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Αριθμό  4314 Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011 1627 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενη  Αξία  (Τροποποιητικό ) (Αρ. 4) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση οτην Επί-
σημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνο με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  186(1) του 2011 

ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 
ΤΟΥ 2011 

ϊ'ϊνϊΛο . 
ΐόυ 2000 
του 2002 
του 2003 
του 2003 
του 2004 
του 2005 
του 2005 
του 2005 
του 2005 
του 2006 
του 2006 
του 2006 
του 2007 
του 2007 
του 2007 
του 2007 
του 2007 
του 2008 
του 2008 
του 2008 
του 2008 
TOU 2008 
του 2009 
του 2009 
του 2010 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Φόρου Προστιθέμενη  Αξία  
(Τροποποιητικό ) (Αρ. 4) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  π ερί 
Φόρου Προστιθέμενη  Αξία  Νόμου  του 2000 έω  (Αρ. 3) του 2011 (που στη 
συνέχεια θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο 
παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί Φόρου Προστιθέμενη  Αξία  Νόμοι 
του 2000 έω  (Αρ. 4) του 2011. 
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29(1) του 2010 
68(1) του 2010 
97(1) του 2010 

131(1) του 2010 
4(1) του 2011 

37(1) του 2011 
129(1) του 2011. 

Τροποποίηση του 2. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τη  
άρθρου 17 του πρόταση  «Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18 και οποιωνδήποτε 
βασικού νόμου. διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, Φ.Π.Α. επ ιβάλλεται με συντελεστή 

δεκατρία τοι  εκατόν (13%) για την περίοδο από 1.7.2002 μέχρι 31.12.2002 και με 
συντελεστή δεκαπέντε τοι  εκατόν (15%) από 1.1.2003 και επ ιβάλλεται-», (πρώτη 
μέχρι πέμπτη γραμμή) με την ακόλουθη πρόταση: 
«Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18 και οποιωνδήποτε διαταγμάτων που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, Φ.Π.Α. επ ιβάλλεται με συντελεστή δεκαεπτά τοι  εκατόν 
(17%) και επιβάλΛεται -». 

Έναρξη τη  ισχύο  
του παρόντο  
Νόμου. 

3. Η ισχύ  του παρόντο  Νόμου αρχίζει την 1" Μαρτίου 2012. 



Ε.Ε. Παρ. I(i) 1629 Ν. 187(l)/2011 
Αρ. 4314,30.12.2011 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενη  Αξία  (Τροποποιητικό ) (Αρ. 5) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επί-
σημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  αύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  187(1) του 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

95(1) του 2000 
93(1) του 2002 
27(1) του 2003 

172(1) του 2003 
95(1) του 2004 
88(1) του 2005 

100(1) του 2005 
131(1) του 2005 
148(1) του 2005 
64(!) του 2006 
86(1) του 2006 
87(1) του 2006 
48(1) του 2007 

129(1) του 2007 
141(1) του 2007 
142(ί) του 2007 
143(1) του 2007 
25(1) του 2008 
37(1) του 2008 
38(1) του 2008 
63(1) του 2008 
88(1) του 2008 
35(1) του 2009 

135(1) του 2009 
13(1) του 2010 
29(i) του 2010 

68(E)/ του 2010 
97(1) του 2010 

131(1) του 2010 
4(1) του 2011 

37(!) του 2011 
129(1) του 2011 

του 2011. 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο ττερί Φόρου Προστιθέμενη  Αξία  
(Τροποποιητικό ) (Αρ. 5) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  περί 
Φόρου Προστιθέμενη  Αξία  Νόμου  του 2000 μέχρι (Αρ. 4) του 2011 (που στο 
εξή  θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών 
Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί Φόρου Προστιθέμενη  Αξία  Νόμοι του 
2000 μέχρι (Αρ. 5} του 2011. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  
μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (6): 

Δέκατο 
Παράρτημα. 

«(6) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε απόδειξη Φ.Π.Α. είναι 
αναφορά σε νόμιμη απόδειξη που καθορίζεται σε Κανονισμού  που εκδίδονται 
δυνάμει τη  παραγράφου 1Α του Δέκατου Παραρτήματο  του Νόμου.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 45 του 
βασικού νόμου. 

Δέκατο 
Παράρτημα. 

3. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  
μετά το εδάφιο (8) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (9): 

«(9) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με του  
Κανονισμού  που εκδίδονται δυνάμει τη  παραγράφου 1Α του Δέκατου 
Παραρτήματο , σύμφωνα με του  οποίου  υποχρεούται να εκδίδει νόμιμη 
απόδειξη, υπόκειται σε χρηματική επ ιβάρυνση ίση προ  είκοσι τοι  εκατόν 
(20%) τη  αξία  τη  συναλλαγή  στην οποία αφορά η νόμιμη απόδειξη.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 46 του 
βασικού νόμου. 

Δέκατο 
Παράρτημα. 

4. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 
εδαφίου (11 Α) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(11Α) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να εκδώσει νόμιμη απόδειξη και να 
παραδίδει νόμιμη απόδειξη κατά το χρόνο τη  συναλλαγή  σύμφωνα με 
κανονισμού  που εκδίδονται δυνάμει τη  παραγράφου 1Α{1) του Δέκατου 
Παραρτήματο  είναι ένοχο αδικήματο  και σε περίπτωση καταδίκη  του, 
υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι χίλια επτακόσια ευρώ (€1700) ή σε ποινή 
φυλάκιση  μέχρι τρία (3) έτη ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ .». 

Έναρξη τη  
ισχύο  του 
παρόντο  Νόμου. 

5, Ο παρών Νόμο  τίθεται σε ισχύ από τι  16 Ιανουαρίου 2012. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1631 Ν. 188(|)/2011 
Αρ. 4314, 30.12.2011 
Ο περί Παροχή  Φοιτητική  Χορηγία  Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη  

Κυπριακή  Δημοκρατία  ούμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  188(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

ΣυναΐΏΐκο£, 1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο ττερί Παροχή  Φοιτητική  Χορηγία  
τ"Λο^· Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτό  αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ακαδημαϊκό έτο » σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1" Σεπτεμβρίου και 
λήγει την 31" Αυγούστου-

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία-

«Διευθυντή » σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών-

« δικαιούχο » σημαίνει πρόσωπο, ατο οποίο καταβάλλεται η φοιτητική χορηγία 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντο  Νόμου-

«εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμια  εκπαίδευση » σημαίνει ανώτερο ή ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο γίνονται δεκτά μόνο πρόσωπα που αποφοίτησαν 
από σχολείο μέση  εκπαίδευση  εξαετού  τουλάχιστο φοίτηση , ή που κατέχουν 
άλλο ίσοδύναμο προσόν, και στο οποίο ίδρυμα οι κλάδοι σπουδών έχουν 
διάρκεια τουλάχιστον ενό  (1) ακαδημαϊκού έτου  πλήρου  φοίτηση  ή, στην 
περίπτωση μερική  φοίτηση , οι κλάδοι αυτοί έχουν διάρκεια που αντιστοιχεί σε 
ένα πλήρε  ακαδημαϊκό έτο  και απολήγουν σε ακαδημαϊκά προσόντα, ανώτερα 
από εκείνα των σχολείων μέαη  εκπαίδευση -

«εξουσιοδοτημένο  λειτουργό » σημαίνει λειτουργό εξουσιοδοτημένο από το 
Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του παρόντο  Νόμου-

«κανονική διάρκεια σπουδών» σημαίνει την ελάχιστη χρονική περίοδο φοίτηση  
που το εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμια  εκπαίδευση  καθορίζει για τη 
συμπλήρωση των σπουδών για απόκτηση του σχετικού τίτλου ή διπλώματο -

«κύκλο  σπουδών» σημαίνει προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών-

«μόνιμο  κάτοικο » σημαίνει για σκοπού  του παρόντο  Νόμου, άτομο ή οικογένεια 
που κατά τη διάρκεια των τριών (3) ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τι  
οποίε  ζητείται φοιτητική χορηγία, διέμενε μόνιμα στι  περιοχέ  που ελέγχονται από 
τη Δημοκρατία, για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών-

«οικογενειακό εισόδημα» σημαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που 
αποκτήθηκε από την οικογένεια εντό  του έτου , το οποίο προηγείται κατά ένα (1) 
έτο  από την 1Π Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτου  για το οποίο καταβάλλεται η 
φοιτητική χορηγία και το οποίο προέρχετα! από εργασία, απασχόληση, συντάξει , 
ενοίκια, έσοδα αττό τόκου  και μερίσματα, διατροφή, επιχορηγήσει  από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται 
από τι  Υπηρεσίε  Κοινωνική  Ευημερία , καθώ  και οποιεσδήποτε άλλε  χορηγίε , 
επ ιδόματα και πηγέ  στην Κύπρο ή στο εξωτερικό όπω  αυτά αναφέρονται στο 
έντυπο αίτηση , η οποία προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντο  Νόμου: 

Νοείται ότι, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματο  τα 
εισοδήματα των τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρου  φοίτηση  από εργασία ή 
απασχόληση, το επίδομα τέκνου, το επίδομα μάνα , η φοιτητική χορηγία, οι παροχέ  
φοιτητική  μέριμνα  και οι υποτροφίε , καθώ  και τα επιδόματα και οι χορηγίε  σε 
αναξιοπαθούντα άτομα με αναπηρίε  ή χρόνιε  παθήσει -
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«περιοχέ  που ελέγχονται από τη Δημοκρατία» σημαίνει τι  περιοχέ  τη  Κυπριακή  
Δημοκρατία  όπου η Κυβέρνηση τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  ασκεί αποτελεσματικό 
έλεγχο. 

«τέκνο» σημαίνει -

(α) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτό  γόμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο 
μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, ή/και 

(β) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτό  γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο 
μέχρι την ηλικία των δεκαεννέα (19) ετών, εφόσον εξακολουθεί να φοιτά σε 
σχολείο μέοη  εκπαίδευση , ή/και 

(γ) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτό  γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο 
μέχρι την ηλικία των είκοσι ενό  (21) ετών, εφόσον εκτελεί θητεία δυνάμε! 

19(Ι) του 2011. του περί Εθνική  Φρουρά  Νόμου του 2011, ή/και 

(δ) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτό  γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο 
ανεξαρτήτω  ηλικία  εφόσον είναι φοιτητή , υπό την ερμηνεία του παρόντο  
Νόμου, που λαμβάνει φοιτητική χορηγία, ή/και 

(ε) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτό  γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο 
ανεξαρτήτω  ηλικία , που στερείται μόνιμα τη  ικανότητα  για τη συντήρηση 
του· 

« Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών-

« Υπουργό » σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών-

«φοιτητή » σημαίνει Κύπριο πολίτη ή πολίτη κράτου  μέλου  τη  Ευρωπαϊκή  
Ένωση , μόνιμο κάτοικο των περιοχών που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, που 
έχει συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17°) έτο  τη  ηλικία  του κατά την έναρξη του 
ακαδημαϊκού έτου , και ο οποίο  φοιτά τακτικά σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα τριτοβάθμια  εκπαίδευση  τη  Κύπρου ή του εξωτερικού ή οε εκπαιδευτικά 
αξιολογημένο - πιστοποιημένο κλάδο σπουδών σε ιδιωτικέ  σχολέ  τριτοβάθμια  
εκπαίδευση  τη  Κύπρου ή σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών που 
προσφέρονται με τη μέθοδο τη  δικαιόχρηση  ή πιστοποίηση  από ιδιωτικέ  σχολέ  
τριτοβάθμια  εκπαίδευση  τη  Κύπρου, όπω  τούτα βεβαιώνονται από το Κυπριακό 
Συμβούλιο Αναγνώριση  Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), το Συμβούλιο Εκπαιδευτική  
Αξιολόγηση  Πιστοποίηση  (ΣΕΚΑΠ) και το Υπουργείο Παιδεία  και Πολιτισμού, 
ανάλογα κοι σύμφωνα με τι  σχετικέ  ισχύουσε  νομοθεσίε : 

Νοείται ότι, ο όρο  «φοιτητή » περιλαμβάνει και φοιτητή που δεν είναι 
Κύπριο  πολίτη  ή πολίτη  κράτου  μέλου  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση , του οποίου ο 
ένα  (1) από του  δύο (2) γονεί  είναι Κύπριο  πολίτη  ή πολίτη  κράτου  μέλου  
τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση , που εργάζεται και διαμένει στην Κύπρο, και εφόσον ο 
φοιτητή  έχει αποφοιτήσει από σχολή μέση  εκπαίδευση  στην Κύπρο· 

«φοιτητική χορηγία» σημαίνει τη χορηγία που καταβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 4, 
αναφορικά με την κανονική χρονική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ενό  
(1) μόνο τίτλου/ διπλώματο  εκάστου κύκλου σπουδών. 

Έννοια 3. Για σκοπού  του παρόντο  Νόμου, οικογένεια αποτελούν-
οικογένεια . 

(α) οι γονεί  όταν συζούν, τα κοινά του  τέκνα και τα τέκνα του ενό  ή του 
άλλου από του  γονεί  αυτού  που ζουν κάτω από την [δια στέγη· ή 

(β) πατέρα  άγαμο , χήρο , διαζευγμένο  και τα τέκνα του που ζουν κάτω από 
την ίδια στέγη- ή 

(γ) μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη και τα τέκνα τη  που ζουν κάτω από την 
ίδιαστέγπ ' ή 

(δ) φοιτητή , του οποίου και οι δυο (2) γονεί  είναι νεκροί ή αγνοούμενοι ή έχει 
εγκαταλειφθεί από του  γονεί  του. 
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Δικαίωμα και ύψο  
φοιτητική  
χορηνία . 

Πρώτο Παράρτημα. 

Πρώτο Παράρτημα. 

4.-(1) Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται σε οικογένεια που είναι μόνιμο  
κάτοικο  στι  περιοχέ  που ελέγχονται από τη Δημοκρατία και έχει τέκνο φοιτητή σε 
πτυχιακό ή μεταπτυχιακό κλάδο σπουδών, νοουμένου ότι τόσον όσον αφορά τον 
πτυχιακό όσο και το μεταπτυχιακό κλάδο σπουδών, αυτοί αφορούν τον πρώτο 
πτυχιακό και/ή τον πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο που ο εν λόγω φοιτητή  θα αποκτήσει 
με τη συμπλήρωση τη  διάρκεια  του κύκλου σπουδών του, εφόσον πληροί τα 
εισοδηματικά κριτήρια που καθορίζοντα! στο Πρώτο Παράρτημα. Το ύψο  τη  
φοιτητική  χορηγία  προβλέπεται στο εν λόγω Παράρτημα. 

(2) Ανεξαρτήτω  των διατάξεων του εδαφίου (1) π ιο πάνω, η οικογένεια δε δικαιούται 
σε φοιτητική χορηγία, εφόσον η συνολική αξία, σε τρέχουσε  τιμέ , των 
περιουσιακών τη  στοιχείων, που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, υπερβαίνει 
το ένα εκατομμύριο διακόσιε  χιλιάδε  ευρώ (€1.200.000). 

(3) Οικογένεια, τη  οποία  τέκνο που είναι φοιτητή  ολοκληρώνει τι  σπουδέ  του 
μετά το τέλο  του κύκλου μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτου  
δικαιούται το πενήντα τοι  εκατόν (50%) τη  ετήσια  φοιτητική  χορηγία : 

Νοείται ότι, χορηγία και δίδακτρα δεν καταβάλλονται για φοίτηση διάρκεια  
μικρότερη  του ενό  (1) εξαμήνου. 

(4) Στην περίπτωση μερική  φοίτηση , η χορηγία καταβάλλεται αφού 
συμπληρωθεί περίοδο  σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον έτο  
κανονική  φοίτηση . 

(5) Στι  περιπτώσει  φοιτητών που αλλάζουν εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κλάδο 
σπουδών, η διάρκεια τη  φοίτηση  του  στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στον κλάδο 
σπουδών που εγκατέλειψαν λογίζεται έναντι τη  κανονική  διάρκεια  του τελευταίου 
κλάδου σπουδών. 

(6) Στην περίπτωση φοιτητή που έχει παρακολουθήσει περισσότερου  από ένα (1) 
τίτλου  σπουδών, σε έκαστο κύκλο σπουδών, τότε καταβάλλεται συνολικά φοιτητική 
χορηγία που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια τίτλο σπουδών. 

Παράταοη δικαιωμάτων 
Παροχή  φοιτητική  
χορηνίαζ-

5. Η περίοδο  παροχή  τη  φοιτητική  χορηγία  δύναται να παραταθεί πέραν τη  
κανονική  διάρκεια  οπουδών, μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό έτο  για του  ακόλουθου  
λόγου  που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται οε υπαιτιότητα του φοιτητή: 

(α) Σοβαρού  λόγου  υγεία  του φοιτητή, όπω  τούτο βεβαιώνεται από ιατρικό 
λειτουργό· και 

(β) μη συμμετοχή του φοιτητή στι  εξετάσει  συγκεκριμένη  εξεταστική  
περιόδου λόγω μη διεξαγωγή  του , όπω  τούτο βεβαιώνεται από τι  αρχέ  
του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματο . 

Εξαιρέσει  αττΰ την 
παροχή φοιτητική  
χορηγία -

6.-(1) Για τα επιστημονικά νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η φοιτητική χορηγία 
παρέχεται μόνο για την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου ή διπλώματο  
σπουδών, ανεξαρτήτω  του κατά πόσο για την εξάσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματο  απαιτείται πρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση ή ειδίκευση. 

(2) Η φοιτητική χορηγία δεν παρέχεται στι  οικογένειε , τα τέκνα των οπσίων-

(ί) παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών το οποίο καταλήγει σε 
διδακτορικό τίτλο, 

(ίι) παρακολουθούν προγράμματα εκμάθηση  γλώσσα  για εισδοχή του  
στο κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ιδρύματο  τριτοβάθμια  
εκπαίδευση , 

(iii) παρακολουθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισδοχή του  στο 
κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ιδρύματο  τριτοβάθμια  
εκπαίδευση , 

(ίν) παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεω  ή μαθήματα ανοικτού 
πανεπιστημίου, 
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Καταβολή φοιτητική  
χαρη^α . 

Αίτηση και 
προθεσμία 
υποβολή  τη  φοιτητική  
χορηγία . 

(ν) τταρακολουΘούν μαθήματα ω  εξωτερικοί φοιτητέ  και όχι ω  κανονικοί 
φοιτητέ  σε κτιριακέ  εγκαταστάσει  στο χώρο του εκπαιδευτικού 
ιδρύματο  τριτοβάθμια  εκπαίδευση : 

Νοείται ότι, αν ο φοιτητή  υπέχει υποχρέωση  για εκπλήρωση στρατιωτικών 
υποχρεώσεων περιλαμβανομένη  και τη  εναλλακτική  θητεία , πρέπει να έχει. 
εκπληρώσει τι  στρατιωτικέ  του υποχρεώσει , προτού αρχίσει η φοίτηση του ή να 
έχει τύχει αναστολή  ή απαλλαγή  κατάταξη  του, ώστε να δικαιούται φοιτητική  
χορηγία  η οικογένεια του. 

7.-(1) Η αναφερόμενη στο άρθρο 4 φοιτητική χορηγία καταβάλλεται για κάθε ένα (1) 
φοιτητή, 

(2) Στην περίπτωση (α) του άρθρου 3, η φοιτητική χορηγία καταβάλλεται σε έναν (1) 
από του  γονεί , και στι  περιπτώσει  (β), (γ) και (δ) του ίδιου εδαφίου καταβάλλεται 
στον πατέρα ή στη μητέρα ή στο φοιτητή, ανάλογα με την περίπτωση. 

{3 ) Ανεξαρτήτω  των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Διευθυντή  δύναται να καταβάλει 
τη φοιτητική χορηγία σε άλλο από το οριζόμενο στο εν λόγω εδάφιο πρόσωπο αν 
πεισθεί ότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον του φοιτητή ή και στον ίδιο το φοιτητή στην 
περίπτωση που κατόπιν έγγραφη  δήλωση  αυτού, ικανοποιείται ότι ο φοιτητή  είναι 
άταμο αυτοσυντήρητο, το οποίο έχει αναλάβει το ίδιο πλήρω  το κόστο  των 
σπουδών του. 

8.-(1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή τη  φοιτητική  χορηγία  που 
παραχωρείται δυνάμει του άρθρου 4 είναι η υποβολή αίτηση  στον τύπο που 
εγκρίνει για το σκοπό αυτό ο Διευθυντή . Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα 
δικαιολογητικά και βεβαιώσει  που ο Διευθυντή  θεωρεί αναγκαία για την εξέταση 
τη  και τα οποία αναφέρονται οτην αίτηση. 

(2) Κάθε αίτηση για παραχώρηση τη  φοιτητική  χορηγία  που καταβάλλεται 
δυνάμει του άρθρου 4 υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλο  κάθε ακαδημαϊκού 
έτου . 

(3) Παράλειψη υποβολή  αίτηση  στην προθεσμία που καθορίζεται στο εδάφιο (2) 
συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματο  για φοιτητική χορηγία: 

Νοείται ότι, αν ο αιτητή  ικανοποιήσει το Διευθυντή ότι η καθυστέρηση οτην 
υποβολή τη  αίτηση , οφειλόταν σε εύλογη αιτία, ο Διευθυντή  δύναται κατά την 
κρίση του να χορηγήσει τη φοιτητική χορηγία αναδρομικά μόνο για το αμέσω  
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτο . 

(4) (α) Όταν η φοίτηση είναι κατά ακαδημαϊκό έτο , η αίτηση συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει ότι ο φοιτητή  παρακολούθησε τακτικά τα 
μαθήματα του πρώτου τριμήνου/εξαμήνου φοίτηση  του εκπαιδευτικού ιδρύματο  
τριτοβάθμια  εκπαίδευση . 

(β) Όταν η φοίτηση είναι κατά τρίμηνα/εξάμηνα, προσκομίζεται επιπρόσθετα 
και εγγραφή για το δεύτερο τρίμηνο/εξάμηνο. 

Εξέταση αιτήσεων και 
επ ίλυση ζήτημα των. 

Επ ιστροφή φοιτητική  
χορηγία  π ου λήφθηκε 
αντικανονικό. 

