(I) ηνπ 2012
6(I) ηνπ 2013
90(I) ηνπ 2013
74(I) ηνπ 2014
75(I) ηνπ 2014.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

2. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζηελ
θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ αθόινπζσλ λέσλ όξσλ θαη ησλ νξηζκώλ ηνπο:
«“κνλαδηθόο ηαπηνπνηεηήο” ζεκαίλεη ηνλ θσδηθό/αξηζκό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία
κεηαμύ ησλ κεηξώσλ ησλ θξαηώλ κειώλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο ησλ κεηξώσλ˙

Eπίζεκε
Eθεκεξίδα ηεο
Δ.Δ:
L 258,
01.10.2009,
ζ. 11.

“πιαηθόξκα” ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή θεληξηθή πιαηθόξκα πνπ δεκηνπξγείηαη δπλάκεη ηεο
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Άξζξνπ 4α ηεο Οδεγίαο 2009/101/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
εο
πκβνπιίνπ ηεο 16 επηεκβξίνπ 2009, πεξί ζπληνληζκνύ ησλ εγγπήζεσλ πνπ απαηηνύληαη ζηα
θξάηε κέιε εθ κέξνπο ησλ εηαηξεηώλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 54 δεύηεξν εδάθην ηεο ζπλζήθεο,
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ εηαίξσλ θαη ησλ ηξίησλ, κε ζθνπό λα θαηαζηνύλ νη
εγγπήζεηο απηέο ηζνδύλακεο, θαη ζπλίζηαηαη ζηε ζπγθεληξσηηθή δέζκε κέζσλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ ελζσκαηώλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα κεηξώα ησλ θξαηώλ κειώλ θαη
απνηειεί κία θνηλή δηεπαθή˙
“ζύζηεκα δηαζύλδεζεο κεηξώσλ” ζεκαίλεη ην ζύζηεκα δηαζύλδεζεο ησλ θεληξηθώλ θαη εκπνξηθώλ
κεηξώσλ θαη ησλ κεηξώσλ εηαηξεηώλ πνπ ζεζπίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 4α
ηεο Οδεγίαο 2009/101/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο
επηεκβξίνπ 2009, πεξί ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ εγγπήζεσλ πνπ απαηηνύληαη ζηα θξάηε κέιε εθ
κέξνπο ησλ εηαηξεηώλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 54 ηεο ζπλζήθεο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκθεξόλησλ ησλ εηαίξσλ θαη ησλ ηξίησλ ζηα θξάηε κέιε κε ζθνπό λα θαηαζηνύλ νη εγγπήζεηο
απηέο ηζνδύλακεο˙
“ηππνπνηεκέλνο κνξθόηππνο κελύκαηνο” ζεκαίλεη ηελ ειεθηξνληθή κνξθή κελπκάησλ πνπ
αληαιιάζζνληαη κεηαμύ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηώλ ζηε ζρεηηθή γισζζηθή εθδνρή,
ηα νπνία δηαλέκνληαη, κέζσ, ηεο πιαηθόξκαο από ην θάζε κεηξών ησλ θξαηώλ κειώλ πξνο ηα
αξκόδηα κεηξώα άιισλ θξαηώλ κειώλ˙».

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 201Κ
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

3. Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 201Κ ηνπ βαζηθνύ λόκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθόινπζν λέν εδάθην
(2):
«(2) Δθόζνλ ν έθνξνο εηαηξεηώλ ιάβεη ην αλαθεξόκελν ζην εδάθην (1) αληίγξαθν απόθαζεο,
ελεκεξώλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο κεηξώσλ, ην κεηξών ζην
νπνίν θαζεκηά από ηηο εηαηξείεο ήηαλ ππνρξεσκέλε λα θαηαρσξήζεη ηηο πξάμεηο όηη ε
δηαζπλνξηαθή ζπγρώλεπζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί:
Ννείηαη όηη, ε ελδερόκελε δηαγξαθή ηεο παιαηάο θαηαρώξεζεο ηζρύεη κεηά ηελ παξαιαβή ηεο
ζρεηηθήο ελεκέξσζεο θαη όρη πξηλ.».

