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ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 185(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

TOY 1969 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2015 

                                H 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 
179 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  

  

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 4) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
Νόμους του 1969 μέχρι (Αρ. 3) του 2015 (που στο εξής θα αναφέρoνται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 μέχρι (Αρ. 4) του 2015. 
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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  
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(Ι) του 2011  

195(I) του 2011  
76(I) του 2012 

164(I) του 2012  
8(I) του 2014  

76(I) του 2014  
101(Ι) του 2015   
127(I) του 2015 

128(I) του 2015. 

 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 28Β 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 28Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) αυτού με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο (γ): 

  
 «(γ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία: 0,5 μονάδα για κάθε 12 μήνες συνολικής προϋπηρεσίας.»· 
  
 (β) με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (α) της 

επιφύλαξης του εδαφίου (13) αυτού με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii), 
αντίστοιχα: 
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 «(i)  0,5 μονάδα για συνολική προϋπηρεσία άνω των 6 μηνών και μέχρι 12 μήνες· 
  
   (ii)  1,0 μονάδα για συνολική προϋπηρεσία άνω των 12 μηνών και μέχρι 18 μήνες· 
  
   (iii) 1,5 μονάδα για συνολική προϋπηρεσία άνω των 18 μηνών και μέχρι 24 μήνες, ενώ για 

συνολική προϋπηρεσία άνω των 24 μηνών, 0,5 επιπλέον της μονάδας, για κάθε 
επιπρόσθετη προϋπηρεσία 6 μηνών:». 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου και 
αναδρομική 
ισχύς. 

 3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 

ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας: 
 
 
 
 

 Νοείται ότι για σκοπούς αναγνώρισης προϋπηρεσίας ως αντικαταστάτη σε δημόσια σχολεία της 
Δημοκρατίας, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α) της επιφύλαξης του εδαφίου (13) του 
άρθρου 28Β του βασικού νόμου ως αυτές ίσχυαν πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου, κάθε σχολικό έτος αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνολικής προϋπηρεσίας. 

  
     (2)  Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου θεωρούνται ως να είχαν 

τεθεί σε ισχύ από την 31.7.1987 και η οποιαδήποτε παραχώρηση μονάδας που έγινε πριν από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του 
εδαφίου (3) του άρθρου 28Β του βασικού νόμου, θεωρείται ως να έχει παραχωρηθεί με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 28Β του βασικού νόμου, ως αυτό έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με  την 
παράγραφο (α) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 186(Ι)/2015 
Αρ. 4544, 16.12.2015                               

Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

   
Αριθμός 186(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 178, 
28.06.2013,  
σ. 66. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 4 και 6, παράγραφοι 2, 3 και 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 
Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

4(Ι) του 2007 
126(Ι) του 2013 
29(Ι) του 2014. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και 

Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμους του 2007 έως 2014 (που στο εξής 
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμοι του 2007 έως 2015. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

 

  (α)  Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 
ορισμών τους: 

   
64(Ι) του 2004 

97(Ι) του 2014. 
  «“Υφαλοκρηπίδα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί της 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμους του 2004 και του 
2014· 

   
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
11.12 του 2015. 

  «υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασίας 
(Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμούς 
2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και/ή αντικαθίστανται· 

  «φορέας εκμετάλλευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους 
περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασίας (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμούς 2015, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται και/ή αντικαθίστανται·»· 

   
  (β)  με τη διαγραφή του όρου «ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα» και του ορισμού αυτού· 
   
  (γ)  με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Σύμβαση» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
   

 
203 του 1988. 