9.-(1) Κάθε αίτηση για καταβολή τη  φοιτητική  χορηγία  εξετάζεται από το 
Διευθυντή ή από οποιοδήποτε λεπουργό του Υπουργείου Οικονομικών τον οποίο ο 
Διευθυντή  εξουσιοδοτεί για το σκοπό αυτό. Ο Διευθυντή  ή ο εξουσιοδοτημένο  
λειτουργό  δύναται να εγκρίνει την αίτηση ή να την απορρίψει:· 

Νοείται ότι, όπου εγείρονται αμφιβολίε  ω  προ  το δικαίωμα σε φοιτητική 
χορηγία ή ω  προ  το άτσμσ, προ  το οποίο καταβάλλεται η φοιτητική χορηγία, ο 
Διευθυντή  δύναται να διατάξει περαιτέρω έρευνα. 

(2) Οταν ο Διευθυντή  ή ο εξουσιοδοτημένο  λειτουργό  απορρίψει οποιαδήποτε 
αίτηση για φοιτητική χορηγία, αποστέλλει οτον αιτητή έγγραφη γνωστοποίηση τη  
απόρριψη , αναφέροντα  και του  λόγου  τη  απόρριψη . 

10.-<1) Αν αποδειχθεί ότι πρόσωπο έλαβε οποιοδήποτε ποσό με τη μορφή 
φοιτητική  χορηγία  χωρί  να το δικαιούται, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να 
επιστρέψει το εν λόγω ποσό. 



1635 

Ιεραρχική προσφυγή. 

(2) Αν το πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου να 
επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό, αποδείξει ότι έλαβε το ποσό αυτό με καλή πίστη 
και χωρί  να γνωρίζει ότι δεν το εδικαιούτο, το εν λόγω ποσό δύναται να 
παρακρατηθεί από φοιτητική χορηγία που του οφείλεται για οποιαδήποτε άλλη 
περίοδο. 

11.-(1) Πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από απόφαση, η οποία εκδόθηκε 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντο  Νόμου από το Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο 
λειτουργό δύναται, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
γνωστοποίηση  σε αυτό τη  απόφαση , να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στον 
Υπουργό. 

(2) Ο Υπουργό  προχωρεί σε εξέταση τη  υποβληθείσα  προσφυγή  αμέσω  και 
κοινοποιεί την απόφαση του χωρί  καθυστέρηση στον προσφεύγοντα. 

(3) Προτού εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση δυνάμει του εδαφίου (2), ο Υπουργό  
δύναται κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την 
ευκαιρία να υποστηρίξει του  λόγου  στου  οποίου  στηρίζει την προσφυγή του: 

Νοείται ότι ο Υπουργό  δύναται να αναθέσει σε λειτουργό ή σε επ ιτροπή 
λειτουργών του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που αναφύονται στην 
προσφυγή και να του υποβάλει το πόρισμα τη  εξέταση  πριν αυτό  εκδώσει την 
απόφαση του. 

Απαλλαγή καταβολή  
φόρου εισοδήματο . 

118(Ι)του2002 
230(1) του 20D2 
162(1) rou 20Q3 
195(1) του 2004 
92(1) του 2005 

113(1) του 2006 
80(1) του 2007 

138(1) του 2007 
32(1) του 2009 
45(1) του 2009 
74(1) Tou 2009 

110(1) του 2009 
41(1) του 2010 

133(1) του 2010 
116(1) του 2011. 

Αδικήματα και 
ποινέ . 

12. Ανεξαρτήτω  των διατάξεων του περί Φορολογία  του 
Εισοδήματο  Νόμου, η φοιτητική χορηγία δε συνυπολογίζεται στο εισόδημα για 
σκοπού  φορολογία  του εισοδήματο : 

Νοείται ότι, οι δικαιούχοι φοιτητική  χορηγία  δε δικαιούνται σε οποιαδήποτε άλλη 
φορολογική ελάφρυνση για τέκνο φοιτητή, 

13.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο με σκοπό την εξασφάλϊση φοιτητική  χορηγία  είτε 
για τον εαυτό του είτε για άλλο πρόσωπο ή το οποίο για οποιοδήποτε συναφή 
σκοπό-

(α) εν γνώσει του ή κατόπιν βαριά  αμέλεια  προβαίνει σε ψευδή έκθεση ή σε 
ψευδή παράσταση· ή 

(β) παρουσιάζει ή παρέχει ή προκαλεί ή επιτρέπει την παρουσίαση ή την παροχή 
εγγράφων ή πληροφοριών, τα οποία γνωρίζει ότι είναϊ ψευδή ω  προ  
ουσιώδε  στοιχείο του , 

είναι ένοχο αδικήματο  και, σε περίπτωση καταδίκη  του, υπόκειται σε χρηματική 
ποινή μέχρι σαράντα χιλιάδε  ευρώ (€40.000) ή σε φυλάκιση μέχρι δύο (2) χρόνια ή 
και στι  δύο αυτέ  ποινέ . 

(2) Σε περίπτωση καταδίκη  οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα που 
διαπράττεται βάσει του εδαφίου (1), το Δικαστήριο που εκδικάζει το αδίκημα δύναται, 
επιπροσθέτω  τη  ποινή , να διατάξει την επιστροφή οποιωνδήποτε ποσών που 
λήφθηκαν ω  αποτέλεσμα του αδικήματο . 
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Κατάργηση. 14. Με την έναρξη τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου ο περί Παροχή  Ειδικών 
Ιηί!ϊτου1ηηο Χορηγιών Νόμο  καταργείται. 
10(1) TOU ΙϊίΒο 

116(1) του 1999 
152{i) του 1999 
34(1) του 2000 

103(1) του 2001 
9(1} του 2002 

125(1) του 2002 
166(f) του 2002 
90(1) του 2006 
89(1) του 2007 

137(1} του 2007 
26(1) του 2009 
10(1) του 2011. 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 4) 

1. Για σκοπού  παροχή  φοιτητική  χορηγία  εφαρμόζονται εισοδηματικά καθώ  και περιουσιακά κριτήρια. 

2. Εισοδηματικά κριτήρια: Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή, τη  οποία  το ετήσιο 
ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τι  εκατό χιλιάδε  ευρώ (€100.000) όταν αυτή έχει 
μέχρι δύο (2) τέκνα. Για τι  οικογένειε  με περισσότερα από δύο (2) τέκνα, το μέγιστο όριο ετήσιου 
ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματο , αυξάνεται κατά δέκα χιλιάδε  ευρώ (€10.000) για κάθε 
πρόσθετο τέκνο, πέραν του δευτέρου τέκνου. 

3. Περιουσιακά κριτήρια: Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται εφόσον η συνολική αξία σε τρέχουσε  τιμέ  των 
περιουσιακών ατοιχείων τη  οικογένεια , στα οποία περιλαμβάνονται ακίνητα, καταθέσει , μετοχέ , χρεόγραφα 
και ομόλογα, δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιε  χιλιάδε  ευρώ (€1.200.000). 

4. Το ύψο  τη  φοιτητική  χορηγία  που παραχωρείται στου  δικαιούχου  εξαρτάται από το συνολικό ύψο  του 
οικογενειακού εισοδήματο , ω  ακολούθω : 

Οικογενειακό εισόδημα Ύψο  

έω  €40.000 

€40.000,01-€50.000 

€50.000,01 -€60.000 

€60.000,01-€70.000 

€70.000,01-€80.000 

€80-000,01-€90.000 

€90,000,01-€100.000 

ιτητική  χορηγία  

€1.710 

€1.580 

€1.450 

€1.320 

€1.190 

€1.020 

€850 

Ύψο  π ρόσθετη  
χορηγία  για 

οικογένειε  π ου 
καταβάλλουν δίδακτρα 
(ανώτατο π οσό) ή π ου 

έχουν τρία (3) ή 
π ερισσότερα τέκνα 

€855 

€790 

€725 

€660 

€590 

€510 

€425 

Ανω των €100.000,01 €850 €425 

{•για οικογένειε  με περισσότερα από δύο τέκνα, το μέγιστο όριο ετήσιου ακαθάριστου 
οικογενειακού εισοδήματο  αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε τέκνο, πέραν του δευτέρου.) 

5. Επ ιπρόσθετο, στι  περιπτώσει  που καταβάλλονται από την οικογένεια του φοιτητή δίδακτρα, αυτή έχει 
δικαίωμα σε πρόσθετο ποσό ίσο με το πενήντα τοι  εκατόν (50%) των διδάκτρων, με ανώτατο ποσό το 
πενήντα τοι  εκατόν (50%) τη  φοιτητική  χορηγία , νοουμένου ότι προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία 
πληρωμή  των διδάκτρων. 

6. Οι δικαιούχε  οικογένειε  με τρία (3) ή περισσότερα τέκνα έχουν δικαίωμα σε πρόσθετο ποσό ico με το 
πενήντα τοι  εκατόν (50%) τη  φοιτητική  χορηγία . 



E.E. Παρ. 1(1) 1637 Ν. 189(1)/2011 
Αρ. 4314, 30.12.2011 

Ο περί Παροχή  Επιδόματο  Τέκνου (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  189(1) του 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

167(1) του 2002 
22(1) του 2003 
57(1) του 2003 

136(!) του 2007 
194(1) του 2007 
55(1) του 2010. 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Παροχή  Επ ιδόματο  
Τέκνου (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και Θα διαβάζεται μαζί με 
του  περί Παροχή  Επ ιδόματο  Τέκνου Νόμου  του 2002 έω  του 
2010 (που στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο 
βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί 
Παροχή  Επιδόματο  Τέκνου Νόμοι του 2002 έω  2011. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού των όρων «επ ίδομα», 
«οικογενειακό εισόδημα» και «τέκνα» με του  ακόλουθου  
νέου  ορισμού  αυτών, αντίστοιχα: 

«"επ ίδομα" σημαίνει το βασικό επ ίδομα, το πρόσθετο 
επ ίδομα και το επ ίδομα μονογονεϊκή  οικογένεια , που 
καταβάλλεται δυνάμει του παρόντο  Νόμου" 

"οικογενειακό εισόδημα" σημαίνει το συνολικό ετήσιο 
ακαθάριστο εισόδημα όλων των μελών τη  οικογένεια  που 
προκύπτει από το άθροισμα των επ ιμέρου  ακαθάριστων 
εισοδημάτων που απέκτησε το κάθε μέλο  τη  οικογένεια  
κατά το έτο  που προηγείται του έτου , κατά το οποίο 
καταβάλλεται το επ ίδομα-

"τέκνα" σήμαινε; τα άγαμα νόμιμα τέκνα, προγονού , έκτο  
γάμου τέκνα και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα»-
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(β) με την προσθήκη, στην καϊάλληλη- αλφαβητική- σειρά, των 
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών του : 

«"εξαρτώμενα τέκνα" σημαίνει τα άγαμα -
(α) νόμιμα τέκνα, προγονού , εκτό  γάμου τέκνα 

και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα που δεν έχουν 
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτο  τη  ηλικία  
του -

(β) νόμιμα τέκνα, προγονού , εκτό  γάμου τέκνα και 
νόμιμα υιοθετημένα τέκνα που δεν έχουν 
συμπληρώσει το δέκατο έννατο έτο  τη  ηλικία  
του , εφόσον εξακολουθούν να φοιτούν σε 
σχολεία τη  μέση  εκπαίδευση · 

(γ) νόμιμα τέκνα, προγονού , εκτό  γάμου τέκνα 
κα* νόμιμα υιοθετημένα τέκνα που δεν έχουν 
συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτο  τη  
ηλικία  του , εφόσον υπηρετούν θητεία δυνάμει 
των διατάξεων του περί Εθνική  Φρουρά  
Νόμου: 

19(1) του 2011. 

Νοείται ότι, για του  σκοπού  των παραγράφων (α), 
(β) και (γ), οποιοδήποτε τέκνο οικογένεια  με τρία τέκνα ή 
οικογένεια  με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, 
το οποίο συμπληρώνει το προβλεπόμενο στι  
παραγράφου  αυτέ  όριο ηλικία , εξακολουθεί νο 
συνυπολογίζεται για σκοπού  οποιουδήποτε, βάσει των 
διατάξεων του παρόντο  Νόμου, καταβλητέου επ ιδόματο : 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε σχέση με έκαστο των 
υπόλοιπων εξαρτώμενων τέκνων, στην ίδια οικογένεια θα 
συνεχίσει να καταβάλλεται κατ' αναλογίαν επ ίδομα ανά 
εξαρτώμενο τέκνο στο ίδιο ύψο  επ ιδόματο  που λαμβάνει 
οικογένεια με τρία τέκνα ή οικογένεια με τέσσερα ή 
περισσότερα τέκνα 

(δ) νόμιμα τέκνα, προγονού , εκτό  γάμου τέκνα και 
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νόμιμα υιοθετημένα τέκνα, ανεξαρτήτω  ηλικία , που 
στερούνται μόνιμα τη  ικανότητα  για τη συντήρηση 
του  

"μονογονεϊκή οικογένεια" σημαίνει την οικογένεια, στην 
οποία ένα  γονέα  χωρί  σύζυγο/συμβίο οποιουδήποτε 
φύλου, ζει με ένα τουλάχιστο εξαρτώμενο τέκνο, που 
αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτό  γάμου και που διαβιεί 
μόνο  λόγω του ότι είναι άγαμο  γονέα , χήρο , 
διαζευγμένο  ή διότι ένα  από του  δύο γονεί . έχει 
κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο-

"περιοχέ  που ελέγχονται από τη Δημοκρατία" σημαίνει τι  
περιοχέ  τη  Δημοκρατία ' όπου η κυβέρνηση τη  
Δημοκρατία  ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο-». 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  
ακολούθω : 

(α) Με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) αυτού, τη  φράση  «ή 
σε διάσταση με τη σύζυγο του» (πρώτη γραμμή)-

(β) με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) αυτού, τη  φράση  «ή 
σε διάσταση με το σύζυγο τη » (πρώτη γραμμή). 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 
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«Δικαίωμα 4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντο  
σε επ ίδομα Νόμου, κάθε οικογένεια που έχει τη συνήθη διαμονή τη  
τέκνου. στι  περιοχέ  που ελέγχονται από τη Δημοκρατία για 

τρία (3) τουλάχιστον συνεχή έτη, δικαιούται σε βασικό 
επ ίδομα τέκνου για τα εξαρτώμενα τέκνα τη  π ου ζουν 
κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον το οικογενειακό τη  
εισόδημα εμπ ίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια που 

Παράρτημα, καθορίζονται στο Παράρτημα του παρόντο  Νόμου. 

(2) Στι  οικογένειε  που δικαιούνται σε επ ίδομα 
σύμφωνα με το εδάφιο (1), καταβάλλεται και πρόσθετο 
επ ίδομα τέκνου, εφόσον το οικογενειακό του  εισόδημα 
πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, όπω  αυτά 
καθορίζονται στο Παράρτημα του παρόντο  Νόμου. 

(3) Ανεξαρτήτω  των διατάξεων των εδαφίων (1) και 
(2), στι  μονογονεϊκέ  οικογένειε , οι οποίε  δικαιούνται 
σε επ ίδομα σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή και σε 
πρόσθετο επ ίδομα σύμφωνα με το εδάφιο (2), 
καταβάλλεται επ ίδομα μονογονεϊκή  οικογένεια , όπω  
καθορίζεται οτο Παράρτημα του παρόντο  Νόμου, 
νοουμένου ότι η οικογένεια αυτή έχει τη συνήθη 
διαμονή τη  στι  περιοχέ  που ελέγχονται από τη 
Δημοκρατία για τρία (3) τουλάχιστον συνεχή έτη κατά 
την ημερομηνία υποβολή  τη  αίτηση  γία καταβολή 
επ ιδόματο , σύμφωνα με τι  διατάξει  του παρόντο  
Νόμου. 

(4) Ανεξαρτήτω  των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) 
και (3), η οικογένεια δε δικαιούται σε επ ίδομα, εφόσον η 
συνολική αξία, σε τρέχουσε  τιμέ , των περιουσιακών 
τη  στοιχείων, που προβλέπονται στο Παράρτημα 
υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιε  χιλιάδε  ευρώ 
(€1.200.000). 
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(5) Στην περίπτωση τη  παραγράφου (α) του 
εδαφίου (1), του άρθρου 3 του παρόντο  Νόμου, το 
επ ίδομα καταβάλλεται στη μητέρα και στι  περιπτώσει  
των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του ίδιου εδαφίου, το 
επ ίδομα καταβάλλεται στον πατέρα ή στη μητέρα ή στο 
πρόσωπο που έχει την επ ιμέλεια των τέκνων, ανάλογα 
με την περίπτωση. 

{6} Ανεξαρτήτω  των διατάξεων του εδαφίου (5), ο 
Γενικό  Διευθυντή  δύναται να καταβάλλει το επ ίδομα σε 
άλλο από τα οριζόμενα στο εν λόγω εδάφιο πρόσωπα, 
αν πεισθεί ότι τούτο επ ιβάλλει το συμφέρον τη  
οικογένεια .». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω ; 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο 
νέο εδάφιο: 

«(1) Τα επ ιδόματα που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντο  
Νόμου, καταβάλλοναι στα δικαιούχα πρόσωπα ω  ακολούθω : 

(α) Σε οικογένειε  με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα 
καταβάλλεται μετά την παρέλευση του πρώτου τετράμηνου σε 
μηνιαία βάση, νοουμένου ότι έχει ολοκληρωθεί η εξέταση τη  
αίτηση  του  για παροχή επ ιδόματο · 

(β) σε μία ετήσια δόση στι  οικογένειε  με ένα ή δύο 
εξαρτώμενα τέκνα.» και 

(β) με την διαγραφή τη  επ ιφύλαξη  τη  παραγράφου (α) του 
εδαφίου (2), αυτού. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 
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«Υπολογισμό  6- Για τον υπολογισμό του οικογενειακού 
οικογενειακού εισοδήματο  λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο 
εισοδήματο . εισόδημα που αποκτάται από όλα ία μέλη τη  

οικογένεια , μεταξύ άλλων από ε:ργασία, 
απασχόληση, συντάξει , ενοίκια, έσοδα από τόκου  
και μερίσματα, διατροφή, επ ιχορηγήσει  από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, καθώ  
και οποιοδήποτε δημόσιο βοήθημα που 
παραχωρείται από τι  Υπηρεσίε  Κοινωνική  
Ευημερία , καθώ  και από οποιεσδήποτε άλλε  
χορηγίε , επ ιδόματα και πηγέ  εισοδήματο  στη 
Δημοκρατία ή και στο εξωτερικό: 

Νοείται ότι, εξαιρούνται από τον υπολογισμό 
του οικογενειακού εισοδήματο , τα εισοδήματα των 
τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρου  φοίτηση  από 
εργασία ή απασχόληση, το επ ίδομα τέκνου, η 
φοιτητική χορηγία, οι παροχέ  τη  φοιτητική  
μέριμνα  και οι υποτροφίε , καθώ  και τα επ ιδόματα 
και οι χορηγίε  σε αναξιοπαθούντα άτομα με 
αναπηρίε  ή χρόνιε  παθήσει .». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την 
αντικατάσταση των εδαφίων (2) και (3) αυτού, από τα ακόλουθα νέα 
εδάφια: 

«(2) Η αίτηση υποβάλλεται κάθε χρόνο για κάθε ημερολογιακό 
έτο , το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτου , κατά το 
οποίο καταβάλλεται το επ ίδομα. 

(3) Αίτηση που δεν υποβάλλεται μέσα στο χρονικό περιθώριο 
που προβλέπεται στο εδάφιο (2) π ιο πάνω, θεωρείται 
εκπρόθεσμη και συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματο  σε 
επ ίδομα για το έτο , για το οποίο δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η 
αίτηση.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 10 

8. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση τη  λέξη  «παράνομα», στον πλαγιότιτλο αυτού, με τη 



του βασικού 
νόμου. 
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λέξη «αντικανονικά». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, των 
λέξεων «χίλιε  λίρε » (τέταρτη γραμμή), με τη φράση και το ποσό 
«σαράντα χιλιάδε  ευρώ (€40.000)». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του Πίνακα 
αυτού. 

10. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την αντικατάσταση του 
υφιστάμενου Πίνακα αυτού, με το ακόλουθο Παράρτημα: 

1. (α) Για σκοπού  παραχώρηση  επ ιδόματο  
τέκνου σε οικογένεια με τρία τέκνα ή σε οικογένεια με 
τέσσερα ή περισσότερα τέκνα, τη  οποία  
οποιοδήποτε τέκνο συμπληρώνει το προβλεπόμενο 
στον παρόντα Νόμο όριο ηλικία , εξακολουθούν να 
καταβάλλονται τα προβλεπόμενα στον παρόντα 
Νόμο επ ιδόματα ανά εξαρτώμενο τέκνο, στο ίδιο 
ύψο  επ ιδόματο  ανά τέκνο ττου δικαιούται η 
οικογένεια με τρία τέκνα ή οικογένεια με τέσσερα ή 
περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα: 

Νοείται ότι, το ίδιο π ιο πάνω δικαίωμα έχει 
τρίτεκνη και πολύτεκνη οικογένεια ανά τέκνο που δεν 
έχει συμπληρώσει το προβλεπόμενο, βάσει των 
διατάξεων του παρόντο  Νόμου όριο ηλικία  και 
ανεξαρτήτω  του αριθμού των εξαρτωμένων τέκνων 

.-(Ι) του 2011. του  κατά την έναρξη τη  ισχύο  του περί Παροχή  
Επ ιδόματο  (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011. 

(β) Για σκοπού  παραχώρηση  επ ιδόματο  
τέκνου εφαρμόζονται εισοδηματία κριτήρια, τα 
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οποία βασίζονται στη σύνθεση κάθε οικογένεια  και 
σε περιουσιακά κριτήρια, όπω  προβλέπεται στι  
διατάξει  του παρόντο  Παραρτήματο . 

2. Εισοδηυατικά κριτήρια: Δικαίωμα σε επ ίδομα 
τέκνου έχει η οικογένεια, τη  οποία  το ετήσιο 
ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει 
το ποσό που καθορίζεται στου  Πίνακε  Α ή Β π ιο 
κάτω, ανάλογα με την περίπτωση, και τον αριθμό 
των εξαρτώμενων τέκνων στην οικογένεια: 

Νοείται ότι, για τι  οικογένειε  με 
περισσότερα από τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα, το 
μέγιστο όριο αυξάνεται κατά δέκα χιλιάδε  ευρώ 
(€10.000) για κάθε πρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο 
πέραν του τετάρτου τέκνου. 