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 347
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

4. Σν άξζξν 347 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην εδάθην (4)
απηνύ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ (5):
«(5)(α) Σα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) δηαηίζεληαη δεκόζηα,
.
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο κεηξώσλ
(β) ν έθνξνο εηαηξεηώλ δηαζθαιίδεη όηη νη αιινδαπέο εηαηξείεο δηαζέηνπλ κνλαδηθό
ηαπηνπνηεηή, πνπ επηηξέπεη ηελ αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζή ηνπο, θαηά ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ
ησλ κεηξώσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο κεηξώσλ θαη ν νπνίνο πεξηιακβάλεη,
ηνπιάρηζηνλ, ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ θξάηνπο κέινπο ηνπ κεηξώνπ,
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ηνπ εζληθνύ κεηξώνπ θαηαγσγήο, ηνπ αξηζκνύ ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο ζην κεηξών απηό θαη,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ραξαθηεξηζηηθά γηα λα απνθεύγνληαη ζθάικαηα ηαπηνπνίεζεο.».
Σξνπνπνίεζε
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ κε ηελ
πξνζζήθε
λένπ άξζξνπ
351Α.

5. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 351 απηνύ, ηνπ
αθόινπζνπ λένπ άξζξνπ 351Α:

«Οξηζκέλεο
δηαηάμεηο
αλαθνξηθά
κε ηελ
εθθαζάξηζε
ή ηελ
αθεξεγγπόηεηα
αιινδαπήο
εηαηξείαο.

351Α.-(1) Σν κεηξών ηεο εηαηξείαο δηαζέηεη ακειιεηί, κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο κεηξώσλ, ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε
ή ηε ιήμε νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο ή αθεξεγγπόηεηαο ηεο
εηαηξείαο θαη κε ηε δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο από ην κεηξών.

(2) Σν κεηξών ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο, δηαζθαιίδεη, κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο κεηξώσλ, ηε ιήςε, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1).
(3) Ζ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηώλ, δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2),
πξαγκαηνπνηείηαη δσξεάλ γηα ηα κεηξώα.
(4) Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην θαηαξηίδεη Καλνληζκνύο, νη νπνίνη
θαζνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία, πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη, κεηά ηελ παξαιαβή
ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2), θαη νη νπνίνη
δηαζθαιίδνπλ όηη ζε πεξίπησζε πνπ κία εηαηξεία έρεη δηαιπζεί ή κε άιιν
ηξόπν δηαγξαθεί από ην κεηξών, νη αιινδαπέο εηαηξείεο απηήο
δηαγξάθνληαη επίζεο από ην κεηξών, ρσξίο αλαίηηα θαζπζηέξεζε:
Ννείηαη όηη, ε ππνρξέσζε δηαγξαθήο αιινδαπώλ εηαηξεηώλ δελ ηζρύεη γηα
εηαηξείεο, νη νπνίεο έρνπλ δηαγξαθεί από ην κεηξών, ιόγσ νπνηαζδήπνηε
αιιαγήο ζηε λνκηθή κνξθή ηνπο, ζπγρώλεπζεο ή δηάζπαζεο ή
δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξάο ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηνπο γξαθείνπ.».
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 365Β
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