  «“Σύμβαση” σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης 
του 1982, η οποία κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο του 1988·»· 

   
  (δ)  με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «Υπουργός» αμέσως μετά τη λέξη «Υπουργό» 

(πρώτη γραμμή), της λέξης «Ενέργειας,». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

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

 

  (α)  Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «της» (δεύτερη γραμμή), 
της λέξης «Ηπειρωτικής»· 

 
  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού από το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 
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       «(2) Τα δικαιώματα στην κυριότητα των υδρογονανθράκων που βρίσκονται στις 

ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας, θα ασκούνται σε συνάρτηση με τα 
δικαιώματα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και στην Υφαλοκρηπίδα, όπως 
καθορίζονται στους περί Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας 
Νόμους του 2004 και του 2014.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

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

 

  (α)  Με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 
«Δημοκρατίας» (τρίτη γραμμή), του διαζευκτικού «ή/»· 

   
  (β)  με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Δημοκρατίας» (τρίτη γραμμή), του διαζευκτικού «ή/»˙ 
   
  (γ)  με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εδάφους» (τρίτη γραμμή), των 

λέξεων «και/ή ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας» και με τη διαγραφή, αμέσως μετά τη λέξη 
«Δημοκρατίας» (πέμπτη γραμμή), του διαζευκτικού «ή/»˙ 

   
  (δ)  με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) αυτού, της φράσης «και αυτό ορίστηκε 

στην πρόσκληση που δημοσιεύτηκε αρχικά για υποβολή αιτήσεων» (πρώτη και δεύτερη 
γραμμή)˙ 

   
  (ε)  με τη διαγραφή στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» (δεύτερη 

γραμμή), του διαζευκτικού «ή/»˙ 
   
  (στ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού της λέξης «γειτονικής» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη 

«συνορεύουσας» και με την αντικατάσταση της λέξης «γειτονικές» (πέμπτη γραμμή) με τη 
λέξη «συνορεύουσες»· 

   
  (ζ)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (7) αυτού, των λέξεων «πεντακόσιες 

χιλιάδες λίρες» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α)  Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 
«Υπουργείου» (πρώτη γραμμή), της λέξης «Ενέργειας,»· 

    
  (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων «Φυσικών 

Πόρων» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Αγροτικής Ανάπτυξης». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α)  Με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού· 
    
  (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού των λέξεων «υποβάλλει 

αίτηση για εξασφάλιση άδειας» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «κατέχει άδεια έρευνας και/ή»· 
και 

   
  (γ) με τη διαγραφή του αριθμού (2) στην αρχή του εδαφίου (2) αυτού. 

 
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη σε 
αυτόν νέου 
άρθρου. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 11 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 11Α: 

 «Εφαρμογή της 
Σύμβασης για την 
Προστασία της 
Μεσογείου 

11Α. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε υπεράκτιας εργασίας πετρελαίου και/ή 
φυσικού αερίου υδρογονανθράκων, ο αδειούχος οφείλει να εξασφαλίσει την άδεια 
που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου για την Προστασία της 
Μεσογείου από τη Ρύπανση που προέρχεται από την Εξερεύνηση και 
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Θάλασσας από  
τη Ρύπανση. 

51 του 1979 
20(ΙΙΙ) του 2001 
35(ΙΙΙ) του 2007 
2(ΙΙΙ) του 2013. 

Εκμετάλλευση της Υφαλοκρηπίδας και του Βυθού και του Υπεδάφους του, που 
υιοθετήθηκε σε συνάντηση των Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων στη Μαδρίτη στις 
14 Οκτωβρίου 1995, το οποίο κυρώθηκε με τους περί της Σύμβασης για την 
Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών 
Πρωτοκόλλων (Κυρωτικούς) Νόμους του 1979 μέχρι 2013.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με τη προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 12 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 12Α:  

 «Ζητήματα που 
αφορούν την 
ασφάλεια και το 
περιβάλλον. 

12Α.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη λήψη της απόφασής του για τη 
χορήγηση ή τη μεταβίβαση άδειας λαμβάνει υπόψη την ικανότητα του αιτητή να 
πληροί τις απαιτήσεις για εργασίες στο πλαίσιο της άδειας, όπως απαιτείται από το 
δίκαιο της ένωσης, ιδίως την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 12 Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών 
πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ, όπως 
αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 
  (2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), κατά την αξιολόγηση της τεχνικής και 

οικονομικής δυνατότητας του αιτητή, το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τα ακόλουθα: 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

18(Ι) του 2011 
159(Ι) του 2014. 