3. Περιουσιακά κριτήρια: Το επ ίδομα τέκνου 
παραχωρείται εφόσον η συνολική αξία, σε τρέχουσε  
τιμέ , των περιουσιακών στοιχείων τη  οικογένεια , 
στα οποία περιλαμβάνονται ακίνητα, καταθέσει , 
μετοχέ , χρεόγραφα και ομόλογα, δεν υπερβαίνει τα 
ένα εκατομμύριο διακόσιε  χιλιάδε  ευρώ 
(€1.200.000). 

4. Το ύψο  του επ ιδόματο  τέκνου που 
παραχωρείται στου  δικαιούχου  εξαρτάται από το 
ύψο  του ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού 
εισοδήματο  και αναλύεται στου  ακόλουθου  
Πίνακε  Α και Β: 

nivaKac Α: Επίδομα τέκνου για QIKOVEVEIEC με οικογενειακό εισόδημα έυχ €49.000 

Αριθμό  εξαρτώμενων 
τέκνων στην οικογένεια 

Βασικό ετήσιο 
επ ίδομα 

(ανά εξαρτώμενο 
τέκνο) 

Πρόσθετο ετήσιο 
επ ίδομα για οικογένειε  
με εισοδήματα μέχρι 

€19.500,00 
(ανά εξαρτώμενο τέκνο) 

Πρόσθετο ετήσιο 
επ ίδομα για οικογένειε  

με εισόδημα από 
€19.500,01 μέχρι 

€39.000,00 

(ανά εξαρτώμενο τέκνο) 
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Οικογένεια με ένα (1) 
εξαρτώμενο τέκνο 
Οικογένεια με δύο (2) 
εξαρτώμενα τέκνα 

Οικογένεια με τρία (3) 
εξαρτώμενα τέκνα 
(ανά εξαρτώμενο) 
Οικογένεια με τέσσερα (4) 
ή Ικα ιττε ρι σσ ότε ρα 
εξαρτώμενα τέκνα 
(ανά εξαρτώμενο) 

€420 

€420 

€840 

€1.390 

€ 105 

€210 

€315 

€460 

€50 

€155 

€260 

€290 

nivaKac Β: Επ ίδομα τέκνου για οικογένειε  με ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό 
εισόδημα από 49.000,1 και άνω: 

Οικογενειακό 
εισόδημα 

€49.000,01-€59,000,00 

€59.000,01-€69,000,00 

€69.000,01-€79,000,00 

€79.000,01 -€89,000,00 

€89.000,01-€99,000,00 

άνω των €99.000,01* 

Οικογένεια με 
δύο (2) 

εξαρτώμενα 
τέκνα 

(ανά 
εξαρτώμενο 

τέκνο) 

€380 

€335 

€295 

€250 

€210 

0 

Οικογένεια με 
τρία (3) 

εξαρτώμενα 
τέκνα 
(ανά 

εξαρτώμενο 
τέκνο) 

€760 

€675 

€590 

€505 

€420 

0 

Οικογένεια με 
τέσσερα (4) 
εξαρτώμενα 

τέκνα 

(ανά 
εξαρτώμενο 

τέκνο) 

€1.250 

€1-110 

€9 7 0 

€835 

€6 9 5 

0 

Οικογένεια με 
π έντε (5) ή/και 
π ερισσότερα 

εξαρτώμενα τέκνα 
(ανά εξαρτώμενο 

τέκνο) 

€1 .250 

€1 .110 

€9 7 0 

€8 3 5 

€6 9 5 

€6 9 5 

(*για οικογένειε  με περισσότερα από τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα, το μέγιστο όριο 
ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματο , αυξάνεται κατά €10,000 για κάθε εξαρτώμενο 
τέκνο πέραν του τετάρτου τέκνου και το ποσό του καταβλητέου επ ιδόματο  τέκνου 
ανέρχεται σε €695. 

5. Στι  οικογένειε  με ετήσιο ακαθάριστο 
οικογενειακό εισόδημα μέχρι δεκαεννιά χιλιάδε  
πεντακόσια ευρώ (€19.500) παρέχεται, πέραν του 
βασικού επ ιδόματο , πρόσθετο επ ίδομα τέκνου, 
σύμφωνα με τη στήλη 3 του Πίνακα Α, 

6. Στι  οικογένειε  με ετήσιο ακαθάριστο 
οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των δεκαεννέα 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€19.500) και μέχρι 
τριάντα εννέα χιλιάδε  ευρώ (€39.000) 
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π αραχωρείται, π έραν του βασικού επ ιδόματο , 

π ρόσθετο επ ίδομα τέκνου, σύμφωνα με τη ατήλη 4 

του Πίνακα Α. 

7. Το ύψο  του οικογενειακού εισοδήματο  ττου 

π ροβλέπ εται στη στήλη 3 του Πίνακα Α, με βάση το 

οπ οίο π αραχωρείται το π ρόσθετο ετήσιο επ ίδομα, 

ισούται με το αφορολόγητο εισόδημα για φυσικά 

π ρόσωπ α, το οπ οίο καθορίζεται στον π ερί 

Φορολογία  του Εισοδήματο  Νόμο, για το έτο , 118{Ι) του 2002 Κ * ΙΗ * Η . τ <,. 
κατά το οπ οίο λαμβάνεται υπ όψη το απ οκτηθέν 

162(1) του 2003 0 ! Κ ΟΥ ενει α κ ο εισόδημα. Το μέγιστο εισόδημα στη 

195(ί) του 2004 σ τήλη 4 του ίδιου Πίνακα ισούται με το διπ λάσιο του 

92(1} του 2005 αφορολόγητου εισοδήματο  για φυσικά π ρόσωπ α, 

113(1) του 2006 αναφορικά με το ίδιο έτο . 
80(1) του 2007 

138(1) του 2007 
32(1) του 2009 
45(1) του 2009 
74(1) του 2009 

110(1) του 2009 
41(1) του 2010 

133(1) του 2010 
116(1) του 2011. 

8. Το ύιμο  του οικογενειακού εισοδήματο  στι  

στήλε  3 και 4 του Πίνακα Α αναπ ροσαρμόζεται 

σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο 

εισόδημα φυσικού π ροσώπ ου, όπω  αυτό 

καθορίζεται στον π ερί Φορολογία  του Εισοδήματο  

Νόμο. 

9. Οι κατηγορίε  του οικογενειακού εισοδήματο  π ου 

π ροβλέπ ονται στον Πίνακα Β, αρχίζουν απ ό το 

επ όμενο σεντ του μέγιστου εισοδήματο  π ου 

αναφέρεται στη στήλη 4 του Πίνακα Α και 

διαμορφώνονται ανά δέκα χιλιάδε  ευρώ (€10.000). 

Στην π ερίπ τωση αναπ ροσαρμογή  του ύψου  του 

οικογενειακού εισοδήματο  στη στήλη 4 του Πίνακα 
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Α, οι κατηγορίε  του οικογενειακού εισοδήματο  στον 
Πίνακα Β αναπροσαρμόζονται ανάλογα. 

10. Από την 1η Ιανουαρίου 2014, το ύψο  του 
επ ιδόματο  αναπροσαρμόζεται κάθε 1η Ιανουαρίου 
εκάστου επόμενου έτου , κατά το ποσοστό αύξηση  
του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 
τον τελευταίο χρόνο, σε σύγκριση με το μέσο όρο 
του δείκτη αυτού, κατά τον αμέσω  προηγούμενο 
χρόνο. 

11. Μονογονεϊκέ  οικογένειε  που λαμβάνουν 
επ ίδομα τέκνου, δικαιούνται επ ίδομα μονογονεϊκή  
οικογένεια  για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον ο 
μόνο  γονέα  και το εξαρτώμενο τέκνο του είναι 
πολίτε  τη  Δημοκρατία  ή πολίτε  κράτου  μέλου  
τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και έχουν συνεχή και 
νόμιμη διαμονή στι  περιοχέ  που ελέγχονται από τη 
Δημοκρατία. 

12. Το επ ίδομα μονογονεϊκή  οικογένεια  
καταβάλλεται στο δικαιούχο πρόσωπο μαζί με το 
επ ίδομα τέκνου όπω  προβλέπεται στο άρθρο 5 του 
παρόντο  Νόμου, νοουμένου ότι τόσο ο γονέα  όσο 
και τα εξαρτώμενα τέκνα έχουν τη συνεχή και νόμιμη 
διαμονή του  στι  περιοχέ  που ελέγχονται από τη 
Δημοκρατία για τρία (3) τουλάχιστον συνεχή έτη κατά 
την ημερομηνία υποβολή  τη  αίτηση  για καταβολή 
επ ιδόματο , σύμφωνα με τι  διατάξει  του παρόντο  
Νόμου. Το ύψο  του επ ιδόματο  μονογονεϊκή  
οικογένεια  καθορίζεται ανάλογα με το ύψο  του 
οικογενειακού εισοδήματο , σύμφωνα με τον Πίνακα 
Γ, όπω  φαίνεται π ιο κάτω: 

Πίνακα  Γ: Επίδομα μονογονεϊκή  οικογένεια  

Οικογενειακό εισόδημα 
Μηνιαίο επ ίδομα 

για κάθε 
εξαρτώμενο 

τέκνο 
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€0-€39,   ,00 

€39.000,01-€49,000,00 

€49.000,01-€59,000,00 

€59.000,01-€69,000,00 

€69.000,01-€79,000,00 

€79.000,01-€89,000,00 

€200 

€180 

€160 

€ 140 

€120 

€100 

13. Άτομο παύει να είναι δικαιούχο του επ ιδόματο  
μονογονεϊκή  οικογένεια , όταν: 

i. Έχει απολέσει τη μονογονεϊκή του ιδιότητα με 
τη σύναψη γάμου ή με συμβίωση, 

ϋ. Το εξαρτώμενο τέκνο συμπληρώσει την 
ηλικία που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 

iii. Μετά από επανεξέταση που μπορεί να 
αποφασιστεί από τον εξουσιοδοτημένο 
λειτουργό, διαπ ιστωθεί ότι δεν εμπ ίπτει 
πλέον στι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου, 

ϊν. Ο δικαιούχο , περιλαμβανομένων και των 
εξαρτώμενων τέκνων, απουσιάζει από τη 
Δημοκρατία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη 
των τριάντα (30) ημερών: 

Νοείταϊ ότι η εν λόγω διάταξη 
εφαρμόζεται μόνο μία φορά ανά 
ημερολογιακό έτο , εκτό  εάν ο δικαιούχο  
περιλαμβανομένων και των εξαρτώμενων 
τέκνων απουσιάζει για λόγου  υγεία  
αποδεδειγμένα με βάση τι  διαδικασίε  που 
προβλέπονται από το Υπουργείο Υγεία . 

ν. Διαπ ιστωθεί ότι το σύνολο του οικογενειακού 
εισοδήματο  του αιτητή και των εξαρτωμένων 
του, που υπολογίζονται για σκοπού  του 
παρόντο  Νόμου, είναι μεγαλύτερο από το 
ποσό που προβλέπεται για να είναι κάποιο  
δικαιούχο  του επ ιδόματο . 

νί. Τα εξαρτώμενα τέκνα του δε διαμένουν 
πλέον μαζί του, εκτό  από τέκνα που 
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υπηρετούν τη θητεία του  στην Εθνική 
Φρουρά. 

νϋ. Τα ανήλικα τέκνα του ή τέκνα που υπηρετούν 
τη θητεία του  στην Εθνική Φρουρά ή τέκνα, 
τα οποία στερούνται μόνιμα τη  ικανότητα  
για αυτοσυντήρηση, που διαμένουν μαζί του, 
συμβιούν με άλλο πρόσωπο. 

νίϋ. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.». 

Έναρξη τη  ισχύο  11. Ο παρών Νόμο  τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. 
του παρόντο  
Νόμου. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4314, 30.12.2011 

1650 Ν. 190(Ι)/2011 

Ο περί Εκτάκτου Εισφορά  για την Αμυνα τη  Δημοκρατία  (Τροποποιητικό ) (Αρ. 2) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με' 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  190(1) του 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

117(1) του 2002 
223(1) του 2002 
188(1) του 2003 
178(1) του 2007 
23(1) του 2009 
44(1) του 2009 
75(1) του 2009 

111(1) του 2009 
40(1) του 2010 

132(1) του 2010 
του 2011. 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Εκτάκτου 
Εισφορά  για την Άμυνα τη  Δημοκρατία  (Τροποποιητικό ) (Αρ. 
2) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  περί Εκτάκτου 
Εισφορά  για την Άμυνα τη  Δημοκρατία  Νόμου  του 2002 
μέχρι 2011 (που στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  
νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα 
αναφέρονται μαζί ω  οι περί Εκτάκτου Εισφορά  για την Άμυνα 
τη  Δημοκρατία  Νόμοι του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2011. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω  : 

(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) 
αυτού, τη  λέξη  «δεκαεπτά» και του ποσοστού στην 
παρένθεση «(17%)» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη λέξη 
«είκοσι» και «(20%)», αντίστοιχα- και 

(β) με την αντικατάσταση τη  πρώτη  επ ιφύλαξη  τη  
παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού, με τι  ακόλουθε  
δυο νέε  επ ιφυλάξει : 

«Νοείται ότι, εταιρεία η οποία είναι κάτοικο  στη 
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Δημοκρατία απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτη  
εισφορά  αναφορικά με μερίσματα τα οποία λαμβάνει από 
εταιρεία που είναι κάτοικο  στη Δημοκρατία, εξαιρουμένου 
μερίσματο  που καταβάλλεται έμμεσα μετά την παρέλευση 
τεσσάρων (4) ετών από το τέλο  του έτου  στο οποίο 
πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία το εν λόγω 
μέρισμα προέρχεται: 

Νοείται περαιτέρω ότι, μερίσματα που εκδίδονται από 
εισοδήματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από 
μερίσματα στα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά 
απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτη  εισφορά .». 

Έναρξη τη  ισχύο  3. Η ισχύ  του παρόντο  Νόμου αρχίζει την 1 η ίανουαρίου 
του παρόντο  2012 και σε ό,τι αφορά τι  διατάξει  τη  παραγράφου (α) 
Νόμου. του άρθρου 2 εφαρμόζεται αναφορικά με εισοδήματα που 

κτώνται ή λογίζεται ότι κτώνται ή προκύπτουν από την 1Π 

Ιανουαρίου 2012 και μέχρι την 31α Δεκεμβρίου 2013. 



Ε.Ε. Παρ. !(l) 
Αρ. 4314, 30.12.2011 

1652 Ν. 191{l)/2011 

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
περιλαμδανομένων κοι των Αρχών Τοπ ική  Αυτοδιοίκηση  (Διατάξει  Γενική  Εφαρμογή ) (Τροποποιητικό ) Νόμο  
του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση ατην Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 
του Συντάγματο . 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

113(f) του 2011. 

Τροποποίηση του 
ύρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

Έναρξη τη  
ισχύο  του 
παρόντο  Νόμου. 

Αριθμό  191(1) του 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 
1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Συνταξιοδοτικών 

Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπ ική  
Αυτοδιοίκηση  (Διατάξει  Γενική  Εφαρμογή ){Τροποποιητίκό ) Νόμο  
του 2011, και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Συνταξιοδοτικών 
Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπική  
Αυτοδιοίκηση  (Διατάξει  Γενική  Εφαρμογή ) Νόμο του 2011 (που στο 
εξή  θα αναφέρεται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο 
παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί Συνταξιοδοτικών 
Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπ ική  
Αυτοδιοίκηση  (Διατάξει  Γενική  Εφαρμογή ) Νόμοι του 2011. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
του όρου και του ορισμού «κρατική υπηρεσία» με τον ακόλουθο όρο και 
ορισμό αυτού: 

«'κρατική υπηρεσία' σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία 
και περιλαμβάνει υπηρεσία σε θέση στη Δημόσια Υπηρεσία, στη Δημόσια 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία, στι  Ένοπλε  Δυνάμει  τη  Δημοκρατία , στι  
Δυνάμει  Ασφαλεία  τη  Δημοκρατία , σε οποιαδήποτε θέση Δικαστού σε 
οποιοδήποτε Δικαστήριο τη  Δημοκρατία , στη θέση του Γενικού και 
Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα τη  Δημοκρατία , του Γενικού και Βοηθού 
Γενικού Ελεγκτή τη  Δημοκρατία , του Γενικού και Βοηθού Γενικού 
Λογιστή τη  Δημοκρατία , καθώ  επ ίση  υπηρεσία σε οποιαδήποτε θέση 
στην κρατική υπηρεσία αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια με 
νόμο-». 

3. Ο παρών Νόμο  τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2012. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1653 Ν. 192(Ι)/2011 
Αρ. 4314, 30.12.2011 

Ο ηερί τη  μη Παραχώρηση  Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στου  Μισθού  των Αξιωματούχων και 
Εργοδοτουμένων και στι  Συντάξει  των Συνταξιούχων τη  Κρατική  Υπ ηρεσία  και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το 
Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  192(1) του 2011 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ 

Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρατία 
διέρχεται δύσκολη οικονομική περίοδο και, προ  αποφυγή 
περαιτέρω επ ιδείνωση  τη  δημοσιονομική  κατάσταση , 
καθίσταται αναγκαίο όπω  περιορισθούν οι δαπάνε  του 
δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών 
τοπ ική  αυτοδιοίκηση  και των σχολικών εφορειών και· 

επειδή, για τον ανωτέρω σκοπό καθίσταται αναγκαίο, μεταξύ 
άλλων, όπω  μην παραχωρηθούν προσαυξήσει  και 
τιμαριθμικέ  αυξήσει  στι  απολαβέ  και στι  συντάξει  που 
καταβάλλονται σε αξιωματούχου , εργοδοτουμένου  και 
συνταξιούχου  τη  κρατική  υπηρεσία , του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, των αρχών τοπ ική  αυτοδιοίκηση  και των 
σχολικών εφορειών-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

Ερμηνεία. 

Παράρτημα. 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  μη 
Παραχώρηση  Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων 
στου  Μισθού  των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και 
στι  Συντάξει  των Συνταξιούχων τη  Κρατική  Υπηρεσία  και 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο  του 2011. 

2. Στον παρόντα Νόμο -

«αξιωματούχο » σημαίνει πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει ή 
ανέλαβε πριν την έναρξη τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου 
οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση για τα οποία ο 
μισθό  ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση ή η χορηγία 
καταβάλλεται από τη Δημοκρατία ή από νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου ή από 
αρχή τοπ ική  αυτοδιοίκηση  ή από σχολική εφορεία ή από 
κάθε Οργανισμό ή Ίδρυμα που αναφέρεται ονομαστικά στο 
επ ισυνημμένο στον παρόντα Νόμο Παράρτημα και 
περιλαμβάνει τη θέση Επ ιτρόπου ή Εφόρου ή Προέδρου και 
μελών Αρχή  ή άλλου Σώματο  ή άλλου Αξιωματούχου, του 
οποίου το λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση προβλέπεται ή 
καθιδρύεται δυνάμει του Συντάγματο  ή οποιουδήποτε νόμου 
τη  Δημοκρατία · 
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«απολαβέ » σημαίνει το μισθό ή την αντιμισθία ή την 
αποζημίωση ή τη χορηγία που καταβάλλεται σε αξιωματούχο ή 
εργοδοτούμενο τη  κρατική  υπηρεσία , του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, των αρχών τοπ ική  αυτοδιοίκηση  και των 
σχολικών εφορειών, με βάση την καθορισμένη για τη θέση του 
μισθοδοτική κλίμακα ή πάγιο μισθό ή ωρομίσθιο και 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε γενική αύξηση μισθών και 
τιμαριθμικό επ ίδομα· 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
1 του 1990 αυτό από τον περί Δημόσια  Υπηρεσία  Νόμο-

71 του 1991 
211 του 1991 
27(!)του1994 
83(!)του1995 
60(1)του1996 

109 
69 

156 
4 

94 
128 
183 
31 

218 
68 
79 

105 
96 

107 
137 

Ι) του 1996 
Ι) του 2000 
Ι) του 2000 
Ι) του 2001 
Ι) του 2003 
Ι) του 2003 
Ι) του 2003 
Ι) του 2004 
ί) του 2004 
Ι) του 2005 
Ι) του 2005 
Ι) του 2005 
Ι) του 2006 
Ι) του 2008 
Ι) του 2009 
) του 2011. 

«ευρύτερο  δημόσιο  τομέα » σημαίνει κάθε ανεξάρτητη 
υπηρεσία ή αρχή ή γραφείο ανεξάρτητου αξιωματούχου, κάθε 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου 
δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών τοπ ική  αυτοδιοίκηση  
ή των σχολικών εφορειών ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό 
δημοσίου δικαίου χωρί  νομική προσωπ ικότητα που ιδρύεται 
με νόμο προ  το δημόσιο συμφέρον και τα κεφάλαια του 
οποίου είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη 
Δημοκρατία, καθώ  και κάθε Οργανισμό ή Ίδρυμα που 
αναφέρεται ονομαστικά στο εττισυνημμένο στον παρόντα Νόμο 

Παράρτημα. Παράρτημα-

«εργοδοτούμενο » σημαίνει πρόσωπο που εργάζεται στην 
κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε ω  
υπάλληλο , είτε ω  ωρομίσθιο  εργάτη , είτε δυνάμει 
σύμβαση  εργασία , είτε κάτω από τέτοιε  περιστάσει , από τι  
οποίε  μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέση  μεταξύ εργοδότη 
και εργοδοτούμενου· 
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«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη 
Δημοκρατία και περιλαμβάνει τη δημόσια υπηρεσία, τη δημόσια 
εκπαιδευτική υπηρεσία, την υπηρεσία στι  ένοπλε  δυνάμει  
τη  Δημοκρατία  ή στι  δυνάμει  ασφαλεία  τη  Δημοκρατία , 
τη δικαστική υπηρεσία τη  Δημοκρατία , την υπηρεσία στη 
θέση του Γενικού Εισαγγελέα τη  Δημοκρατία , του Γενικού 
Ελεγκτή τη  Δημοκρατία , του Γενικού Λογιστή τη  
Δημοκρατία , καθώ  και των Βοηθών του  και την υπηρεσία σε 
οποιαδήποτε θέση αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική 
πρόνοια σε νόμο ή Κανονισμού -

«προσαύξηση» σημαίνει το καθορισμένο ποσό αύξηση  που 
παραχωρείται σε εργοδοτουμενο, σύμφωνα με του  όρου  
απασχόληση  του, με τη συμπλήρωση δωδεκάμηνη  
υπηρεσία , μέχρι να φτάσει στο ανώτατο σημείο τη  
μισθολογική  κλίμακα  του, νοουμένου • ότι ικανοποιούνται 
ορισμένε  προϋποθέσει · 

«σύνταξη» σημαίνει τη σύνταξη που καταβάλλεται δυνάμει 
οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών ή συμβάσεων 
απασχόληση  ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών σε 
συνταξιούχο τη  κρατική  υπηρεσία , του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, των αρχών τοπ ική  αυτοδιοίκηση  και των σχολικών 
εφορειών, ή αναφορικά με αυτόν, αλλά δεν περιλαμβάνει τη 
σύνταξη που καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ή φιλοδώρημα ή εφάπαξ-

«συνταξιούχο » σημαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγείται 
σύνταξη όπω  ορίζεται στον παρόντα Νόμο-

«τιμαριθμικό επ ίδομα» σημαίνει το επ ίδομα που παραχωρείται 
επ ιπρόσθετα από του  βασικού  μισθού  και τι  γενικέ  
αυξήσει  και αναθεωρείται από καιρού σε καιρό με βάση τη 
διαφοροποίηση του τιμαριθμικού δείκτη, όπω  ορίζεται με 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών-

«υπάλληλο » σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση, αναφορικά 
με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια σε νόμο ή Κανονισμού -

«ωρομίσθιο  εργάτη » σημαίνει εργάτη που αμείβεται σε 
ωριαία βάση. 