6. Σν άξζξν 365Β ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη, κε ηελ αξίζκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θεηκέλνπ
ζε εδάθην (1), θαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (1) απηνύ, ησλ αθόινπζσλ λέσλ
εδαθίσλ (2), (3) θαη (4):
«(2) ην κεηξών εγγξαθήο εηαηξεηώλ πνπ ηεξείηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) δεκνζηεύνληαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή ηα αθόινπζα:
(α) Σν ηδξπηηθό έγγξαθν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο,
(β) νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ πην πάλσ εγγξάθσλ,
(γ) ην πιήξεο θείκελν ηνπ ηξνπνπνηεζέληνο εγγξάθνπ ζηε λέα δηαηύπσζή ηνπ, όπσο απηό
έρεη δηακνξθσζεί κεηά από θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηδξπηηθνύ εγγξάθνπ ή ηνπ
θαηαζηαηηθνύ,
(δ) ν δηνξηζκόο, ε απνρώξεζε, θαζώο θαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζώπσλ, ηα νπνία
είηε σο όξγαλν πξνβιεπόκελν από ηνλ Νόκν, είηε σο κέιε ηέηνηνπ νξγάλνπ:
(i) έρνπλ ηελ εμνπζία λα δεζκεύνπλ ηελ εηαηξεία έλαληη ηξίησλ θαη λα ηελ
εθπξνζσπνύλ ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ˙ ηα αλαθεξόκελα κέηξα πξέπεη λα
δηεπθξηλίδνπλ αλ ηα πξόζσπα πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία λα δεζκεύνπλ ηελ
εηαηξεία, δύλαληαη λα ελεξγνύλ κόλα ηνπο ή αλ νθείινπλ λα ελεξγνύλ από
θνηλνύ,
(ii) ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε, ζηελ επνπηεία ή ζηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο,
(ε) ην ύςνο ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ ηνπιάρηζηνλ θαη’ έηνο, εθόζνλ ην ηδξπηηθό
έγγξαθν ή ην θαηαζηαηηθό αλαθέξνληαη ζε νλνκαζηηθό θεθάιαην,
(ζη) ηα ινγηζηηθά έγγξαθα θάζε ρξήζεσο ησλ νπνίσλ ε δεκνζίεπζε είλαη ππνρξεσηηθή κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 141, 142, 142Α, 150, 151 θαη 152,
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(δ) νπνηαδήπνηε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο,
(ε) ε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο,
(ζ) ν δηνξηζκόο θαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ εθθαζαξηζηώλ,
(η) ε πεξάησζε ηεο εθθαζαξίζεσο, θαζώο θαη ε δηαγξαθή από ηα κεηξώα.
(3) Σπρόλ αιιαγέο ζηηο πξάμεηο θαη ζηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2), εγγξάθνληαη
κε επζύλε ησλ δηεπζπληώλ/αμησκαηνύρσλ ηεο εηαηξείαο ζην κεηξών θαη δεκνζηνπνηνύληαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 365Α, ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο, εληόο
είθνζη κηαο (21) εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηεο πιήξνπο ηεθκεξίσζεο γηα ηηο ελ ιόγσ αιιαγέο:
Ννείηαη όηη, ηα αλσηέξσ δελ ηζρύνπλ γηα ηα ινγηζηηθά έγγξαθα θάζε ρξήζεσο, ησλ νπνίσλ ε
δεκνζίεπζε είλαη ππνρξεσηηθή βάζε ησλ ινγηζηηθώλ νδεγηώλ.
(4) ε πεξίπησζε πνπ νη δηεπζπληέο ή νη άιινη αμησκαηνύρνη ηεο εηαηξείαο παξαιείςνπλ λα
ζπκκνξθσζνύλ κε ηελ ππνρξέσζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (3), νη εκπιεθόκελνη δηεπζπληέο
ή άιινη αμησκαηνύρνη ηεο εηαηξείαο είλαη έλνρνη αδηθήκαηνο πνπ ηηκσξείηαη, ζε πεξίπησζε
θαηαδίθεο ηνπο, κε πξόζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (€3.000) επξώ.
(5) Ο έθνξνο εηαηξεηώλ αλαξηά ζην κεηξών εγγξαθήο εηαηξεηώλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ην
νπνίν δηαζπλδέεηαη κε ηελ πιαηθόξκα, όιεο ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ επεμεγνύλ
ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, κε βάζε ηηο νπνίεο ηξίηα κέξε κπνξνύλ λα εκπηζηεύνληαη ζηνηρεία
θαη παληόο είδνπο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2).
(6) Σα ειεθηξνληθά αληίγξαθα ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2)
δηαηίζεληαη δεκνζίσο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο κεηξώσλ.
(7) Ο έθνξνο εηαηξεηώλ δηαζθαιίδεη όηη νη πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην
(2) είλαη δηαζέζηκα, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο κεηξώσλ, ζε ηππνπνηεκέλν κνξθόηππν
κελύκαηνο θαη είλαη πξνζβάζηκα κε ειεθηξνληθά κέζα θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ
ειάρηζησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ.».
Σξνπνπνίεζε
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ κε ηελ
πξνζζήθε
λέσλ άξζξσλ
365Δ έσο 365Ζ.

7. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 365Γ απηνύ, ησλ
αθόινπζσλ λέσλ άξζξσλ 365Δ, 365Σ, 365Ε θαη 365Ζ:

«Μνλαδηθόο
ηαπηνπνηεηήο
ησλ εηαηξεηώλ.

365Δ. Οη εηαηξείεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ κνλαδηθό ηαπηνπνηεηή πνπ ηνπο
επηηξέπεη ηελ αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζή ηνπο θαηά ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ
κεηξώσλ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο κεηξώσλ, θαη ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη, ηνπιάρηζηνλ, ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ
θξάηνπο κέινπο ηνπ κεηξώνπ, ηνπ εζληθνύ κεηξώνπ θαηαγσγήο θαη ηνπ αξηζκνύ
ηεο εηαηξείαο ζην κεηξών απηό θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ραξαθηεξηζηηθά
γηα λα απνθεύγνληαη ζθάικαηα ηαπηνπνίεζεο.

Σέιε θαη
δσξεάλ
παξαρώξεζε
ζηνηρείσλ.

365Σ.-(1) Τπό ηελ επηθύιαμε ηνπ εδαθίνπ (2), ην Τπνπξγηθό πκβνύιην
εθδίδεη Καλνληζκνύο, κε βάζε ηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ
387 γηα ηέιε πνπ ρξεώλνληαη γηα ηελ πξόζβαζε ζηηο πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 365Β, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο ησλ κεηξώσλ.
(2) Σα πην θάησ ζηνηρεία δηαηίζεληαη δσξεάλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαζύλδεζεο ησλ κεηξώσλ:

Παξνρή
πιεξνθνξηώλ
ζην κεηξών

(α)

Ζ επσλπκία θαη ε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο,

(β)

ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο θαη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν
είλαη θαηαρσξεκέλε, θαη

(γ)

ν αξηζκόο κεηξώνπ ηεο εηαηξείαο.

365Ε.-(1) Σν κεηξών ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα δηαζέηεη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαζύλδεζεο ησλ κεηξώσλ, ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ή ηε ιήμε
νηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο ή αθεξεγγπόηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη
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ζρεηηθά κε ηελ
εθθαζάξηζε
θαη ηελ
αθεξεγγπόηεη
α εηαηξεηώλ θαη
αιινδαπώλ
εηαηξεηώλ.

δηαγξαθήο ηεο εηαηξείαο από ην κεηξών.

(2) Σν κεηξών ζην νπνίν θαηαρσξνύληαη νη αιινδαπέο εηαηξείεο δηαζθαιίδεη
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο ησλ κεηξώσλ, ηε ιήςε, ρσξίο θαζπζηέξεζε
ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1).
(3) Ζ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2)
πξαγκαηνπνηείηαη δσξεάλ γηα ηα κεηξώα.
Γηαζθάιηζε
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ
κεηξώνπ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ
βαζηθνύ λόκνπ κε
ηελ πξνζζήθε
λένπ άξζξνπ
371Α.

365Ζ. Ο έθνξνο εηαηξεηώλ, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο
Γεκνθξαηίαο, δηαζθαιίδεη ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ κεηξώνπ ηνπ ζην ζύζηεκα
δηαζύλδεζεο ησλ κεηξώσλ κέζσ ηεο πιαηθόξκαο.».

8. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη, κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην άξζξν 371 απηνύ, ηνπ
αθόινπζνπ λένπ άξζξνπ 371Α:

«Πξνζηαζία
πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ.
138(Η) ηνπ 2001
37(Η) ηνπ 2003
105(Η) ηνπ 2012.

371Α. Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 201Κ, 347 θαη 351Α ππόθεηηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα
(Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκνπ, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη.».

303
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4492, 20.2.2015

Ν. 19(Ι)/2015

Ο περί Εγγραθής Γεωπόνων (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2015 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη
Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκόο 19(Η) ηνπ 2015
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΔΓΓΡΑΦΖ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟΤ
ΣΟΤ 1987 ΔΩ 2011
Γηα ζθνπνύο πιεξέζηεξεο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο κε ηίηιν
εο
«Οδεγία 2006/123/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12 Γεθεκβξίνπ
2006 ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά»,

Πξννίκην.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
ηεο Δ.Δ.: L376,
27.12.2006,
ζ. 36.
πλνπηηθόο
ηίηινο.
32 ηνπ 1987
40 ηνπ 1988
25 ηνπ 1991
17(Η) ηνπ 2000
150(Η) ηνπ 2004
179(Η) ηνπ 2011.
Σξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ
βαζηθνύ λόκνπ.

Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δγγξαθήο Γεσπόλσλ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο
ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Δγγξαθήο Γεσπόλσλ Νόκνπο ηνπ 1987 έσο 2011
(πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ
Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Δγγξαθήο Γεσπόλσλ Νόκνη ηνπ 1987 έσο 2015.

2. Σν άξζξν 4 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (α)
ηνπ εδαθίνπ (1) απηνύ, κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν (α):
«(α)

Σξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ
βαζηθνύ λόκνπ.

όηη είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζύδπγνο ή ηέθλν πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ
έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο·
θαη».
3. Σν άξζξν 11 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ
παξάγξαθν (2) απηνύ, ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (3):
«(3) Γηθαίσκα άζθεζεο ηεο γεσπνλίαο έρνπλ θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ ηελ έδξα
ηνπο ζηε Γεκνθξαηία θαη ή ζε άιιν θξάηνο κέινο, εθόζνλ εξγνδνηνύλ γεσπόλν
εγγεγξακκέλν ζην Μεηξών, ν νπνίνο θαηέρεη εηήζηα άδεηα.»

Σξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 11Α ηνπ
βαζηθνύ λόκνπ.

Αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 11Β
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

4. Σν άξζξν 11Α ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:

(α)

Με ηε δηαγξαθή ζην εδάθην (1) απηνύ, ηεο θξάζεο «γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ λα
κελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο» (πέκπηε έσο έβδνκε γξακκή) θαη ηελ
αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηηο ιέμεηο «πξνζσξηλά ή/θαη πεξηζηαζηαθά»· θαη

(β)

κε ηε δηαγξαθή ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (2) απηνύ θαη ηνπ γξάκκαηνο β,
εληόο παξελζέζεσλ.

5. Σν άξζξν 11Β ηνπ βαζηθνύ λόκνπ δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη κε ην αθόινπζν λέν
άξζξν 11Β:

«Γηαγξαθή από
ην κεηξών
γεσπόλσλ πνπ
παξέρνπλ
ππεξεζίεο.

11Β. Γεσπόλνο, εγγεγξακκέλνο ζην κεηξών γεσπόλσλ πνπ παξέρνπλ
ππεξεζίεο, δηαγξάθεηαη όηαλ εγθαηαζηαζεί κόληκα σο γεσπόλνο ζηε
Γεκνθξαηία ή όηαλ ηνπ αθαηξεζεί πξνζσξηλά ην δηθαίσκα λα αζθεί ην
επάγγεικα ηνπ γεσπόλνπ ζην θξάηνο κέινο ζην νπνίν είλαη
εγθαηεζηεκέλνο.».

__________________________________________________________________________________
Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 1445 Λεπθσζία, Κύπξνο
Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα - Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00