 

 (i) Τον κίνδυνο, την επικινδυνότητα και τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες που 
σχετίζονται με τις περιοχές που διατίθενται για την άσκηση δραστηριοτήτων 
υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του κόστους 
της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 των περί της Θαλάσσιας 
Στρατηγικής Νόμων του 2011 και 2014· 
 

(ii) το συγκεκριμένο στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι δραστηριότητες 
υδρογονανθράκων· 

 
(iii) τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες του αιτητή, συμπεριλαμβανομένης 

οποιασδήποτε χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την κάλυψη των ευθυνών 
που ενδέχεται να προκύψουν από τις εν λόγω δραστηριότητες 
υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για ενδεχόμενες 
οικονομικές ζημιές με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία· 

 
(iv) τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του αιτητή όσον αφορά 

την ασφάλεια και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων, όσον αφορά σοβαρά 
ατυχήματα: 

    
  

 
 
 
 
 

153(Ι) του 2003 
131(Ι) του 2006 
113(Ι) του 2012 
67(Ι) του 2015. 

152(Ι) του 2003 
256(Ι) του 2004 

81(Ι) του 2005 
151(Ι) του 2006 

15(Ι) του 2008 
5(Ι) του 2009 

129(Ι) του 2012 
52(Ι) του 2014 

104(Ι) του 2014 
165(Ι) του 2014 
68(Ι) του 2015. 

 Νοείται ότι, όταν εκτιμούνται οι τεχνικές και χρηματοοικονομικές 
ικανότητες του αιτητή δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε περιβαλλοντικά 
ευαίσθητο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, ιδίως στα οικοσυστήματα που 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και 
προσαρμογής σε αυτή, όπως είναι τα αλατούχα έλη και τα υποθαλάσσια 
λιβάδια, καθώς επίσης και στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, όπως 
είναι οι ειδικές ζώνες διατήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 
2003 έως 2012, οι ζώνες ειδικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους 
του 2003 έως 2014 και οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές που έχουν 
συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Δημοκρατία στο πλαίσιο 
οποιωνδήποτε διεθνών ή περιφερειακών συμφωνιών, στις οποίες είναι 
συμβαλλόμενο μέρος η Δημοκρατία. 
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     (3) Το Υπουργικό Συμβούλιο χορηγεί άδεια μόνο στην περίπτωση που θεωρεί 

επαρκείς τις αποδείξεις που προσκομίζει ο αιτητής, ότι έχει λάβει ή θα λάβει 
κατάλληλα μέτρα, επί τη βάσει ρυθμίσεων που θα αποφασιστούν από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, προκειμένου να καλυφθούν ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από 
τις υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτά τα μέτρα τίθενται σε 
ισχύ και ενεργοποιούνται κατά την έναρξη των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου: 

    
      Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο ζητά από τους αιτητές να αποδείξουν, με τον 

κατάλληλο τρόπο, τις τεχνικές και οικονομικές τους ικανότητες και να παράσχουν 
οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία αναφορικά με την περιοχή που καλύπτεται 
από την άδεια και το συγκεκριμένο στάδιο υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, για τους σκοπούς του εδαφίου (1): 

    
   Νοείται περαιτέρω ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο εκτιμά την επάρκεια των 

μέτρων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο οι 
αιτητές διαθέτουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για την άμεση έναρξη και 
την απρόσκοπτη συνέχιση όλων των δράσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και την επακόλουθη 
αποκατάσταση. 

    
       (4) Το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα που διευκολύνουν την ανάπτυξη 

βιώσιμων χρηματοοικονομικών μέσων και άλλων διευθετήσεων που βοηθούν τους 
αιτητές να αποδείξουν την χρηματοοικονομική τους ικανότητα για τους σκοπούς 
εδαφίου (1). 

    
       (5)  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό 

Συμβούλιο δύναται να ζητά τη γνώμη του Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

9.  Το εδάφιο (1) του άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με τη διαγραφή στην παράγραφο (ι) αυτού, της λέξης «και» (τρίτη γραμμή)· 
    
  (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ια) αυτού, της τελείας με άνω τελεία (πρώτη 

γραμμή)· και 
    
  (γ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ια), της ακόλουθης νέας παραγράφου (ιβ): 
   
  «(ιβ) ότι οι αδειούχοι διατηρούν επαρκείς ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις χρημα-

τοοικονομικές υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τις δραστηριότητες 
υδρογονανθράκων.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη σε 
αυτόν νέου 
άρθρου. 