Μη παραχώρηση 3. Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  οποιουδήποτε άλλου νόμου 
προσαύξηση . ή Κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που 

ρυθμίζουν θέματα καταβολή  απολαβών και σύνταξη , κατά την 
περίοδο ισχύο  του παρόντο  Νόμου, ο\ μισθοί των 
αξιωματούχων και των εργοδοτουμένων παραμένουν στο ύψο  
τη  31η  Δεκεμβρίου 2011 και, τηρουμένων των διατάξεων του 
παρόντο  Νόμου, η περίοδο  από 1 η Ιανουαρίου 2012 έω  31η 

Δεκεμβρίου 2013 δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπού  
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συμπλήρωση  τη  απαραίτητη  υπηρεσία  για σκοπού  
παραχώρηση  προσαυξήσειον: 

Νοείται ότι, η περίοδο  υπηρεσία  αξιωματούχου ή 
εργοδοτούμενου πριν την έναρξη ισχύο  του παρόντο  Νόμου 
λαμβάνεται υπόψη για σκοπού  συμπλήρωση  δωδεκάμηνη  
υπηρεσία , ώστε να παραχωρηθεί προσαύξηση μετά τη λήξη 
τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου, σύμφωνα με τον κατά 
περίπτωση νόμο ή Κανονισμό ή διοικητική ρύθμιση ή πρακτική. 

Παραχώρηση 4.-(1) Σε περίπτωση προαγωγή  εργοδοτούμενου κατά τη 
προσαύξηση  σε διάρκεια ισχύο  του παρόντο  Νόμου, παραχωρείται σε αυτόν 
περίπ τωση προσαύξηση σύμφωνα με τον κατά περίπτωση νόμο ή 
προαγωγή . Κανονισμό ή διοικητική ρύθμιση ή πρακτική που ίσχυε πριν τη 

ψήφιση του παρόντο  Νόμου, με τι  ακόλουθε  εξαιρέσει , 
όπου αυτό εφαρμόζεται: 

(α) για σκοπού  υπολογισμού τη  κατάλληλη  
προσαύξηση  στην κλίμακα τη  θέση  του 
υπαλλήλου πριν την προαγωγή θα λαμβάνεται 
υπόψη η υπηρεσία που κερδήθηκε μέχρι την 
ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου 
και 

(β) για σκοπού  υπολογισμού τη  υπηρεσία  
υπαλλήλου επ ί του ανώτατου σημείου τη  κλίμακα  
τη  θέση  πριν την προαγωγή ή, ανάλογα με την 
περίπ τωση, επ ί πάγιου μισθού, θα λαμβάνεται 
υπόψη η υπηρεσία που κερδήθηκε μέχρι την 
ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του παρόντο  
Νόμου. 

(2) Τόσο κατά τη διάρκεια τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου 
όσο και μετά τη λήξη αυτού, για σκοπού  θεμελίωση  
προσόντων για προαγωγή σε θέση για την οποία απαιτείται 
ελάχιστη υπηρεσία στην ανώτερη κλίμακα των συνδυασμένων 
κλιμάκων τη  κατώτερη  θέση , υπάλληλο  ο οποίο  
διαφορετικά θα έφτανε στην ανώτερη κλίμακα, θα λογίζεται ότι 
υπηρέτησε στην ανώτερη κλίμακα των συνδυασμένων 
κλιμάκων τη  κατώτερη  θέση  για αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
ω  εάν να μην τύγχανε εφαρμογή  η μη παραχώρηση 
προσαύξηση  που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντο  Νόμου. 

5. Αδεια απουσία  χωρί  απολαβέ , όχι για λόγου  δημοσίου 
συμφέροντο  που παραχο^ρείται σε υπάλληλο για συνολική 
περίοδο που υπερβαίνει τι  15 ημέρε  στο έτο  υπηρεσία  του 
υπαλλήλου, κατά την περίοδο ισχύο  του παρόντο  Νόμου, 
αφαιρείται από την υπηρεσία του για σκοπού  παραχώρηση  
προσαύξηση  μετά τη λήξη τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου και 
η ημερομηνία προσαύξηση  του μετατίθεται για τόσο χρονικό 

Παραχώρηση 
προσαύξηση  σε 
περίπ τωση 
άδεια  απουσία  
χωρί  απολαβέ , 
όχι για λόγου  
δημοσίου 
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συμφέροντο . 

Παραχώρηση 
προσαύξηση  
π ου είχε 
κατακρατηθεί. 

Παραχώρηση 
προσαύξηση  
π ου είχε 
διακοπ εί ή 
αναβληθεί. 

Μη παραχώρηση 
τιμαριθμικών 
αυξήσεων. 

Άρση ανωμαλιών 
και επ ίλυση 
προβλημάτων. 

διάστημα όσο και η συνολική άδεια απουσία  του χωρί  
απολαβέ . 

6. Σε περίπτωση εργοδότου μένου του οποίου έχει 
κατακρατηθεί η προσαύξηση λόγω μη επ ιτυχία  σε 
οποιαδήποτε καθορισμένη εξέταση ή διαγωνισμό, πριν την 
έναρξη τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου, και ο οποίο  πέτυχε 
στην εν λόγω εξέταση ή διαγωνισμό κατά τη διάρκεια ισχύο  
του παρόντο  Νόμου, μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία 
από την οποία θα έπρεπε να του χορηγηθεί προσαύξηση ή σε 
δύο εξεταστικέ  περιόδου , οποιοδήποτε είναι ευνοϊκότερο για 
τον εργοδότου μενο, τότε η προσαύξηση χορηγείται 
αναδρομικά. 

7. Η πειθαρχική ποινή τη  διακοπή  προσαύξηση  ή τη  
αναβολή  προσαύξηση  σε εργοδοτούμενο που επ ιβλήθηκε 
πριν την έναρξη τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου, η οποία λήγει 
κατά τη διάρκεια τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου, ισχύει ω  
έχει επ ιβληθεί. 

8.-(1) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  οποιουδήποτε άλλου 
νόμου ή Κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών 
που ρυθμίζουν θέματα καταβολή  απολαβών ή συντάξεων, το 
τιμαριθμικό επ ίδομα παραμένει σταθερό όπω  ισχύει στι  31 
Δεκεμβρίου, 2011 για σκοπού  υπολογισμού των απολαβών ή 
επ ιδομάτων ή άλλων οικονομικών ωφελημάτων αξιωματούχου 
ή εργοδοτουμένου ή τη  σύνταξη  που χορηγείται σε 
συνταξιούχο, ή αναφορικά με αυτόν, για την περίοδο τη  ισχύο  
του παρόντο  Νόμου. 

(2) Για σκοπού  αναθεώρηση  του τιμαριθμικού επ ιδόματο  
με ισχύ από την 1Π Ιανουαρίου 2014 θα ληφθεί υπόψη η 
διαφοροποίηση του τιμαριθμικού δείκτη, από την 1η Ιουλίου 
2013 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, όπω  θα καθοριστεί από 
τον Υπουργό Οικονομικών. 

9. Ο Υπουργό  Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για 
την άρση ανωμαλιών και την επ ίλυση προβλημάτων που 
δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντο  
Νόμου. 

Έναρξη και 
διάρκεια τη  

10. Ο παρών Νόμο  τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2012 και ισχύει για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρο 2) 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ /(ΑΡΥΤΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠίΠΤΟΥΜ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑ ΤΟΥΕ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 

1. Ίδρυμα Διαχείριση  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθηση  
2. Ίδρυμα Ενέργεια  Κύπρου 
3. Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου 
4. Ίδρυμα Προώθηση  Έρευνα  
5. Ίδρυμα Συμφωνική  Ορχήστρα  Κύπρου 
6. Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου 
7. Ινστιτούτο Νευρολογία  και Γενετική  Κύπρου 
8. Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο 
9. Κυπριακή Ολυμπ ιακή Επ ιτροπή 
10. Ογκολογικό Κέντρο τη  Τράπεζα  Κύπρου 
11. Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και Επαρχιακά Συντονιστικά 

Συμβούλια Εθελοντισμού 
12. Συμβουλευτική Επ ιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση τη  Βία  στην 

Οικογένεια 



Ε.Ε. Παρ. Ι(ί) 
Αρ. 4314,30.12.2011 

1659 Ν. 193(Ι)/2011 

Ο περί Έκτακτη  Εισφορά  Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων τη  Κρατική  Υπηρεαία  και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη  
Κυπριακέ  Δημοκρατία  ούμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  193(1) του 2011 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

112(1) του 2011. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Έκτακτη  Εισφορά  
Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων τη  Κρατική  
Υπηρεσία  και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικό ) 
Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Έκτακτη  Εισφορά  
Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων τη  Κρατική  
Υπηρεσία  και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2011 (που 
στο εξή  θα αναφέρεται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και 
ο παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί Έκτακτη  Εισφορά  
Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων τη  Κρατική  
Υπηρεσία  και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμοι του 2011. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με τη διαγραφή από την ερμηνεία του όρου «αξιωματούχο » τη  
πρόταση  «και δεν περιλαμβάνει τα Μέλη τη  Δικαστική  Υπηρεσία  
τη  Δημοκρατία , τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
και τον Πρόεδρο και τα Μέλη τη  Επ ιτροπή  Δημόσια  Υπηρεσία » 
(γραμμέ  έντεκα έω  δεκατέσσερα)' 

(β) με τη διαγραφή από την ερμηνεία του όρου «εργοδοτούμενο » τη  
πρόταση  «και δεν περιλαμβάνει του  Ελεγκτέ  Εναέρια  Κυκλοφορία , 
τακτικού  και έκτακτου , σε όλε  τι  βαθμίδε » (γραμμέ  πέντε έω  
επτά)' και 

(γ) με την αντικατάσταση τη  ερμηνεία  του όρου «σύνταξη» με την 
ακόλουθη νέα ερμηνεία: 

«"σύνταξη" σημαίνει τη σύνταξη που καταβάλλεται δυνάμει 
οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών ή συμβάσεων απασχόληση  ή 
διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών σε συνταξιούχο τη  κρατική  
υπηρεσία , του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπ ική  
αυτοδιοίκηση  και των σχολικών εφορειών, ή αναφορικά με αυτόν, αλλά 
δεν περιλαμβάνει φιλοδώρημα ή εφάπαξ·». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου και ο πλαγιότιτλο  αυτού 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο άρθρο και πλαγιότιτλο: 

«Αποκοπή 
μέρου  των 
απολαβών των 
εργοδοτουμένων 
και τη  σύνταξη  
των 
συνταξιούχων. 

3. Ανεξάρτητα αττό τι  διατάξει  οποιουδήποτε 
άλλου νόμου ή Κανονισμών ή διοικητικών 
ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα 
καταβολή  απολαβών και σύνταξη , αποκόπτεται, 
κάθε μήνα, από τι  ακαθάριστε  απολαβέ  
αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και "από τι  
συντάξει  των συνταξιούχων, ω  έκτακτη εισφορά 
προ  τη Δημοκρατία, ποσοστό των απολαβών ή και 
τη  σύνταξη , ω  ακολούθω : 

(α) Για ακαθάριστε  μηνιαίε  απολαβέ  ή και 
σύνταξη, που δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.500,00), δεν 
αποκόπτεται οποιοδήποτε ποσό· 

(β) για ακαθάριστε  μηνιαίε  απολαβέ  ή και 
σύνταξη που υπερβαίνει το ποσό των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.500,00) 
αποκόπτεται ποσοστό επί των ακαθάριστων 
απολαβών ή και τη σύνταξη, ω  ακολούθω : 

(ϊ) για κάθε ευρώ πάνω από δύο χιλιάδε  
πεντακόσια ένα (€2.501,00) έω  τρει  
χιλιάδε  και πεντακόσια ευρώ 
(€3.500,00), ποσοστό 2,5%, 

(ϋ) για κάθε ευρώ πάνω από τρει  χιλιάδε  
πεντακόσια και ένα (€3.501,00) έω  
τέσσερι  χιλιάδε  και πεντακόσια ευρώ 
(€4.500,00), ποσοστό 3%, 

(ϋί) για κάθε ευρώ που υπερβαίνει τι  
τέσσερι  χιλιάδε  πεντακόσια και ένα 
(€4.501,00), ποσοστό 3,5%: 

Νοείται ότι, στι  περιπτώσει  των 
υποπαραγράφων (ϊ), (ϋ) και (ίϋ) για ακαθάριστε  
μηνιαίε  απολαβέ  υπαλλήλου που, κατά την 

192(1) του 2011. ημερομηνία ενάρξεω  τη  ισχύο  του περί τη  μη 
Παραχώρηση  Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών 
Αυξήσεων στου  Μισθού  των Αξιωματούχων και 
Εργοδοτουμένων και στι  Συντάξει  των 
Συνταξιούχων τη  Κρατική  Υπηρεσία  και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2011, 
βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο τη  βαθμίδα  τη  
θέση  του αποκόπτεται ποσοστό του ύψου  του 
3%, 3,5% και 4,0% αντιστοίχω .». 
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Κατάργηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

Έναρξη και 
διάρκεια τη  
ισχύο  του 
παρόντο  
Νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου καταργείται. 

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 
αυτό τη  λέξη  «δεν» (δεύτερη γραμμή). 

6. Ο παρών Νόμο  τίθεται σε ισχύ αττό την 1η Ιανουαρίου του 2012 και 
ισχύει για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. 



Ε.Ε.Παρ. 1(1) 
Αρ. 4314, 30.12.2011 

1662 Ν. 194(ί)/2011 

Ο περί Δημόσια  Υπηρεσία  (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  194(1) του 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

£υ*6τττικό  -ι. ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Δημόσια  
τίτλο . 

Υπηρεσία  (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται 
1 του 1990 μαζί με του  περί Δημόσια  Υπηρεσία  Νόμου  του 1990 έω  

211 του 1991 ^009 ίπ ου σ το ε^Πζ Θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και 
83ί!ϊT0U 199S ° βασ ικ°ζ νόμο  και ο παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι 
60(1) του 1996 ττερί Δημόσια  Υπηρεσία  Νόμοι του 1990 έω  2011. 

109(1) του 1996 ' * ' Η b Μ * 
69{|) του 2000 

156(1) του 2000 
4(1) του 2001 

94(1) του 2003 
128(1) του 2003 
183(1) του 2003 

31(1) του 2004 
218(1) του 2004 

68(1) του 2005 
79(1) του 2005 

105(1) του 2005 
96(1) του 2006 

107(1) του 2008 
137(1) του 2009. 

Τροπ οπ οίηση 
του άρθρου 48 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 48 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την αντικατάσταση τη  τελεία  στο τέλο  του 
με διπλή τελεία και την προσθήκη, αμέσω  μετά, τη  ακόλουθη  
επ ιφύλαξη : 

«Νοείται ότι, οι μετακινήσει  των μελών του εναλλάξιμου 
προσωπικού που είναι τοποθετημένα σε Υπουργείο, 
περιλαμβανομένων των Τμημάτων του, διενεργούνται εντό  του 
ίδιου Υπουργείου, περιλαμβανομένων των Τμημάτων του, από 
τον οικείο Γενικό Διευθυντή με απόφαση του δεόντω  
αιτιολογημένη που κοινοποιείται στο Διευθυντή του Τμήματο  
Δημόσια  Διοίκηση  και Προσωπικού.». 
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Τροποποίηση 3. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  
του βασικού 
νόμου με την μετα το άρθρο 48 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 48Α: 
προσθήκη νέου 
όρθρου. 

«Ανάθεση 48Α.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη 
καθηκόντων. διάταξη του παρόντο  Νόμου, ο Γενικό  

Διευθυντή  Υπουργείου ή προκειμένου για 
Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία, ο οικείο  
Προϊστάμενο  Τμήματο , μπορεί με απόφαση 
του δεόντω  αιτιολογημένη να προβαίνει σε 
ανάθεση καθηκόντων σε υπάλληλο που κατέχει 
μη εναλλάξιμη θέση στο Υπουργείο και σε 
Τμήμα του Υπουργείου ή στο Ανεξάρτητο 
Γραφείο ή Υπηρεσία, αντίστοιχα, όταν υπάρχει 
κενή θέση ή υπηρεσιακή ανάγκη και εφόσον 
υπάρχει κατά το χρόνο τη  απόφαση  ή 
αναμένεται να υπάρξει διαθέσιμο προσωπικό σε 
ομοειδεί  θέσει  ή άλλε  θέσει , σι οποίε  
υπάγονται στο Υπουργείο και σε Τμήμα του 
Υπουργείου ή στο Ανεξάρτητο Γραφείο ή 
Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση: 

Νοείται ότι, η ανάθεση καθηκόντων 
δυνάμει του παρόντο  εδαφίου δεν μπορεί να 
συνεπάγεται αλλαγή του τόπου διαμονή  του 
υπαλλήλου. 

(2) Η επιλογή του υπαλλήλου στον οποίο θα 
ανατεθούν καθήκοντα δυνάμει του εδαφίου (1) 
γίνεται με κριτήριο την αρχαιότητα, με τον 
υπάλληλο με τη μικρότερη αρχαιότητα να 
επ ιλέγεται για ανάθεση πρώτο . 

(3) Η ανάθεση καθηκόντων δυνάμει του 
παρόντο  άρθρου εφαρμόζεται μόνο στι  
περιπτώσει  υπαλλήλων που κατέχουν θέσει  
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στου  βαθμού  εισδοχή  προσωπικού στη 
δημόσια υπηρεσία. 

(4) Η ανάθεση καθηκόντων δυνάμει του 
παρόντο  άρθρου θα ισχύει για χρονική 
περίοδο μέχρι τρία (3) χρόνια και μπορεί να 
ανανεώνεται για άλλα δύο (2) χρόνια με τη 
συναίνεση του υπαλλήλου. 

(5) Υπάλληλο , στον οποίο ανατίθενται 
καθήκοντα δυνάμει του παρόντο  άρθρου, 
εξακολουθεί να κατέχει οργανικά τη θέση στην 
οποία διορίστηκε, υπάγεται όμω  στον 
ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο του Προϊστάμενου 
του Τμήματο  όπου του έχουν ανατεθεί 
καθήκοντα. 

(6) Κάθε πράξη ανάθεση  καθηκόντων που 
διενεργείται δυνάμει του παρόντο  άρθρου 
καταγράφεται σε ονομαστικό κατάλογο με 
στοιχεία για τη θέση του υπαλλήλου, τα 
καθήκοντα που του ανατέθηκαν και την 
υπηρεσιακή ανάγκη που καλύπτει, καθώ  και τη 
χρονική περίοδο τη  ανάθεση  και αντίγραφο 
του π ίνακα διαβιβάζεται στο τέλο  κάθε έτου  
στο Τμήμα Δημόσια  Διοίκηση  και 
Προσωπικού. 

(7) Για του  σκοπού  του άρθρου αυτού ο 
όρο  "βαθμό  εισδοχή  προσωπικού στη 
δημόσια υπηρεσία" έχει την ίδια έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 47 του 
παρόντο  Νόμου.». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4314, 30.12.2011 

1665 Ν. 195{Ι)/2011 

Ο περί Δημόσια  Εκπαιδευτική  Υπηρεσία  (Τροποποιητικό ) (Αρ. 3) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση 
«την Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  195(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 

2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Δημόσια  
τίτλο . Εκπαιδευτική  Υπηρεσία  (Τροποποιητικό ) (Αρ. 3) Νόμο  του 

10 του 1969 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  περί Δημόσια  Εκπαιδευτική  
67 του 1978 Υπηρεσία  Νόμου  του 1969 έω  (Αρ. 2) του 2011 (ττου στο εξή  
53 του 1979 θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο 
4 του 1985 παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί Δημόσια  

100 του 1985 Εκπαιδευτική  Υπηρεσία  Νόμοι του 1969 έω  (Αρ. 3) του 2011. 
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(ί)του 1992 
78(0 του 1992 
80(Ι)του 1992 
81(1) του 1992 

116(1) του 1992 
40(!)του 1993 
46(Ι)του 1993 

8(Ι)του 1994 
37(Ι)του 1994 
26(1) του 1995 
72(Ι)του 1995 
25(ί)του 1996 
43(i) ταυ 1996 

110(1) του 1996 
42(i) του 1997 
88(1) του 1997 

5(Ι)του 1998 
23(0 του 1998 
46(0 του 1998 
57(0 του 1998 
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79( 
12( 
30( 
44( 
84( 
157( 
31( 
48( 
83( 
131( 
13( 
21( 
162( 
163( 
135{ 
207( 
17( 
113( 
44( 
80( 
100( 
36( 
52( 
84{ 
21( 
93( 
21 ( 
24 (I 

)     1998 
)     1999 
)     1999 
)     1999 
)     1999 
)     1999 
)     2000 
)     2000 
)     2000 
)     2000 
)     2001 
)     2001 
)     2001 
)     2001 
)     2002 
)     2002 
)     2003 
)     2003 
}     2004 
)     2004 
)     2006 
)     2007 
)     2007 
)    2008 
)     2010 
)     2010 
)     2011 
)     2011. 

Τροποποίηση του 2. Η παράγραφο  (α) του εδαφίου (13) του άρθρου 28Β του 
άρθρου 28Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τη  
βασικού νόμου. υποπαραγράφου (Mi) αυτή  με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο 

και την προσθήκη στο τέλο  αυτή  τη  ακόλουθη  επ ιφύλαξη ; 

«(Mi) για προϋπηρεσία 18 μηνών και avoj ψα κάθε 6 μήνε  
επ ιπρόσθετη  προϋπηρεσία  αναγνωρίζεται ω  προϋπηρεσία 
ενό  σχολικού έτου : 

Νοείται ότι κατά τον υπολογισμό των μονάδίλΐν για 
προϋπηρεσία ω  αντικαταστάτη  σε δημόσια σχολεία ' τη  
Δημοκρατία , η συνολική π ίστωση σε μονάδε  δε δύναται να 
υπερβαίνει το γινόμενο των σχολικών ετών που εργάζεται κάποιο  
ω  αντικαταστάτη  επ ί τη  μισή  μονάδα .». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1} 1667 Ν. 196{Ι)/2011 
Αρ. 4314, 30.12.2011 

Ο περί τη  Διαδικασία  Πρόσληψη  Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροπο-
ποιητικό ) (Αρ. 2) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση οτην Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  196(1) του 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  Διαδικασία  
Πρόσληψη  Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία (Τροποποιητικό ) (Αρ. 2) Νόμο  του 2011 και θα 
διαβάζεται μαζί με του  περί τη  Διαδικασία  Πρόσληψη  Έκτακτων 
Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμου  του 
1995 έω  2011 (που στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  
νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα αναφέρονται 
μαζί ω  οι περί τη  Διαδικασία  Πρόσληψη  Έκτακτων Υπαλλήλων 
στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμοι του 1995 έω  (Αρ. 
2) του 2011. 

τίτλο . 

108(1) του 1995 
21(1) του 1996 
52(!) του 1997 
78(Ι)του 1997 
82(Ι)του 1997 

105(1) του 1997 
106(1) του 1997 
52(1) του 1998 
64(f) του 1998 
74(1) του 1998 
95(Ι)του 1998 
52(Ι)του 1999 
67(1) του 1999 
98(!) του 1999 

114(1) του 1999 
136(1) του 1999 
138(1) του 1999 
54(1) του 2000 

. 71(0 του 2000 
123(0 του 2000 
172(0 του 2000 
174(1) του 2000 

35(0 του 2001 
152(1) του 2001 
181(1) του 2003 
246(0 του 2004 
250(1) του 2004 
251(1) του 2004 
26(1) του 2011. 

Τροποποίηση 2. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  
του βασικού μετά το άρθρο 4 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 4Α και 4Β: 
νόμου με την 
προσθήκη νέων 
άρθρων. 
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«Μετακίνηση 
εργοδότου μένων 
αορίστου χρόνου. 

Ανάθεση 
καθηκόντων. 

4Α.-(1)0 Γενικό  Διευθυντή  Υπουργείου 
δύναται να μετακινεί εργοδοτούμενου  αορίστου 
χρόνου που απασχολούνται στο Υπουργείο του 
ή σε Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου του σε 
άλλο Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου του ή 
στο Υπουργείο του, εντό  τη  ίδια  επαρχία , 
στι  π ιο κάτω περιπτώσει : 

(α) εργοδοτουμένου  που 
απασχολούνται για εκτέλεση 
διοικητικών και γραφειακών 
καθηκόντων στο Υπουργείο του ή 
σε Τμήμα ή Υπηρεσία του 
Υπουργείου του και 

(β) εργοδοτουμένου  που λόγω 
πλεονασμού έχουν ενταχθεί από το 
Τμήμα Δημόσια  Διοίκηση  και 
Προσωπ ικού δυνάμει του άρθρου 4 
σε ευρύτερε  κατηγορίε  
προσωπ ικού και έχουν μετακινηθεί 
στο Υπουργείο ή Τμήμα ή Υπηρεσία 
του Υπουργείου του. 

(2) Οι μετακινήσει  που διενεργούνται 
δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντο  άρθρου 
κοινοποιούνται στο Διευθυντή του Τμήματο  
Δημόσια  Διοίκηση  και Προσωπ ικού. 

4Β.-(1)0 Γενικό  Διευθυντή  Υπουργείου ή ο 
Προϊστάμενο  Ανεξάρτητου Γραφείου ή 
Υπηρεσία  δύναται να προβαίνει σε ανάθεση 
καθηκόντων σε εργοδοτούμενο αορίστου 
χρόνου στο Υπουργείο και σε Τμήμα ή 
Υπηρεσία του Υπουργείου ή στο Ανεξάρτητο 
Γραφείο ή Υπηρεσία, αντίστοιχα, όταν υπάρχει 
κενή μόνιμη θέση ή υπηρεσιακή ανάγκη και 
εφόσον υπάρχει διαθέσιμο προσωπ ικό του ίδιου 
μισθοδοτικού επ ιπέδου: 

Νοείται ότι, η ανάθεση καθηκόντων 
δυνάμει του παρόντο  άρθρου δεν εφαρμόζεται 
για εργοδότου μένου  που απασχολούνται για 
εκτέλεση διοικητικών και γραφειακών 
καθηκόντων: 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που 
υπάρχει ευχέρεια επ ιλογή  για ανάθεση 
καθηκόντων μεταξύ μόνιμου δημόσιου 

του 2011. υπαλλήλου, δυνάμει του άρθρου 2 του περί 
Δημόσια  Υπηρεσία  (Τροποποιητικού) Νόμου 
του 2011, και εργοδοτούμενου αορίστου 
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χρόνου, δυνάμει του παρόντο  άρθρου, θα 
επ ιλέγεται κατά προτεραιότητα ο 
εργοδοτούμενο  αορίστου χρόνου, ενώ σε 
περίπτωση ευχέρεια  επ ιλογή  μεταξύ 
εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου, θα 
επ ιλέγεται, κατά προτεραιότητα αυτό  με την 
μικρότερη συνολικά υπηρεσία ω  έκτακτο  
υπάλληλο  και εργοδότου μ ενό  αορίστου 
χρόνου.». 



E.E. Παρ. 1(1) 1670 Ν. 197(I)/2011 
Αρ. 4314, 30.12.2011 

0 ττερί Φορολογία  του Εισοδήματο  (Τροπ οπ οιητικό ) (Αρ. 2) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ί-
σημη Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία  συμφωνά με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  197(1) του 2011 

WOMQI ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Φορολογία  του 
τίτλο . Εισοδήματο  (Τροποποιητικό ) (Αρ. 2) Νόμο  του 2011 και θα 

118(1) του 2002 διαβάζεται μαζί με του  περί Φορολογία  του Εισοδήματο  
230(1) του 2002 Νόμου  του 2002 μέχρι 2011 (που στο εξή  θα αναφέρονται ω  
162(1) του 2002 «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα 
195(1) του 2004 αναφέρονται μαζί ω  οι περί Φορολογία  του Εισοδήματο  Νόμοι 

92(1) του 2005 του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2011. 
113(1) του 2006 
80(1) του 2007 

138(1) του 2007 
32(1) του 2009 
45(1) του 2009 
74(1) του 2009 

110(1) του 2009 
41(1) του 2010 

133(1) του 2010 
116(1) του 2011. 

Τροποποίηση του 2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση τη  τελεία , στο τέλο  τη  
παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) αυτού, με άνω τελεία και 
την προσθήκη, αμέσω  μετά, τη  ακόλουθη  νέα  
παραγράφου (ζ): 
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«(ζ) οποτεδήποτε εταιρεία παραχωρεί δάνειο ή 
οποιαδήποτε άλλη χρηματική διευκόλυνση 
συμπεριλαμβανομένη  και τη  χρηματική  ανάληψη , 
εξαιρουμένου υπολοίπου που προέρχεται από εμπορικέ  
συναλλαγέ , σε διευθυντέ  ή μετόχου  τη  άτομα ή των 
συζύγων αυτών ή σε συγγενεί  του  μέχρι και του δεύτερου 
βαθμού συγγένεια , τότε λογίζεται ότι το άτομο αυτό έχει 
μηνιαίο όφελο  που ισούται με εννέα τοι  εκατό (9%) ετήσια 
επ ί του υπολοίπου του δανείου ή τη  οποιασδήποτε άλλη  
μηνιαία  χρηματική  διευκόλυνση  στο τέλο  κάθε μήνα 
{συμπεριλαμβανομένη  και τη  χρηματική  ανάληψη  κατά 
τη διάρκεια του μήνα): 

Νοείται ότι, ο υπολογιζόμενο  φόρο  επ ί του 
μηνιαίου οφέλου  βεβαιώνεται και καταβάλλεται σύμφωνα 

Επ ίσημη με του  περί Παρακρατήσεω  Φόρου εξ Αποδοχών 

Εφημερίδα, Κανονισμού .»· και 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
9.7.1964 
30.3.1973. 

(β) με την αντικατάσταση τη  τελεία  στο τέλο  τη  
παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) αυτού, με άνω τελεία και 
την προσθήκη, αμέσω  μετά, τη  ακόλουθη  νέα  
παραγράφου (ζ): 

«(ζ) οποτεδήποτε εταιρεία παραχωρεί δάνειο ή 
οποιαδήποτε άλλη χρηματική διευκόλυνση 
συμπεριλαμβανομένη  και τη  χρηματική  ανάληψη , 
εξαιρουμένου υπολοίπου που προέρχεται από εμπορικέ  
συναλλαγέ , σε διευθυντέ  ή μετόχου  τη  άτομα ή των 
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συζύγων αυτών ή σε συγγενεί  του  μέχρι και του δεύτερου 
βαθμού συγγένεια , τότε λογίζεται ότι το άτομο αυτό έχει 
μηνιαίο όφελο  που ισούται με εννέα τοι  εκατό (9%) ετήσια 
επί του υπολοίπου του δανείου ή τη  οποιασδήποτε άλλη  
μηνιαία  χρηματική  διευκόλυνση  στο τέλο  κάθε μήνα 
(συμπεριλαμβανομένη  και τη  χρηματική  ανάληψη  κατά 
τη διάρκεια του μήνα): 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
9.7.1964 
30.3.1973. 

Νοείται ότι, ο υπολογιζόμενο  φόρο  επ ί του 
μηνιαίου οφέλου  βεβαιώνεται και καταβάλλεται σύμφωνα 
με του  περί Παρακρατήσεω  Φόρου εξ Αποδοχών 
Κανονισμού .». 

Τροποποίηση του 3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
άρθρου 9 του προσθήκη στο τέλο  του εδαφίου (1) αυτού, αμέσω  μετά το 
βασικού νόμου. στοιχείο (ϊ), του ακόλουθου νέου στοιχείου (ϋ): 

«(ίί) οι αποδοχέ , που αφορούν μισθωτέ  υπηρεσίε  που 
παρέχονται εντό  του φορολογικού έτου , επί των οποίων οι 
εισφορέ  στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείο 
Πλεονάζοντο  Προσωπ ικού, Ταμείο Ανάπτυξη  
Ανθρώπ ινου Δυναμικού, Ταμείο Κοινωνική  Συνοχή , 
Ταμείο Συντάξεων και Ταμείο Προνοία  δεν καταβάλλονται 
στο έτο  στο οποίο οφείλονται: 

Νοείται ότι, στην περίπτωση που οι π ιο πάνω 
εισφορέ , ω  επ ίση  και οι οποιεσδήποτε απορρέουσε  εττ' 
αυτών επ ιβαρύνσει  και τόκοι, καταβάλλονται πλήρω  εντό  
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δύο (2) ετών από την τελευταία ημερομηνία που αυτέ  
οφείλονται, τότε οι αποδοχέ  και οι εισφορέ  αυτέ  
εκπ ίπτονται κατά το φορολογικό έτο  στο οποίο 
καταβάλλονται όπω  οι π ιο πάνω.». 

Κατάργηση του 4. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου καταργείται, 
άρθρου 39 του 
βασικού νόμου. 

Έναρξη τη  ισχύο  5. Η ισχύ  του παρόντο  Νόμου αρχίζει από το φορολογικό έτο  
του παρόντο  2012. 
Νόμου. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1} 
Αρ. 4314, 30.12.2011 

1674 Ν. 198{Ι)/2011 

Ο ττερί Εταιρειών {Τροποποιητικό ) (Αρ. 5) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοοίευση στην Επίοημη Εφημερίδα τη  
Κιιπριοκή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  198(1) του 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  •). ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Εταιρειών 
τίτλο - (Τροποποιητικό ) (Αρ. 5) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με 
Κεφ. 113 , 

τον περί Εταιρειών Νομό (που ατο εξή  θα αναφέρεται ω  «ο 
9 του 1968 

76 του 1977 βασ ικό   νόμο  » ) . 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

46(1) του 1992 

96(1) του 1992 

41{Ι} του 1994 

15(1) του 1995 

21(1) του 1997 

82(1} του 1999 

149(1) του 1999 

2(1) του 2000 

135(1) του 2000 

151(1) του 2000 

76(1) του 2001 

70(1) του 2003 

167{Ι) του 2003 

92(1) του 2004 

24(1)     2005 

129(1)     2005 

130(1)     2005 

98(1)     2006 

124(1)     2006 

70(1)     2007 

71(1) του 2007 

131(1) του 2007 

186(1) του 2007 

87(1} του 2008 

41(1) του 2009 

49(1) του 2009 
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99{!) του 2009 
42(f) του 2010 
60(1} του 2010 
88(1) του 2010 
53(1) του 2011 

117(1) του 2011 
145(1) του 2011 

157(1) του 2011. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 64 του 
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 64 του βασικού νόμου τροποποιείται 
ω  ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση, στο τέλο  τη  παραγράφου (γ) αυτού, 
του σημείου του κόμματο  με το σημείο τη  άνω τελεία  και 
την προσθήκη, αμέσω  μετά, τη  λέξη  "ή"· και 

(β) με την προσθήκη, αμέσω  μετά την παράγραφο (γ) αυτού, των 
ακόλουθων νέων παραγράφων: 

«(δ) να ακυρώνει μετοχικό κεφάλαιο που π ληρώθηκε με 
σκοπό τη διαγραφή ζημιών τη  εταιρεία - ή 

(ε) να ακυρώνει μετοχικό κεφάλαιο που π ληρώθηκε με 
δημιουργία αποθεματικού που θα ονομάζεται 
"αποθεματικό από μείωση κεφαλαίου", το οποίο θα 
τυγχάνει του ιδίου χειρισμού με το λογαριασμό από 
υπεραξία μετοχών ω  καθορίζεται στο άρθρο 55, οι 
διατάξει  του οποίου θα εφαρμόζονται αναφορικά με 
αυτό,». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4314, 30.12.2011 

1676 Ν. 199(Ι)/20Ί1 

Ο περί Επιβολή  Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματο  (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευσΐ} 
οτην Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  αύμφωνα με το Αρβρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  199(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ 

Συνοπ τικό  
τίτλο . 

84(f) του 2011. 

Τροπ οπ οίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Επ ιβολή  Ειδικού Φόρου 
Πιστωτικού Ιδρύματο  (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα 
διαβάζεται μαζί με τον περί Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματο  Νόμο 
του 2011 (που στο εξή  θα αναφέρεται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο 
βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί 
Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματο  Νόμοι του 2011. 

2. Το εδάφιο (4) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  
ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού, τη  
φράση  «Κανονισμού , οι οποίοι καταρτίζονται από την 
Κεντρική Τράπεζα τη  Κύπρου και εκδίδονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο.» (τέταρτη μέχρι έκτη γραμμή), με τη 
λέξη «νομοθεσία.»' 

(β) με την αντικατάσταση τη  παραγράφου (γ) αυτού, με την 
ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(γ) Η νομοθεσία που προβλέπεται στην παράγραφο (β) 
λαμβάνει υπόψη τι  καλέ  πρακτικέ  άλλων χωρών τη  
Ευρωπαϊκή  Ένωση  και κατατίθεται για ψήφιση σε Νόμο 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων εντό  έξι (6) μηνών από την 
29" Απριλίου 2011.» 

(γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (δ) αυτού, τη  
φράση  «οι αναφερόμενοι στην παράγραφο (β) Κανονισμοί 
δεν κατατεθούν-για έγκριση» (πρώτη και δεύτερη-γραμμή-),-με 
τη φράση «το νομοσχέδιο που αφορά την προβλεπόμενη 
στην παράγραφο (β) νομοθεσία δεν κατατεθεί για ψήφιση». 

Τροποποίηση του 3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 14 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, τη  φράση  
«31η Μαρτίου 2013» (έκτη και έβδομη γραμμή), με τη φράση 
«31η Δεκεμβρίου 2014»' 

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, τη  φράση  
«31η Μαρτίου 2013» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «31η 
Δεκεμβρίου 2014»' 
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(γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου 
(2) αυτού, τη  φράση  «31η Μαρτίου 2013» (δεύτερη και 
τρίτη γραμμή), με τη φράση «31η Δεκεμβρίου 2014»" και 

(δ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου 
(2) αυτού, τη  φράση  «31η Μαρτίου 2014» (πέμπτη 
γραμμή), με τη φράση «31 η Μαρτίου 2015». 

Τροποποίηση του 4. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη μετατροπή του 
άρθρου115 του σημείου τη  τελεία  στο τέλο  τη  υφιστάμενη  επ ιφύλαξη  αυτού με 
βασικού ν μου. ^ ν ω KQ] κ^Ίω τε^ε|α κα, Την προσθήκη, αμέσω  μετά, τη  ακόλουθη  

νέα  επ ιφύλαξη : 

«Νοείται περαιτέρω ότι η ισχύ  των διατάξεων του παρόντο  άρθρου 
παύει να ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2013.». 



Ε.Ε. Παρ. 10) 1678 Ν. 200(I)/2011 
Αρ. 4314, 30.12.2011 

Ο ττερί τη  Διαχείριση  Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη, 
Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

'Αριθμό  200(1) του 2011 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗ£ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  1. ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  Διαχείριση  
τίτΑο · Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτό  εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια -

«αρμόδιε  εποπτικέ  αρχέ » σημαίνει: 

(α) την Κεντρική Τράπεζα τη  Κύπρου, για τι  τράπεζε , 

(β) την Υπηρεσία Εποπτεία  και Ανάπτυξη  Συνεργατικών Εταιρειών, 
για τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, 

(γ) την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά  Κύπρου, για τι  επιχειρήσει  
παροχή  επενδυτικών υπηρεσιών, 

(δ) τον Έφορο Ασφαλίσεων, για τι  ασφαλιστικέ  και αντασφαλιστικέ  
επ ιχειρήσει  

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία-

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα τη  Κύπρου ω  
αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση τη  σταθερότητα  του χρηματοοικονομικού 
συστήματο · 

«Κεντρικό  Φορέα » έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 
άρθρο 2 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου-22 του 1985 

68 του 1987 

190 του 1989 
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8 του 1992 
220) του 1992 

140{Ι) του 1999 
140(1) του 2000 
171(1} του 2000 

8(1) του 2001 
123(1) του 2003 
124(1) του 2003 
144(1) του 2003 

5(1) του 2004 
170(1) του 2004 
230(1) του 2004 
23(1) του 2005 
49{!) του 2005 
76(ί) του 2005 
29(1) του 2007 
37(1) του 2007 

177(1} του 2007 
104(1) του 2009 
124(1) του 2009 
85(1) του 2010 

118(1) του 2011. 

«Κυπριακή Επιχείρηση Παροχή  Επενδυτικών Υπηρεσιών» ή «ΚΕΠΕΥ» έχει 
144(1) του 2007 την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί 
106(1) του 2009. Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 

Νόμου-

«Μέτρα στήριξη » σημαίνει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 4' 

«Σχέδια» σημαίνει: 

(α) Το Σχέδιο Προστασία  Καταθέσεων που συστάθηκε δυνάμει του 
66(1) του 1997 άρθρου 34{2) των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 
74(1} του 1999 έω   (Αρ.2} του 2011, όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται, 94(ΐ;του2000 
119(1) του 2003 
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4(1) του 2004 
151(1) του 2004 
231(1) του 2004 
235(1) του 2004 
20(1) του 2005 
80(f) του 2008 

100(1) του 2009 
123(1} του 2009 
27(1} του 2011 

104(1) του 2011. 

(β) το Σχέδιο Προστασία  Καταθέσεων, ττου συστάθηκε δυνάμει του 
άρθρου 53 (2) (κη) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου· 

«Ταμεία» σημαίνει τα Ταμεία Προστασία  Καταθέσεων και το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτική  Σταθερότητα  

«Ταμεία Προστασία  Καταθέσεων» σημαίνει: 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
03.03.2000 
14.04.2000 
23.11.2001 
02.05.2003 
25.07.2003 
16.07.2004 
24.03.2006 
24.07.2009. 

(α) Το Ταμείο Προστασία  Καταθέσεων, που συστάθηκε δυνάμει των 
περί Σύσταση  και Λειτουργία  Σχεδίου Προστασία  Καταθέσεων 
Κανονισμών, 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

(β) το Ταμείο Προστασία  Καταθέσεων, που συστάθηκε δυνάμει των 
περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου 
Προστασία  Καταθέσεων) Θεσμών-
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25.02.2000 

08.04.2004 

24.07.2009. 