10.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 15 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 15Α: 

 «Ορισμός φορέα 
εκμετάλλευσης. 

15Α.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο αδειούχος διορίζει το φορέα 
εκμετάλλευσης.   

   
       (2) Στην περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης διορίζεται από τον αδειούχο, 

το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώνεται εκ των προτέρων και δύναται να προβάλει 
αντιρρήσεις, αν το κρίνει δε απαραίτητο, όπου προκύπτουν ζητήματα που 
εμπίπτουν στους περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των 
Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμούς του 2015, 
κατόπιν διαβούλευσης με τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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       (3) Όταν προβάλλονται αντιρρήσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο ζητά από τον 

αδειούχο όπως διορίσει άλλο κατάλληλο φορέα εκμετάλλευσης ή όπως αναλάβει ο 
ίδιος τις υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης που επιβάλλονται δυνάμει των 
περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων 
Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015. 

   
       (4) Κατά το διορισμό του φορέα εκμετάλλευσης, ο αδειούχος οφείλει να 

διασφαλίσει ότι:  
   
   (α)  Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις συγκεκριμένων εργασιών στο πλαίσιο της άδειας· και 
    
   (β)  πληροί τις απαιτήσεις, εκτελεί τις λειτουργίες του και αναλαμβάνει τα 

καθήκοντα του δυνάμει των περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) 
Κανονισμών του 2015. 

    
       (5) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κρίνει με βάση τις 
διατάξεις των περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των 
Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015, ότι 
ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει πλέον την ικανότητα να πληροί τις σχετικές 
απαιτήσεις των εν λόγω Κανονισμών ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό.  

   
       (6) Ο Υπουργός ενημερώνει γραπτώς τον αδειούχο για την απόφαση του 

Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας που αναφέρεται στο εδάφιο (5) 
και δίνει οδηγίες στον αδειούχο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των 
Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015.  

    
       (7) Ο αδειούχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών 

καθηκόντων και υποδεικνύει, χωρίς καθυστέρηση, αναπληρωτή φορέα 
εκμετάλλευσης, ο οποίος διορίζεται εφόσον προηγουμένως εγκριθεί από το 
Υπουργικό Συμβούλιο.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το εδάφιο (2) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 

λέξεων «είκοσι χιλιάδες λίρες» (εβδόμη γραμμή) με τις λέξεις «τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια 
ευρώ». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

12. Το εδάφιο (2) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

       (α)  Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) των λέξεων «δέκα χιλιάδες λίρες» (δεύτερη 
γραμμή) με τις λέξεις «δεκαεπτά χιλιάδες εκατό ευρώ»· και 

   
       (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) των λέξεων «είκοσι χιλιάδες λίρες» (τελευταία 

γραμμή) με τις λέξεις «τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 22 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «ένα 

εκατομμύριο λίρες» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ» 
και με την αντικατάσταση των λέξεων «πέντε εκατομμύρια λίρες» (όγδοη γραμμή) με τις λέξεις «οκτώ 
εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

14. Το εδάφιο (2) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 

λέξεων «πεντακόσιες χιλιάδες λίρες» (τελευταία γραμμή) με τις λέξεις «οκτακόσιες πενήντα πέντε 
χιλιάδες ευρώ». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

15. Το εδάφιο (2) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 

λέξεων «πεντακόσιες χιλιάδες λίρες» (τελευταία γραμμή) με τις λέξεις «οκτακόσιες πενήντα πέντε 
χιλιάδες ευρώ». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 

16. Το εδάφιο (3) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 

λέξεων «πέντε εκατομμύρια λίρες» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες 
πενήντα χιλιάδες ευρώ». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

17. Το εδάφιο (1) του άρθρου 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 

λέξεων «διακόσιες πενήντα χιλιάδες λίρες» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «τετρακόσιες είκοσι επτά 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ» και με την αντικατάσταση των λέξεων «ένα εκατομμύριο λίρες» (τελευταία 
γραμμή) με τις λέξεις «ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ». 
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