«Ταμείο Χρηματοπιστωτική  Σταθερότητα » σημαίνει το ανεξάρτητο Ταμείο 
84(Ι) του 2011 χρηματοπ ιστωτική  Σταθερότητα , τ ο οποίο συστήνεται δυνάμει του περί 

Επιβολή  Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματο  Νόμου-

«υποδομέ  των χρηματοοικονομικών αγορών» σημαίνει τα συστήματα 
πληρωμών, εκκαθάριση  και διακανονισμού συναλλαγών 

«Υπουργό » σημαίνει τον Υπουργό των Οικονομικών ή οποιοδήποτε 
δεόντω  εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό του υπουργείου του 

«χρηματοοικονομικέ  αγορέ » σημαίνει τι  αγορέ  χρήματο  και κεφαλαίου-

«χρηματοοικονομική κρίση» περιλαμβάνει τι  ακόλουθε  μορφέ  συστημικων 
διαταραχών: 

(α) Κρίσει , οι οποίε  επηρεάζουν μεμονωμένε  τράπεζε  ή 
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα (ΣΠϊ) ή τραπεζικού  ομίλου  ή τα 
τραπεζικά τμήματα χρηματοοικονομικών ομίλων και οι οποίε  είναι 
δυνατό να προκαλέσουν συστημικέ  διαταραχέ  στο 
χρηματοοικονομικό σύστημα, ή 

(β) κρίσει , ot οποίε  επηρεάζουν μεμονωμένου  μη τραπεζικού  
χρηματοοικονομικού  οργανισμού  ή τα μη τραπεζικά τμήματα 
χρηματοοικονομικών ομίλων και of οποίε  είναι δυνατό να 
προκαλέσουν συστημικέ  διαταραχέ  στο χρηματοοικονομικό 
σύστημα, ή 

(γ) άλλε  συστημικέ  διαταραχέ , περιλαμβανομένων αυτών που 
επηρεάζουν τι  χρηματοοικονομικέ  αγορέ  ή τι  υποδομέ  των 
χρηματοοικονομικών αγορών-
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«χρηματοοικονομικό  οργανισμό » σημαίνει οποιοδήποτε από του  
ακόλουθου  οργανισμού  που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και έλαβε άδεια 
λειτουργία  από αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία: 

(α) Τράπεζα, 

(β) ΣΠί, 

(γ) ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επ ιχείρηση, 

(δ) κυπριακή επιχείρηση παροχή  επενδυτικών υπηρεσιών, 

«χρηματοοικονομικό σύστημα» σημαίνει τον τομέα τη  οικονομία  που 
αποτελείται από του  χρηματοοικονομικού  οργανισμού , τι  
χρηματοοικονομικέ  αγορέ  και τι  υποδομέ  των χρηματοοικονομικών 
αγορών. 

Πεδίο 3. Ο παρών Νόμο  ρυθμίζει την ανάθεση εξουσιών στο Υπουργικό 
εφαρμογή . Συμβούλιο και στην Κεντρική Τράπεζα ώστε σε περιόδου  

χρηματοοικονομικών κρίσεων, μετά από εισήγηση τη  Κεντρική  Τράπεζα  
και αφού η Κεντρική Τράπεζα συμβουλευθεί προηγουμένω  την αρμόδια 
εποπτική αρχή να λαμβάνει μέτρα προ  αντιμετώπιση των προηγούμενων 
προβλημάτων ρευστότητα  ή φερεγγυότητα  του χρηματοοικονομικού 
συστήματο  ή και για σκοπού  ενίσχυση  τη  κεφαλαιακή  βάση  ή και του 
ισολογισμού χρηματοοικονομικών οργανισμών στη Δημοκρατία, οι οποίοι σε 
περίπτωση μη στήριξη  του  θα προκαλέσουν συστημικέ  διαταραχέ  στο 
χρηματοοικονομικό σύστημα. 

ΜέτΡα 4. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο σε περίοδο χρηματοοικονομική  κρίση , 
στήριξη , προ  αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητα  ή και φερεγγυότητα  του 

χρηματοοικονομικού συστήματο  ή σε περιπτώσει  που ενδέχεται να 



1683 

επηρεαστεί η φερεγγυότητα χρηματοοικονομικού οργανισμού ή και για 
σκοπού  ενίσχυση  τη  κεφαλαιακή  βάση  ή και του ισολογισμού 
χρηματοοικονομικών οργανισμών στη Δημοκρατία, ανεξαρτήτω  των 

112(1) του 2002 ° 'αταξεων του π εΡί ΤΓΚ Διαχείριση  των Εσόδων και Δαπανών και του 
22(1) του 2004. Λογιστικού τη  Δημοκρατία  Νόμου, κατόπιν εισήγηση  τη  Κεντρική  

Τράπεζα  και αφού η Κεντρική Τράπεζα συμβουλευθεί προηγουμένω  την 
αρμόδια εποπτική αρχή και νοουμένου ότι υπάρχει πρόνοια στον 
προϋπολογισμό για τι  αναγκαίε  πιστώσει  -

(α) δύναται να προχωρεί -

0) στη χορήγηση κυβερνητικών δανείων σε 
χρηματοοικονομικού  οργανισμού -

(ϋ) στην παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων για δανεισμό που 
θα λαμβάνουν χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ή/και στην 
παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων για την έκδοση 
ομολόγων από χρηματοοικονομικού  οργανισμού , έναντι 
κατάλληλου τιμήματο -

(iii) στην παροχή κεφαλαίου έναντι τη  απόκτηση  ισότιμη  
συμμετοχή  στην ιδιοκτησιακή δομή χρηματοοικονομικών 
οργανισμών: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Υπουργικό 
Συμβούλιο επιλέξει μεταξύ άλλων επιλογών που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ω  μέθοδο στήριξη  
επηρεαζόμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού, την 
παροχή κεφαλαίου έναντι απόκτηση  συμμετοχή  στην 
ιδιοκτησιακή δομή αυτού, δύναται να προχωρεί πρώτα στην 
παροχή κεφαλαίου και ακολούθω  δύναται να προβαίνει 
στον καθορισμό τη  τιμή  τη  μετοχή  αυτού, σύμφωνα με 
τα άρθρα 9 και 10 και στη διάθεση μετοχών του 
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επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού στου  
μετόχου  του στην καθορισθείσα τιμή ή και σε οποιαδήποτε 
άλλη τιμή το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση τη  
Κεντρική  Τράπεζα  τη  Κύπρου ήθελε καθορίσει, κατά την 
απόλυτη κρίση του, 

(β) δύναται να χορηγεί κυβερνητικά δάνεια ή εγγυήσει  έναντι 
κατάλληλου τιμήματο  ή και να καταβάλλει χορηγία στα Ταμεία 
Προστασία  Καταθέσεων για κάλυψη οποιουδήποτε ελλείμματο  
ήθελε προκύψει στο ολικόν ποσό αποζημίωση  καταθετών, που οι 
τελευταίοι δικαιούνται, σύμφωνα με του  κανονισμού  του κάθε 
Ταμείου σε περίπτωση ενεργοποίηση  του αντίστοιχου σχεδίου, 

(γ) δύναται να χορηγεί κυβερνητικά δάνεια ή εγγυήσει  έναντι 
κατάλληλου τιμήματο  ή και να καταβάλλει χορηγία στο Ταμείο 
Χρηματοπιστωτική  Σταθερότητα  για να το υποβοηθήσει στην 
εκπλήρωση τη  αποστολή  του: 

Νοείται ότι, οι όροι των π ιο πάνω μέτρων στήριξη  πρέπει να 
συνάδουν με του  Κανόνε  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  για τι  Δημόσιε  
Ενισχύσει  καθώ  και με τι  διατάξει  του περί Ελέγχου των Κρατικών 

30(Ι) του 2001 
122(1) του 2001 Ενισχύσεων Νόμου. 
139(1)     2002 

10(1)     2003 

80(1)     2003 

144(1)     2004 

117(1)     2005 

9(1)     2007 

82(1)     2007 

108( )     2009. 

(2) Η Κεντρική Τράπεζα για τη διαμόρφωση τη  κατά το εδάφιο (1) 
εισήγηση  τη  προ  το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη: 

(α) Τα εποπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από την αρμόδια 
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εποπτική αρχή, 

(β) την αποτελεσματικότητα τη  προτεινόμενη  στήριξη  του 
χρηματοοικονομικού οργανισμού με το λιγότερο δυνατό κόστο  
για το φορολογούμενο, 

(γ) κατά πόσον ο χρηματοοικονομικό  οργανισμό , κατά την κρίση 
τη  Κεντρική  Τράπεζα  δεν κατέστη δυνατόν να αντλήσει 
ικανοποιητικού  πόρου  από του  υφιστάμενου  μετόχου  του ή 
από την αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο: 

Νοείται ότι, κατά τη διαμόρφωση τη  εισήγηση  τη , η Κεντρική 
Τράπεζα δύναται να λαμβάνει υπόψη τι  απόψει  του επηρεαζόμενου 
χρηματοοικονομικού οργανισμού. 

Γενικέ  αρχέ  5. Τα μέτρα στήριξη  διέπονται από τι  ακόλουθε  γενικέ  αρχέ : 
μέτρων στήριξη . 

(α) Είναι περιορισμένη  έκταση  και προσωρινού χαρακτήρα και ανά 
εξάμηνο τυγχάνουν αξιολόγηση  από την Κεντρική Τράπεζα, η 
οποία λαμβάνει υπόψη τι  απόψει  τη  αρμόδια  εποπτική  αρχή , 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, τα αποτελέσματα τη  
οποία  υποβάλλονται από τον Υπουργό, με σχετική έκθεση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

Νοείται ότι, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την 
Κεντρική Τράπεζα και αφού η Κεντρική Τράπεζα συμβουλευθεί 
προηγουμένω  την αρμόδια εποπτική αρχή, εξετάζουν από κοινού 
ανά εξαμηνία το ενδεχόμενο τερματισμού του μέτρου στήριξη  και 
σε περίπτωση που το μέτρο στήριξη  ενδείκνυται να τερματιστεί, 
λαμβάνονται, από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την 
Κεντρική Τράπεζα και αφού η Κεντρική Τράπεζα συμβουλευθεί 
προηγουμένω  την αρμόδια εποπτική αρχή, όλα τα μέτρα προ  
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τερματισμό του; 

Νοείται περαιτέρω ότι, τα μέτρα στήριξη  τερματίζονται μόλι  η 
κατάσταση του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού 
ή/και οι γενικότερε  συνθήκε  τη  αγορά  το επιτρέψουν-

(β) αφορούν μόνο χρηματοοικονομικού  οργανισμού  ή και Ταμεία, τα 
οποία λόγω χρηματοοικονομική  κρίση  έχουν περιορισμένη 
πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα ή αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
φερεγγυότητα  ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα 
φερεγγυότητα  ή αδυνατούν να αντλήσουν έγκαιρα από άλλε  
πηγέ  επαρκή ρευστότητα ή και κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν τα 
προβλήματα ρευστότητα  ή και φερεγγυότητα  και, σε σχέση με 
Ταμεία, λαμβάνονται μόνο εφόσον οι διαχειριστικέ  επιτροπέ  των 
Ταμείων έχουν εξαντλήσει κάτω από συνθήκε  χρηματοοικονομική  
κρίση  κάθε δυνατότητα άντληση  συμπληρωματικών πόρων είτε 
από τα μέλη του  είτε με δανεισμό βάσει των κανονισμών 
λειτουργία  των εν λόγω Ταμείων-

(γ) η παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων δεν καλύπτει διατραπεζικέ  
καταθέσει  ή/και δάνεια μειωμένη  εξασφάλιση  ή/και 
εξασφαλισμένε  υποχρεώσει -

(δ) για την παροχή των κυβερνητικών εγγυήσεων, οι επωφελούμενοι 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί καταβάλλουν προ  την κυβέρνηση 
προμήθεια, η τιμολόγηση τη  οποία  βασίζεται στι  συστάσει  τη  
Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  αναφορικά με τι  κυβερνητικέ  
εγγυήσει  για τραπεζικό χρέο , οι οποίε  λαμβάνουν υπόψη το 
λειτουργικό κόστο  και τον αναλαμβανόμενο π ιστωτικό κίνδυνο 
αντίστοιχη  εγγύηση  στην αγορά-

(ε) για τι  περιπτώσει  λήψη  μέτρων στήριξη  σε σχέση με 
χρηματοοικονομικού  οργανισμού  υπό τη μορφή τη  χορήγηση  
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κυβερνητικών δανείων ή/και τη  παροχή  κυβερνητικών εγγυήσεων 
για χρηματικά ποσά που δανείζονται οι χρηματοοικονομικοί 
οργανισμοί, οι επωφελούμενοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί 
πρέπει να παρέχουν αποδεκτέ  εξασφαλίσει : 

Νοείται ότι, οι διατάξει  τη  παραγράφου (ε), δεν 
εφαρμόζονται στην περίπτωση χορήγηση  εγγύηση  για δανεισμό 
των χρηματοοικονομικών οργανισμών από την Κεντρική Τράπεζα· 

(στ) οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που τυγχάνουν μέτρων στήριξη  
είναι οργανισμοί, οι οποίοι θα προκαλέσουν σε περίπτωση μη 
στήριξη  του  συστημικέ  διαταραχέ  στο χρηματοοικονομικό 
σύστημα: 

Νοείται ότι, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί πρέπει να 
τυγχάνουν ισότιμη  μεταχείριση -

(ζ) κατά την παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων για δανεισμό που 
λαμβάνουν οι επωφελούμενοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί με ή 
χωρί  έκδοση τίτλων, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται 
εναρμόνιση με τη νομισματική πολιτική του ευρωσυστήματο -

(η) κατά τη λήψη μέτρων στήριξη  λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού χρηματοοικονομικών 
οργανισμών και να αποσοβούνται στρεβλώσει  τη  αγορά -

(θ) ο επωφελούμενο  χρηματοοικονομικό  οργανισμό  οφείλει να μην 
ασκεί επιθετικέ  εμπορικέ  στρατηγικέ  περιλαμβανομένη  τη  
διαφήμιση  τη  στήριξη  που λαμβάνει, σε βάρο  των 
ανταγωνιστών του που δεν τυγχάνουν.παρόμοια  στήριξη , ούτω  
ώστε να αποφεύγονται αδικαιολόγητε  στρεβλώσει  του 
ανταγωνισμού και τη  αγορά : 
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Νοείται ότι, ο μέσο  ετήσιο  ρυθμό  ανάπτυξη  του 
ισολογισμού του χρηματοοικονομικού οργανισμού, δε δύναται να 
υπερβαίνει το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξηση  του μεγέθου  των 
ισολογισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Δημοκρατία κατά 
την περίοδο των δέκα ετών που προηγούνται τη  καταβολή  τη  
ενίσχυση -

(ι) η πρόσβαση των χρηματοοικονομικών οργανισμών στα μέτρα 
στήριξη  ενεργοποιείται μόνο σε επείγουσε  περιπτώσει  και υπό την 
προϋπόθεση ότι υφίστανται επιτακτικοί λόγοι άμεση  παρέμβαση  τη  
Δημοκρατία : 

Νοείται ότι, σε περίπτωση απόφαση  για τη λήψη μέτρων στήριξη , 
το Υπουργείο Οικονομικών υποβάλλει προηγουμένω  στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για έγκριση, συμπληρωματικό προϋπολογισμό με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντο , συνυποβάλλοντα  όλε  τι  σχετικέ  
λεπτομέρειε  εφαρμογή  των μέτρων στήριξη . 

Εξουσίε  6. Ο Υπουργό , εκτό  αν προβλέπεται διαφορετικά, έχει εξουσία να 
αποφασίζει, με τη σύμφωνη γνώμη τη  Κεντρική  Τράπεζα , για τα θέματα 
που καθορίζονται στα άρθρα 7 έω  11. Οι σχετικέ  αποφάσει  λαμβάνονται 
κατόπιν εισήγηση  τη  Κεντρική  Τράπεζα  και αφού η Κεντρική Τράπεζα 
συμβουλευθεί προηγουμένω  την αρμόδια εποπτική αρχή. 

7.-(1) Σε περίπτωση λήψη  ενό  ή περισσοτέρων μέτρων στήριξη  που 
προβλέπονται στι  παραγράφου  (β) και (γ) του άρθρου 4, ο Υπουργό , 
κατόπιν εισήγηση  τη  Κεντρική  Τράπεζα  δύναται να θέτει όρου  τόσο στα 
Ταμεία όσο και στα μέλη του . 

(2) Σε περίπτωση λήψη  ενό  ή περισσοτέρων μέτρων στήριξη  που 
προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, ο 
Υπουργό  με τη σύμφωνη γνώμη τη  Κεντρική  Τράπεζα  δύναται, 

Κεφ. 113. ανεξαρτήτω  των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, του περί 
9 του 1968 

Όροι επί των 
μέτρων στήριξη . 
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76 του 1977 Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορά  
17 του 1979 Νόμου, του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 

Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου καθώ  και οποιουδήποτε άλλου νόμου-
105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990 

46(1) του 1992 
96(1) του 1992 
41(1) του 1994 
15(1) του 1995 
21(1) του 1997 
82{Ι)του 1999 

149(1} του 1999 
2(1) του 2000 

135(1) του 2000 
151(1) του 2000 
76(1) του 2001 
70(1) του 2003 

167(1) του 2003 
92(1) του 2004 
24(1) του 2005 

129(1) του 2005 
130(1) του 2005 
98(1) του 2006 

124(1) του 2006 
70(1) του 2007 
71(1) του 2007 

131(1) του 2007 
186(1) του 2007 
87(!) του 2008 
41(1) του 2009 
49(1) του 2009 
99(1) του 2009 
42(1) του 2010 
60(0 του 2010 
88(1) του 2010 
53(1) του 2011 

117(1) του 2011 
145(1) του 2011. 

41(1) του 2007 
47(1) του 2009. 
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144{Ι) του 2007 
106(1) του 2009. 

(α) να περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν 
από μετοχέ  ή δικαιώματα ψήφου που κατέχουν οι μέτοχοι του 
επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού ω  προ  όλα ή 
μερικά από τα θέματα, σε σχέση με τα οποία ασκούνται τα 
δικαιώματα ψήφου: 

Νοείται ότι, οι μέτοχοι διατηρούν ro δικαίωμα πώληση , 
διάθεση , μεταβίβαση  ή με άλλο τρόπο αποξένωση  των μετοχών 
που κατέχουν-

(β) να διορίζει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή 
τη  Επιτροπεία  του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού 
οργανισμού με τη σύμφωνη γνώμη τη  Κοινοβουλευτική  
Επιτροπή  Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να καθορίζει τι  
διατάξει  του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών 
Εταιρειών Νόμου, όπω  και του  όρου  του καταστατικού ή των 
ειδικών κανονισμών του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού 
οργανισμού που αφορούν συμβούλου  ή μέλη Επιτροπεία , που 
θα εφαρμόζονται επί των συμβούλων ή μελών τη  Επιτροπεία  
που διορίζονται δυνάμει του παρόντο  άρθρου: 

Νοείται ότι, στην περίπτωση που οι διατάξει  του παρόντο  
άρθρου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με το μέτρο στήριξη  που 
προβλέπεται στην υποπαράγραφο (iii) τη  παραγράφου (α) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 4, οι εξουσίε  του Υπουργού δε θεωρείται 
ότι απορρέουν από τη συμμετοχή τη  Δημοκρατία  στην 
ιδιοκτησιακή δομή του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού 
οργανισμού, αλλά απευθεία  από τι  διατάξει  του παρόντο  
Νόμου-
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(γ) να θέτει στου  χρηματοοικονομικού  οργανισμού , οποιουσδήποτε 

όρου  περιλαμβανομένων περιορισμών στη διάθεση 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων στην αγορά ή στην επέκταση των 
δραστηριοτήτων του . 

Αύξηση του 
μετοχικού 
κεφαλαίου του 
επωφελούμενου 
χρηματοοικονομι-
κού οργανισμού. 

8. Ανεξαρτήτω  των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, του περί 
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορά  
Νόμου και του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, όπω  αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται και ανεξαρτήτω  των όρων του καταστατικού ή των ειδικών 
κανονισμών του χρηματοοικονομικού οργανισμού που ρυθμίζουν την αύξηση 
κεφαλαίου του, ο Υπουργό  με τη σύμφωνη γνώμη τη  Κεντρική  Τράπεζα  
δύναται, για σκοπού  λήψη  του μέτρου στήριξη  που προβλέπεται στην 
υποπαράγραφο (iii) τη  παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 επί 
χρηματοοικονομικού οργανισμού που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον περί 
Εταιρειών Νόμο ή σύμφωνα με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο, να 
αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του επωφελούμενου 
χρηματοοικονομικού οργανισμού, υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται 
επιτακτικοί λόγοι άμεση  παρέμβαση  και η Δημοκρατία καλύπτει εξ 
ολοκλήρου την εν λόγω αύξηση: 

Νοείται ότι, η τιμή έκδοση  των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου 
προσδιορίζεται με βάση την αξία των μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι του 
επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού, όπω  αυτή αποτιμάται με 
βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10. 

Αποτίμηση τη  
αξία  των 
μετοχών που 
κατέχουν οι 
μέτοχοι του 
επωφελούμενου 
χρηματοοικονομι-
κού οργανισμού. 

9. Η αποτίμηση τη  αξία  των μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι του 
επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού, διενεργείται από 
ανεξάρτητο οίκο με διεθνή εμπειρία, τον οποίο διορίζει ο Υπουργό  με τη 
σύμφωνη γνώμη τη  Κεντρική  Τράπεζα , χωρί  να λαμβάνεται υπόψη-
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(α) ο αντίκτυπο  από τη λήψη των μέτρων στήριξη  που 
προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, 
είτε αυτά έχουν ήδη ληφθεί είτε ενδέχεται να ληφθούν 

{β} ο αντίκτυπο  τη  στήριξη , την οποία ο επωφελούμενο  
χρηματοοικονομικό  οργανισμό  δυνατό να λάβει από δημόσια 
αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή από αρχή χώρα  
άλλη  από τη Δημοκρατία ή από διεθνή ή υπερεθνικό οργανισμό. 

Αποτίμηση αξία  
μετοχών που 
αποτελούν 
αντικείμενο δια-
πραγμάτευση . 

10.-(1) Για την αποτίμηση τη  αξία  μετοχών, οι οποίε  αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευση  σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή 
μηχανισμό διαπραγμάτευση , κατά την έννοια που αποδίδεται στου  όρου  
αυτού  από το άρθρο 2 των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, λαμ βάνεται υπόψη η 
τιμή με την οποία καταρτίζονται συναλλαγέ  επί των μετοχών ή σε σχέση με 
αυτέ , εξαιρουμένων των συναλλαγών που αποσκοπούν στη στήριξη τη  
τιμή  των μετοχών. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η αποτιμώμενη αξία των 
μετοχών δε δύναται να υπερβαίνει τη χαμηλότερη τιμή, στην οποία 
εκτελέστηκε πράξη επί των μετοχών ή σε σχέση με αυτέ , κατά το χρονικό 
διάστημα του ενό  μηνό  που προηγείται τη  έναρξη  τη  εφαρμογή  των 
μέτρων στήριξη . 

Έκθεση προ  τη 
Βουλή των 
Ανππροσώπων. 

11. Κατά τη διάρκεια τη  ισχύο  των μέτρων στήριξη  που λαμβάνονται 
βάσει των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, ο Υπουργό  σε συνεργασία με 
την Κεντρική Τράπεζα, καταθέτει κάθε μήνα στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
ενημερωτική έκθεση αναφορικά με τι  εξελίξει  στο χρηματοοικονομικό τομέα 
και την υλοποίηση των μέτρων στήριξη . 

Διαβίβαση 
πληροφοριών. 

12.(1) Οι αρμόδιε  εποπτικέ  αρχέ  διαβιβάζουν στην Κεντρική Τράπεζα 
οποιεσδήποτε πληροφορίε  επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν 
αρνητικά τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματο . 
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(2) Η Κεντρική Τράπεζα, χωρί  επηρεασμό του άρθρου 37 του 
Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματο  Κεντρικών Τραπεζών και τη  
Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  και οι αρμόδιε  εποπτικέ  αρχέ , 
διαβιβάζουν το συντομότερο στο Υπουργείο Οικονομικών αναγκαίε  κατά την 
κρίση του  πληροφορίε , σε περίπτωση λήψη  μέτρων στήριξη . 

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντο  Νόμου λαμβάνει γνώση πληροφοριών εμπ ιστευτική  φύσεω , 
έχει υποχρέωση προ  εχεμύθεια και οφείλει να χρησιμοποιεί τι  πληροφορίε  
αυτέ  αποκλειστικά για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου και να μην τι  
κοινοποιεί, παρά μόνο στην έκταση που η κοινοποίηση του  κρίνεται 
αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντο  Νόμου. 

(4) Απαγορε ύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντο  Νόμου λαμβάνει γνώση 
πληροφοριών αναφορικά με το λογαριασμό συγκεκριμένου πελάτη 
χρηματοοικονομικού οργανισμού, να παρέχει, κοινοποιεί, αποκαλύπτει ή 
χρησιμοποιεί δι' ίδιον όφελο  τι  πληροφορίε  αυτέ , εκτό  εάν η παροχή, 
κοινοποίηση ή αποκάλυψη κρίνεται αναγκαία για την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντο  Νόμου. 

(5) Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παραβιάζει τι  υποχρεώσει  που 
καθορίζονται στα εδάφια (3) και (4) διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε 
περίπτωση καταδίκη , τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) 
έτη ή με χρηματικό ποσό που δεν υπερβαίνει τι  δέκα χιλιάδε  ευρώ 
(€10.000) ή και με τι  δύο αυτέ  ποινέ : 

Νοείται ότι, προκειμένου περί δημόσιου υπαλλήλου, η παραβίαση 
αυτή συνιστά επιπρόσθετα πειθαρχικό αδίκημα, το οποίο επισύρει μέχρι και 
την ποινή τη  απόλυση , σύμφωνα με τι  διατάξει  του περί Δημόσια  
Υπηρεσία  Νόμου, όπω  αυτό  εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 



Ευθύνη 
Κεντρική  
Τράπεζα , 
αρμοδίων 
εποπτικών 
αρχών και 
λειτουργών 
Υπουργείου 
Οικονομικών 
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13. Η Κεντρική Τράπεζα, οι αρμόδιε  εποπτικέ  αρχέ  και οποιοσδήποτε 
σύμβουλο , μέλο  τη  επιτροπή  του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού 
οργανισμού, λειτουργό  τη  Κεντρική  Τράπεζα  ή των αρμοδίων εποπτικών 
αρχών, σε περίπτωση έγερση  αγωγή , αίτηση  ή άλλη  νομική  διαδικασία  
για διεκδίκηση αποζημιώσεων σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη  
του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών τη  Κεντρική  
Τράπεζα  ή των αρμοδίων εποπτικών αρχών δυνάμει του παρόντο  Νόμου ή 
δυνάμει οποιωνδήποτε κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντο  Νόμου δεν υπέχει οποιασδήσποτε ευθύνη , 
εκτό  αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη π ίστει ή 
είναι αποτέλεσμα σοβαρή  αμέλεια : 

Νοείται ότι, οι πιο πάνω διατάξει  ισχύουν και για του  λειτουργού  του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

Έκδοση 
διαταγμάτων. 

14.-(1) Ο Υπουργό , με τη σύμφωνη γνώμη τη  Κεντρική  Τράπεζα , και 
αφού η Κεντρική Τράπεζα συμβουλευθεί προηγουμένω  τι  αρμόδιε  
εποπτικέ  αρχέ  δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση ή καλύτερη 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντο  Νόμου. 

(2) Χωρί  επηρεασμό τη  γενικότητα  του παρόντο  άρθρου, διάταγμα 
που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δύναται να προβλέπει 
για όλα ή για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα: 

(α) Τη διαδικασία παραχώρηση  τη  κυβερνητική  στήριξη  και τη 
χρονική τη  διάρκεια-

(β) τι  προϋποθέσει  και του  όρου  για την παραχώρηση τη  
κυβερνητική  στήριξη · 

(γ) το ύψο  τη  προμήθεια  που προβλέπεται στην παράγραφο (δ) 
του άρθρου 5, και 
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(δ) τα όρια που πρέπει να τεθούν προ  αποφυγήν τη  κατάχρηση  
τη  κυβερνητική  στήριξη . 

(3) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντο  άρθρου, ισχύει για όσο 
χρόνο καθορίζει ο Υπουργό , με τη σύμφωνη γνώμη τη  Κεντρική  Τράπεζα  
και δύναται να προβλέπει σε σχέση με επωφελούμενο χρηματοοικονομικό 
οργανισμό που έχει συσταθεί με βάση τι  διατάξει  του περί Εταιρειών Νόμου 
ή του π  ερί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου ότι τα χρέη αυτού, τα οποία 
προκύπτουν ή καθίστανται ληξιπρόθεσμα λόγω των μέτρων στήριξη , 
εξαιρουμένων χρεών προ  την Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα ή οποιαδήποτε εθνική κεντρική τράπεζα του Ευρωπαϊκού 
Συστήματο  Κεντρικών Τραπεζών -

(α) δεν αποτελούν χρέη του εν λόγω οργανισμού για σκοπού  
εφαρμογή  των άρθρων 211 και 212 του περί Εταιρειών Νόμου 
και των διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, 
νοουμένου ότι σε περίπτωση που μετά την έναρξη τη  στήριξη  
επισυμβεί γεγονό  ή παρέλθει ημερομηνία ή προθεσμία που θα 
είχε ω  αποτέλεσμα τα χρέη αυτά να προκύψουν ή να 
καταστούν ληξιπρόθεσμα ανεξαρτήτω  τη  στήριξη , τα εν 
λόγω χρέη εφεξή  θα αποτελούν χρέη του επωφελούμενου 
χρηματοοικονομικού οργανισμού για σκοπού  εφαρμογή  των 
άρθρων 211 και 212 του περί Εταιρειών Νόμου και των 
διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, ή/και 

(β) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 298 του περί Εταιρειών Νόμου 
και τι  διατάξει  του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, δεν 
καθίστανται αποδεχτά για επαλήθευση σε τυχόν εκκαθάριση 
του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού. 

(4) Σε περίπτωση λήψη  μέτρου στήριξη  δυνάμει τη  υποπαραγράφου 
(iii) τη  παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, επί 
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χρηματοοικονομικού οργανισμού που έχει συσταθεί σύμφωνα με τι  διατάξει  
του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο, 
διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντο  άρθρου και ισχύει για όσο 
χρόνο καθορίζει ο Υπουργό  με τη σύμφωνη γνώμη τη  Κεντρική  Τράπεζα , 
δύναται να προβλέπει ότι επί τη  συμμετοχή  τη  Δημοκρατία  στην 
ιδιοκτησιακή δομή του επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού δεν 
εφαρμόζονται οι διατάξει  του περί Εταιρειών Νόμου, του περί Συνεργατικών 
Εταιρειών Νόμου, του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορά  
Νόμου καθώ  και οποιουδήποτε άλλου Νόμου. 

Ειδικέ  διατάξει  15.(1) Οι διατάξει  του παρόντο  Νόμου εφαρμόζονται ανεξαρτήτω  των 
για Συνεργατικά διατάξεων τη  συνεργατική  νομοθεσία  και των ειδικών κανονισμών 

λειτουργία  των ΣΠί. Πιστωτικά 
Ιδρύματα. 

(2) Τηρ ουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξει  του εδαφίου 
(1) του άρθρου 15 και του άρθρου 49 του περί Συνεργατικών Εταιρειών 
Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν για σκοπού  του παρόντο  Νόμου. 

(3) Για τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) (ΣΚΤ/ΚΦ) 
και τα συνδεδεμένα με αυτή ΣΠΙ, οι διατάξει  του παρόντο  Νόμου 
εφαρμόζονται ω  ακολούθω : 

(α) Πα τη ΣΚΤ/ΚΦ,.σε ατομική βάση, 

(β) Για το σύνολο που αποτελείται από τη ΣΚΤ/ΚΦ και τα 
συνδεδεμένα ΣΠΙ, σε συγκεντρωτική βάση; 

Νοείται ότι, οι διατάξει  που αφορούν την εφαρμογή των μέτρων 
στήριξη , περιλαμβανομένη  τη  απόκτηση  από τη Δημοκρατία κεφαλαίου 
και συμμετοχή  στην Επιτροπεία του χρηματοοικονομικού οργανισμού, 
εφαρμόζονται μόνο για τη ΣΚΤ/ΚΦ, σε αμφότερε  τι  περιπτώσει  (α) και (β) 
πιο πάνω: 
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Νοείται περαιτέρω ότι, σε σχέση με την περίπτωση (β) πιο πάνω, η 
ΣΚΤ/ΚΦ δύναται με βάση μεθοδολογία που εγκρίνεται από τον Έφορο τη  
Υπηρεσία  Εποπτεία  και Ανάπτυξη  Συνεργατικών Εταιρειών να κατανείμει 
στα συνδεδεμένα ΣΠΙ το κόστο  που συνεπάγεται η παρεχόμενη, δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, στήριξη: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η ΣΚΤ/ΚΦ, δύναται με βάση την οικεία 
νομοθεσία να εκδίδει προ  τα συνδεδεμένα ΣΠΙ γενικέ  ή ειδικέ  οδηγίε  και 
να παρακολουθεί την εφαρμογή του  για σκοπού  τη  εφαρμογή  μέτρων 
στήριξη , κατά τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου: 

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση λήψη  του προβλεπόμενου 
μέτρου στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 μέτρου, για 
σκοπού  αποκατάσταση  τη  κεφαλαιακή  επάρκεια  ή τη  ρευστότητα  του 
ΣΚΤ/ΚΦ σε ενοποιημένη βάση, η οποία δύναται να επηρεάζεται δυσμενώ  σε 
σημαντικό βαθμό από έλλειμμα κεφαλαιακή  επάρκεια  ή ρευστότητα  
συνδεδεμένου ΣΠΙ, η Επιτροπεία του ΣΚΤ/ΚΦ, κατόπιν διαβούλευση  με τον 
Έφορο τη  Υπηρεσία  Εποπτεία  και Ανάπτυξη  Συνεργατικών Εταιρειών 
και ανεξαρτήτω  οποιωνδήποτε περί του αντιθέτου διατάξεων τη  
συνεργατική  νομοθεσία , δύναται: 

(ϊ) Να παύσει ορισμένα ή όλα τα μέλη τη  Επιτροπεία  ή άλλο 
αξιωματούχο του εν λόγω ΣΠΙ- και να διορίσει, με τη συγκατάθεση 
του Εφόρου τη  Υπηρεσία  Εποπτεία  και Ανάπτυξη , η οποία 
παρέχεται εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσει  τη  Κανονιστική  
Απόφαση  τη  Επιτροπή  Υπηρεσία  Εποπτεία  και Ανάπτυξη  
Συνεργατικών Εταιρειών περί τη  Ικανότητα  και Καταλληλότητα  
των Αξιωματούχων των ΣΠί, αντικαταστάτε · 

(ίί) να τερματίσει τη σύνδεση του εν λόγω ΣΠΙ με τον ΣΚΤ/ΚΦ και να 
αποσύρει την εγγύηση του. 
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(4) Οι διατάξει  του εδαφίου (3), εξαιρουμένη  τη  τελευταία  επιφύλαξη , 
εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν και σε σχέση με ΣΠΙ που δεν έχουν συνδεθεί με 
τον ΣΚΤ/ΚΦ στι  περιπτώσει  μέτρων στήριξη  τη  ρευστότητα  δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντο  Νόμου. 

(5) Οι διατάξει  των εδαφίων (1) έω  (4) εφαρμόζονται και σε σχέση με 
διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντο  Νόμου ή οποιοδήποτε 
Νόμο θεσπίζεται προ  εφαρμογή του, εκτό  εάν ω  προ  την εφαρμογή του 
εδαφίου (1) προβλέπεται διαφορετικά. 

Εξουσίε  
Κεντρική  
Τράπεζα . 

16. Ο παρών Νόμο  δεν επηρεάζει-

138(1)     2002 

166(1)     2003 

34(1)     2007. 

(α) τι  αρμοδιότητε  και εξουσίε  τη  Κεντρική  Τράπεζα  δυνάμει 
των διατάξεων του περί τη  Κεντρική  Τράπεζα  τη  Κύπρου 
Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου· 

(β) τι  αρμοδιότητε  και εξουσίε  των αρμόδιων εποπτικών αρχών-
και 

(γ) την εξουσία των διαχειριστικών επιτροπών των Ταμείων να 
καθορίζουν το ύψο  τη  εισφορά  των μελών του , στα πλαίσια 
των οικείων κανονισμών λειτουργία  του . 

Έναρξη και λήξη 
τη  ισχύο  του 
παρόντο  Νόμου. 

17. (1) Ο παρών Νόμο  τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευση  
του στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία  και λήγει την 30η 

Απριλίου 2012. 

(2) Ανεξαρτήτω  των διατάξεων του εδαφίου (1), σε περίπτωση 
λήψη  μέτρων δυνάμει των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, τα εν λόγω 
μέτρα θα συνεχίσουν να παραμένουν σε ισχύ, μέχρι  ότου αποφασισθεί 
ότι ενδείκνυται να τερματιστούν, όπω  προβλέπεται στην παράγραφο (α) 
του άρθρου 5. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4314, 30.12.2011 

1699 Ν. 201(l)/2011 

Ο περί τη  Σύσταση  και Λειτουργία  Ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπ ιστωτική  Σταθερότητα  Νόμο  του 2011' 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγ-
ματο . 

Αριθμό  201(1) του 2011 

ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ! ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπ τικό  

τίτλο . 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  Σύσταση  και 
Λειτουργία  Ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπ ιστωτική  Σταθερότητα  
Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτό  εάν από το κείμενο προκύπ τει 
διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει -

(α) για τι  τράπεζε  και τον Οργανισμό Χρηματοδότηση  Στέγη , 
την Κεντρική Τράπεζα τη  Κύπρου- και 

(β) για τα συνεργατικά π ιστωτικά ιδρύματα, την Υπηρεσία 
Εποπτεία  και Ανάπτυξη  Συνεργατικών Εταιρειών 

«Επ ιτροπή» σημαίνει τη διαχειριστική επ ιτροπή του Ταμείου 

22 του 1985 «Έφορο » έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί 
68 του 1987 
190 του1989 

8του1992 
22{i) του 1992 

140(1) του 1999 
140(1) του 2000 

171(1) του 2000 

8(1) του 2001 

123{Ι) του 2003 

124(1} του 2003 

Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο-
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144(1) του 2003 
5(1) του 2004 

170(1) του 2004 
23θ{1) του 2004 
23(1) του 2005 
49(1) του 2005 
76(1) του 2005 
29(1) του 2007 
37(1) του 2007 

177(1) του 2007 
104(1) του 2009 
124(1) του 2009 
85(1) του 2010 

118(1) του 2011. 

«καλυπτόμενο π ιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει π ιστωτικό ίδρυμα, το οποίο 
υπόκειται σε τέλο  συνεισφορά · 

«κράτο -μέλο » σημαίνει κράτο -μέλο  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ή 
άλλο κράτο  που είναι συμβαλλόμενο μέρο  στη Συμφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο στι  2 
Μαΐου 1992, και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο, το οποίο 
υπογράφηκε στι  Βρυξέλλε  την 17η Μάιου 1993, ω  η Συμφωνία αυτή 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα τη  Κύπρου, ω  
αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση τη  σταθερότητα  του 
χρηματοοικονομικού συστήματο -

«Κεντρικό  Φορέα » έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
από το άρθρο 2 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου 

«Οδηγία Κεφαλαιακών Απαπήσεων» σημαίνει τι  Οδηγίε  τη  
Κεντρική  Τράπεζα  του 2006 έω  (Αρ. 2) του 2011 προ  τι  
Τράπεζε  ή την Κανονιστική Απόφαση τη  Επ ιτροπή  τη  Υπηρεσία  
Εποπτεία  και Ανάπτυξη  Συνεργατικών Εταιρειών, για τον 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
15.12.2006 
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25.07.2007 Υπ ολογισμό των Κεφαλαιακών Απ αιτήσεων και των Μεγάλων 

31.03.2010 Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων, όπω  εκάστοτε τροπ οπ οιούνται ή 
26.11.2010 

αντικαθίστανται -
26.11.2010 
26.11.2010 
26.11.2010 
18.03.2011 
8.07.2011. 
4.01.2008 
25.02.2011. 

«π ιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει -

(α) % τράπ εζα, κατά την έννοια π ου απ οδίδεται στον όρο αυτό απ ό τι  

66(1} του 1997 διατάξει  του π ερί Τραπ εζικών Εργασιών Νόμου-
74(Ι) του 1999 
94{Ι) του 2000 

119(1} του 2003 
4(1) του 2004 

151(1) του 2004 
231(1) του 2004 
235(1) του 2004 
20(1) του 2005 
80{Ι) του 2008 

100(1) του 2009 
123(1) του 2009 
27(1) ϊου 2011 

104(1) του 2011. 

(β) συνεργατικό π ιστωτικό ίδρυμα, κατά την έννοια π ου απ οδίδεται 

στον όρο αυτό απ ό το άρθρο 2 του π ερί Συνεργατικών 

Εταιρειών Νόμου-

(γ) τον Οργανισμό Χρηματοδότηση  Στέγη  π ου έχει συσταθεί και 

λειτουργεί δυνάμει του π ερί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεω  
43 του 1980 

Στέγη  Νομού. 
18 του 1982 
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34 του 1991 
36(1) του 1996 
17{Ι) του 1998 
26(1) του 2000 

132(1) του 2000 
136(1) του 2002 
81(1) του 2003 

164(1) του 2004 
42(1) του 2005. 

«Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο Χρηματοπ ιστωτική  Σταθερότητα  που 
συστήνεται δυνάμει του άρθρου 3-

«τέλο  συνεισφορά » σημαίνει το οφειλόμενο ποσό, το οποίο το 
καλυπτόμενο π ιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να καταβάλλει στο Ταμείο 
δυνάμει των διατάξεων του Μέρου  III· 

«Υπηρεσία Εποπτεία  και Ανάπτυξη  Συνεργατικών Εταιρειών» ή κατά 
ταυτόσημη έννοια, «ΥΕΑΣΕ», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
αυτό από τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο. 

ΜΕΡΟΣ II - ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

3,-{1) Για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου, συστήνεται ανεξάρτητο 
Ταμείο με την ονομασία «Ταμείο Χρηματοπ ιστωτική  Σταθερότητα », 
το οποίο αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. 

(2) Για τη διαχείριση του Ταμείου συστήνεται Επ ιτροπή, τη  οποία  
η σύνθεση, οι εξουσίε , τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητε  καθορίζονται 
στα άρθρα 21 και 22. 

4. Σκοπό  σύσταση  του Ταμείου είναι η βελτίωση του υφιστάμενου 
πλαισίου διαχείριση  και επ ίλυση  χρηματοοικονομικών κρίσεων, η 
διασφάλιση τη  χρηματοπ ιστωτική  σταθερότητα  και η εξυγίανση 
επηρεαζόμενων π ιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω -

Σύσταση Ταμείου 
κα! νομικό 
καθεστώ . 

Σκοπό  σύσταση  
του Ταμείου. 
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(α) τη  διασφάλιση  επαρκών πόρων για τη χρηματοδότηση 
εφαρμογή  των αναγκαίων εργαλείων εξυγίανση · 

(β) τη  αποφυγή  χρησιμοποίηση  δημοσίων πόρων για 
σκοπού  εξυγίανση  του · 

(V) τΠζ μεγιστοποίηση  τη  αξία  των υγιών περιουσιακών 
στοιχείων των π ιστωτικών ιδρυμάτων που αντιμετωπ ίζουν 
προβλήματα ή που έχουν καταστεί αφερέγγυα-

(δ) τη  διευκόλυνση  τη  ταχύτερη  δυνατή  αποκατάσταση  
τη  παραγωγική  χρήση  των υγιών περιουσιακών 
στοιχείων, στο πλαίσιο του περιορισμού των επ ιδράσεων 
που θα είχε η πτώχευση π ιστωτικού ιδρύματο  στα 
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη: 

Νοείται ότι, η εξυγίανση στοχεύει στη διαφύλαξη τη  
εμπ ιστοσύνη  του κοινού προ  το χρηματοοικονομικό 
σύστημα και στην ελαχιστοποίηση του ηθικού κινδύνου σε 
περίπτωση παρέμβαση  του Ταμείου: 

Νοείται περαιτέρω ότι, στου  σκοπού  του Ταμείου δεν 
εντάσσεται η διάσωση (bailout) ή η αποτροπή τη  
πτώχευση  επηρεαζόμενων π ιστωτικών ιδρυμάτων, στα 
οποία η εφαρμογή εργαλείου εξυγίανση  δεν εξυπηρετεί 
του  π ιο πάνω σκοπού . 

Υποχρέωση 5. Η καταβολή τέλου  συνεισφορά  στο Ταμείο είναι υποχρεωτική για 
καταβολή  ό λ α τα ^,σγωτ^ά ιδρύματα που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία, 

περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων του  που λειτουργούν 
εκτό  τη  Δημοκρατία , καθώ  και για τα π ιστωτικά ιδρύματα που 
έχουν συσταθεί βάσει νομοθεσία  σε χώρα άλλη από τη Δημοκρατία 
και λειτουργούν στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματο , εκτό  εάν 

τέλου . 
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οποιοδήποτε π ιστωτικό ίδρυμα ή οποιοδήποτε υποκατάστημα 
εξαιρεθεί ονομαστικά είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, με απόφαση τη · 
Κεντρική  Τράπεζα  και αφού η Κεντρική Τράπεζα συμβουλευθεί 
προηγουμένω  την αρμόδια εποπτική αρχή : 

Νοείται ότι, πριν από τη λήψη απόφαση  για εξαίρεση, 
σύμφωνα με τα π ιο πάνω η Κεντρική Τράπεζα ζητά από το π ιστωτικό 
ίδρυμα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία η Κεντρική 
Τράπεζα αξιολογεί σχετικά. 

ΜΕΡΟΣ III - ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

6.-(1) Για του  σκοπού  του παρόντο  Μέρου  και τηρουμένων των 
διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ω  «σχετικέ  υποχρεώσει » 
λογίζονται το σύνολο των υποχρεώσεων καλυπτόμενου π ιστωτικού 
ιδρύματο  εξαιρουμένων -

(α) των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (core Tier 1 capital), 

(β) των μετατρέψιμων αξιόγραφων ενισχυμένου κεφαλαίου ή 
άλλων αξιόγραφων που πληρούν τι  προϋποθέσει  για 
περίληψη του  στα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier 1 capital), 
σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 
τη  Κεντρική  Τράπεζα  ή την αντίστοιχη Απόφαση τη  
Επιτροπή  τη  ΥΕΑΣΕ για το σκοπό αυτό, 

(2) Για καλυπτόμενα συνεργατικά π ιστωτικά ιδρύματα που είναι 
συνδεδεμένα με τον Κεντρικό Φορέα δυνάμει του περί Συνεργατικών 
Εταιρειών Νόμου, οι σχετικέ  υποχρεώσει  λογίζονται σε ενοποιημένη 
βάση: 

Νοείται ότι οι δυνάμει τη  συνεργατική  νομοθεσία  
πραγματοποιούμενε  καταθέσει  των συνεργατικών π ιστωτικών 
ιδρυμάτων στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, δε λογίζονται ω  

Σχετικέ  
υποχρεώσει . 
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υποχρεώσει  τη  Συνεργατική  Κεντρική  Τράπεζα  για του  σκοπού  
του παρόντο  άρθρου. 

(3) Τα κεφάλαια που κατατίθενται στον Οργανισμό 
Χρηματοδοτήσεω  Στέγη  από την κυβέρνηση και το Φορέα Ισότιμη  
Κατανομή  Βαρών, ω  εμπ ιστεύματα για σκοπού  διεκπεραίωση  των 
κυβερνητικών στεγαστικών σχεδίων και των σχεδίων δανειοδότηση  
μέσω του Φορέα Ισότιμη  Κατανομή  Βαρών δε λογίζονται ω  
υποχρεώσει  του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεω  Στέγη  για του  
σκοπού  του παρόντο  άρθρου. 

Μέγεθο  του 
Ταμείου . 

7.-(1) Το Ταμείο λαμβάνει τακτικά τέλη συνεισφορά , με στόχο το 
κεφάλαιο του να ισούται κατά προσέγγιση με ποσοστό πέντε τοι  
εκατόν (5%) επ ί του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντο  (Α.Ε.Π.) τη  
Δημοκρατία  μέχρι το οικονομικό έτο  2025 και για κάθε έτο  που 
ακολουθεί. 

(2) Παρά τι  διατάξει  του εδαφίου (1), το μέγεθο  του Ταμείου 
δύναται να υπερβεί το ποσοστό που προβλέπεται στο εδάφιο (1), όταν 
κατά την κρίση τη  Επ ιτροπή  υφίστανται ή δύναται να υπάρξουν 
σοβαρέ  συστημικέ  διαταραχέ  ή σε περίπτωση που υφίσταται 
σημαντική π ιθανότητα παρέμβαση  του Ταμείου για σκοπού  
εξυγίανση  π ιστωτικού ιδρύματο . 

Κεφάλαιο του 8.-(1) Το κεφάλαιο του Ταμείου αποτελείται από: 
Ταμείου . 

(α) Το κεφάλαιο που μεταφέρεται από τον ειδικό λογαριασμό 
84(Ι) του 2011 που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί Επ ιβολή  

του 2011. Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματο  Νόμου του 2011: 

Νοείται ότι σε περίπτωση υποχρέωση  επ ιστροφή  
συνεισφορών, η οποία προκύπτει με βάση τον περί 
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Επιβολή  Ειδικού Φόρου Πιστωτικού ιδρύματο  Νόμο, το 
Ταμείο επ ιστρέφει στο π ιστωτικό ίδρυμα, το καθορισμένο 
από το Διευθυντή του Τμήματο  Εσωτερικών Προσόδων, 
επ ιστρεπτέο ποσό ειδικού φόρου. 

(β) τι  τακτικέ  συνεισφορέ  που καταβάλλονται από τα 
καλυπτόμενα π ιστωτικά ιδρύματα δυνάμει του άρθρου 9· 

(γ) δεδουλευμένου  εισπρακτέου  τόκου · 

(δ) προϊόν μεταβίβαση  ιδίων περιουσιακών στοιχείων. 

(2) Το κεφάλαιο του Ταμείου κατατίθεται σε ειδικό έντοκο 
λογαριασμό που τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα αποκλειστικά για του  
σκοπού  του παρόντο  Νόμου. 

Τέλο  τακτική  
συνεισφορά  
καλυπτόμενου 
π ιστωτικού 
ιδρύματο . 

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 14, το 
καλυπτόμενο π ιστωτικό ίδρυμα καταβάλλει στο Ταμείο σε ετήσια βάση 
ω  τέλο  τακτική  συνεισφορά , το σύνολο του βασικού τέλου  
συνεισφορά . 

(2) Το βασικό τέλο  συνεισφορά  ισούται με ποσοστό 0,03% επ ί 
των σχετικών υποχρεώσεων του καλυπτόμενου π ιστωτικού ιδρύματο . 

Ειδικέ  
περιπ τώσει . 

10. Η Επ ιτροπή κατά την κρίση τη  και αφού λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τη  κάθε περίπτωση , δύναται να ζητεί την καταβολή 
ενό  εφάπαξ ποσού, σε περίπτωση -

(α) κάλυψη  π ιστωτικού ιδρύματο , το οποίο δραστηριοποιείται 
στη Δημοκρατία σε ημερομηνία μεταγενέστερη τη  
ημερομηνία  έναρξη  λειτουργία  του Ταμείου, 

(β) τροποποίηση  των όρων άδεια  λειτουργία  καλυπτόμενου 
π ιστωτικού ιδρύματο  από την οικεία αρμόδια αρχή, 
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(γ) εταιρική  αναδιοργάνωση  καλυπτόμενου π ιστωτικού 
ιδρύματο . 

Ανεξόφλητε  
συνεισφορέ  
και χρεωστικό 
επ ιτόκιο. 

11.-(1) Σε περίπτωση που καλυπτόμενο π ιστωτικό ίδρυμα δεν 
καταβάλει όλο ή μέρο  του τέλου  τακτική  συνεισφορά , το υπόλοιπο 
συσσωρεύεται για εξόφληση στα επόμενα έτη. 

(2) Για συσσωρευμένε  ανεξόφλητε  συνεισφορέ  που προκύπτουν 
δυνάμει του εδαφίου (1), εφαρμόζεται ετήσιο επ ιτόκιο ίσο με το βασικό 
επ ιτόκιο πράξεων κύρια  αναχρηματοδότηση  τη  Ευρωπαϊκή  
Κεντρική  Τράπεζα , πλέον ενό  περιθωρίου που καθορίζει η 
Επ ιτροπή και το οποίο δε δύναται να υπερβαίνει το επ ιτόκιο που 
καθορίζεται σύμφωνα με τι  διατάξει  του άρθρου 17(2). 

Συνεισφορά 
π ιστωτικού 
ιδρύματο  που 
καλύπτεται από 
όμοιο ταμείο 
κράτου -μέλου  
τη ΕΕ. 

12. Η Επ ιτροπή σε περίπτωση που καλυπτόμενο π ιστωτικό ίδρυμα 
καλύπτεται από παρόμοιο ταμείο άλλου κράτου -μέλου , στο οποίο 
ήδη καταβάλλει τέλο  συνεισφορά , αφού λάβει υπόψη τη συστημική 
σημασία του εν λόγω ιδρύματο , δύναται να διαφοροποιεί το πλαίσιο 
υπολογισμού του τέλου  συνεισφορά  για το συγκεκριμένο π ιστωτικό 
ίδρυμα. 

Καταβολή 
συνεισφορών. 

13.-{1) Η Επιτροπή εκδίδει ειδοποίηση καταβολή  του τέλου  τακτική  
συνεισφορά  προ  κάθε καλυπτόμενο π ιστωτικό ίδρυμα, το αργότερο 
μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτου , βάσει στοιχείων του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτου . 

(2) Η καταβολή του τέλου  τακτική  συνεισφορά  από καλυπτόμενο 
π ιστωτικό ίδρυμα, πραγματοποιείται την 30ή Ιουνίου κάθε έτου . 

(3) Η Επ ιτροπή σε έκτακτε  και πλήρω  αιτιολογημένε  
περιπτώσει , δύναται μετά από εισήγηση τη  Κεντρική  Τράπεζα  και 
αφού η Κεντρική Τράπεζα συμβουλευθεί προηγουμένω  τι  αρμόδιε  
εποπτικέ  αρχέ , να αναστέλλει την καταβολή οποιωνδήποτε 



Συνεισφορέ  
συνεργατικών 
πιστωτικών 
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εισφορών υπό όρου  π ου ήθελε κρίνει σκόπ ιμο να επ ιβάλει. 

14. Για καλυπ τόμενα συνεργατικά π ιστωτικά ιδρύματα π ου είναι 

συνδεδεμένα με τον Κεντρικό Φορέα δυνάμει του π ερί Συνεργατικών 

Εταιρειών Νόμου, οι διατάξει  των άρθρων 9 έω  13 εφαρμόζονται σε 
ιδρυμάτων που 
συνδέονται με τον εκπ οιημένη βάση. 
Κεντρικό Φορέα. 

Δαπάνε  του 
Ταμείου και 
εργαλεία 
εξυγίανση . 

15.-(1) Η Επ ιτροπ ή δύναται να χρησιμοπ οιεί του  π όρου  του Ταμείου 

για -

(α) τη χρηματοδότηση τη  εφαρμογή , στη συμβολή και στην 

κατ' άλλον τρόπ ο π ραγμάτωση εργαλείων εξυγίανση  

π εριλαμβανομένη  και τη  π αροχή  εγγυήσεων, ανεξαρτήτω   των 

διατάξεων οπ οιουδήπ οτε άλλου σε ισχύ νόμου, επ ί-

(ί) των π εριουσιακών στοιχείων επ ηρεαζόμενου 

π ιστωτικού ιδρύματο -

(ϋ) των υπ οχρεώσεων επ ηρεαζόμενου π ιστωτικού 

ιδρύματο  π ροκείμενου να διατηρηθεί η 

εμπ ιστοσύνη τη  αγορά , 

(β) την κάλυψη διαφόρων εξόδων σε σχέση με τα 

διαλαμβανόμενα στην π αράγραφο (α), όπω -

(ί) διοικητικών και λειτουργικών δαπ ανών, 

π εριλαμβανομένων και δαπ ανών π ροσωπ ικού, 

(ϋ) εξόδων για νομικέ  και συμβουλευτικέ  υπ ηρεσίε , 

(iii) εξόδων διατήρηση  ορισμένων ζωτική  σημασία  

λειτουργιών του επ ηρεαζόμενου π ιστωτικού 
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ιδρύματο , 

(ίν) εξόδων ανάθεση  εργασιών σε τρίτου . 

(2) Οι προϋποθέσει , οι όροι και η διαδικασία για την εφαρμογή 
εργαλείων εξυγίανση  καθορίζονται με νόμο που θεσπ ίζεται ειδικά για 
το σκοπό αυτό. 

ΜΕΡΟΣ I V - ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

Μη τήρηση 
δεσμεύσεων 
έναντι του 
Ταμείου. 

16. Η Επ ιτροπή σε περίπτωση κατά την οποία, καλυπτόμενο 
π ιστωτικό ίδρυμα δεν τηρεί οποιαδήποτε χρηματική, λειτουργική, 
διοικητική ή άλλη  φύσεω  υποχρέωση ή δέσμευση του έναντι του 
Ταμείου, κατόπ ιν διαβούλευση  με την αρμόδια αρχή, δύναται να 
συστήσει στην αρμόδια αρχή την επ ιβολή κύρωση , η οποία 
προβλέπεται από του  οικείου  νόμου  που διέπουν τη λειτουργία και 
τι  εργασίε  των π ιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη 
Δημοκρατία. 

Μη εμπρόθεσμη 
καταβολή 
χρηματικών 
οφειλών προ  
το Ταμείο και 
κυρώσει . 

17.-(1) Η Επιτροπή σε περίπτωση κατά την οποία, καλυπτόμενο 
π ιστωτικό ίδρυμα δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το οφειλόμενο τέλο  
συνεισφορά  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρο  Hi ή δεν 
ανταποκρίνεται στην υποχρέωση διακανονισμού τη  χρηματική  του 
οφειλή  έναντι του Ταμείου, τάσσει προ  αυτό εύλογη προθεσμία προ  
εκπλήρωση των οφειλών του, η οποία δε δύναται να υπερβαίνει τι  
τριάντα ημέρε . 

(2) Η Επιτροπή σε περίπτωση κατά την οποία, καλυπτόμενο 
π ιστωτικό ίδρυμα παραλείπει να καταβάλει τακτική συνεισφορά μέχρι 
την καθοριζόμενη δυνάμει του άρθρου 13 ημερομηνία ή καταβάλλει 
αυτή σε ημερομηνία μεταγενέστερη τη  δοθείσα  προ  αυτή 
προθεσμία  εκπλήρωση  των οφειλών του κατά τα διαλαμβανόμενα 
στο εδάφιο (1), έχει εξουσία επ ιβολή  τόκου επί του οφειλόμενου 
ποσού, με επ ιτόκιο το οποίο δε δύναται να υπερβαίνει το δημόσιο 
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167(1) του 2006. επ ιτόκιο υπερημερία , δυνάμει του περί του Ενιαίου Δημοσίου 

Επιτοκίου Υπερημερία  Νόμου. 

ΜΕΡΟΣ V - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Πληροφόρηση 
επηρεαζόμενων 
προσώπων, 
αγορών και 
φορέων. 

18. Η Επιτροπή σε περίπτωση παρέμβαση  για εξυγίανση π ιστωτικού 
ιδρύματο  οφείλει να ενημερώνει δεόντω : 

(α) την ανώτατη διοίκηση του επηρεαζόμενου π ιστωτικού 
ιδρύματο  και, τουλάχιστον, το διευθύνοντα σύμβουλο και 
τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του π ιστωτικού 
ιδρύματο · 

(β) πρόσωπα, των οποίων το δικαίωμα ιδιοκτησία  
επηρεάζεται από την εφαρμογή του εργαλείου εξυγίανση  -

(γ) τι  επηρεαζόμενε  αγορέ · και 

(δ) το ευρύτερο κοινό, εφόσον αυτό κρίνεται ότι ενδείκνυται να 
γίνει. 

ΜΕΡΟΣ VI - ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Τήρηση 
απορρήτου και 
εμπ ιστευτικότητα . 

19.-(1) Τα μέλη τη  Επ ιτροπή  ή το προσωπ ικό του Ταμείου ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει πρόσβαση ή λαμβάνει γνώση μη 
δημοσιευμένων στοιχείων ή οποιασδήποτε άλλη  πληροφόρηση  που 
αποδεδειγμένα δεν κατέστη δημόσια γνωστή και αφορά το Ταμείο ή 
π ιστωτικό ίδρυμα ή τι  χρηματοοικονομικέ  αγορέ  ή/και 
επηρεαζόμενο από επ ικείμενε  ή λαμβανόμενε  ενέργειε  ή αποφάσει  
του Ταμείου πρόσωπο, απαγορεύεται να παρέχουν, κοινοποιούν, 
αποκαλύπτουν ή χρησιμοποιούν δι' ίδιον όφελο  τι  ττληροφορίε  
αυτέ : 
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Νοείται ότι, τα πρόσωπα που εμπ ίπτουν στι  διατάξει  του π ιο 
πάνω εδαφίου συνεχίζουν να έχουν την υποχρέωση τήρηση  
απορρήτου και εχεμύθεια  μετά την αποχώρηση του  από το Ταμείο ή 
την παύση ή την ολοκλήρωση των εργασιών που του  ανατέθηκαν 
από το Ταμείο. 

(2) Οι προβλεπόμενε  στο εδάφιο (1) πληροφορίε  δεν μπορούν να 
γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, παρά μόνον 
κατόπιν προηγούμενη  συγκατάθεση  τη  Επ ιτροπή . 

(3) Οι διατάξει  του παρόντο  άρθρου δεν ισχύουν στην περίπ τωση 
παροχή  πληροφοριών στι  αρμόδιε  αρχέ  ή σε άλλου  φορεί  ή σε 
άλλα πρόσωπα, όταν αυτή εμπ ίπτει στι  υποχρεώσει  που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 και εφόσον οι πληροφορίε  αυτέ  κρίνονται 
απαραίτητε  για την άσκηση των καθηκόντων του . 

ΜΕΡΟΣ VII - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Ανεξαρτησία 
μελών τη  
Επ ιτροπή . 

20. Τα μέλη τη  Επ ιτροπή , κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του  
απολαμβάνουν ανεξαρτησία  και δε λαμβάνουν οδηγίε  από το 
Υπουργικό Συμβούλιο, ή από οποιοδήποτε άλλο κρατικό ή ημικρατικο 
φορέα, όργανο ή οργανισμό, ούτε δύναται να υποστούν επ ιρροή 
οποιασδήποτε φύσεω . 

Σύνθεση και 
εξουσίε  τη  
Επ ιτροπή . 

21.-(1) Η Επ ιτροπή απαρτίζεται από έξι μέλη, περιλαμβανομένου του 
Προέδρου αυτή . 

(2) Πρόεδρο , ω  εκ τη  θέσεω  του (ex officio), ορίζεται ο εκάστοτε 

Διοικητή  τη  Κεντρική  Τράπεζα . 

(3) Σε περίπ τωση απουσία  ή κωλύματο , τον Πρόεδρο 
αναπληρώνει ανώτατο στέλεχο  τη  Κεντρική  Τράπεζα , το οποίο 
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υποδεικνύεται αττ' αυτόν. 

(4) Ω  πέντε άλλα μέλη τη  Επιτροπή  ορίζονται -

(α) Ο Ανώτερο  Διευθυντή  τη  Κεντρική  Τράπεζα , ο οποίο  
είναι επ ιφορτισμένο  με θέματα διασφάλιση  τη  
χρηματοπ ιστωτική  σταθερότητα -

(β) ο Ανώτερο  Διευθυντή  τη  Κεντρική  Τράπεζα , ο οποίο  
είναι επ ιφορτισμένο  με θέματα ρύθμιση  και εποπτεία  των 
τραπεζών-

(γ) ο Γενικό  Διευθυντή  του Υπουργείου Οικονομικών· 

(δ) ο Διευθυντή  του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίο  είναι 
επ ιφορτισμένο  με θέματα χρηματοπ ιστωτική  
σταθερότητα - και 

(ε) ο Πρώτο  Λειτουργό  ΥΕΑΣΕ, ο οποίο  είναι επ ιφορτισμένο  
με θέματα ρύθμιση  και εποπτεία  των συνεργατικών 
π ιστωτικών ιδρυμάτων. 

(5) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλο  τη  Επ ιτροπή  για 
οποιοδήποτε λόγο κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, 
αναπληρώνεται από άλλο μέλο , το οποίο ορίζεται ω  εκ τη  θέση  
του στην Κεντρική Τράπεζα, στο Υπουργείο Οικονομικών και στην 
ΥΕΑΣΕ αντίστοιχα επειδή αναπληροί το κωλυόμενο μέλο  κατά την 
άσκηση των συνήθων υπηρεσιακών του καθηκόντων. 

(6) Η θητεία οποιουδήποτε μέλου  τη  Επ ιτροπή  λήγει στι  
ακόλουθε  περιπτώσει : 

(α) Εάν κατά τη διάρκεια αυτή  διαπ ιστωθεί ότι έγιναν πράξει  
ή παραλείψει  που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπ ιστία 
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του, η οποία είναι απαραίτητη για την άσκηση του 
ι 

λειτουργήματο  του ή σε περίπτωση που αυτό αδυνατεί να 
ασκήσει τα καθήκοντα του για λόγου  υγεία  ή λόγω 
θανάτου, ή 

(β) σε περίπτωση απώλεια  τη  επαγγελματική  ιδιότητα , 
βάσει τη  οποία  κατέχει την θέση. 

(7) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξη  ή εργασία  τη  Επ ιτροπή  
δεν επηρεάζεται εξαιτία  τη  χηρεία  θέσεω  μέλου  τη , εφόσον ο 
αριθμό  των μελών αυτή  δεν καθίσταται μικρότερο  των τεσσάρων 
μελών. 

Αρμοδιότητε  
και εξουσίε  
τη  Επ ιτροπή . 

22.-(1) Η Επ ιτροπή έχει την εξο υσία διοίκηση  κα ι διαχείριση  του 
Ταμείου και ειδικότερα: 

Μέρο  ΜΙ. 
(α) Επ ιβάλλει το ύψο  των συνεισφορών που πρέπει να 

καταβάλλουν τα καλυπτόμενα π ιστωτικά ιδρύματα, δυνάμει 
του Μέρου  III-

(β) χρησιμοποιεί του  πόρου  του Ταμείου δυνάμει του άρθρου 
15-

(γ) προβαίνει σε δανεισμό, εφόσον παρίσταται ανάγκη, 

(δ) καθορίζει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα και ευθύνε  

κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία του Ταμείου. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί τη  Κεντρική  Τράπεζα  
τη  Κύπρου Νόμου και του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, η 
Επ ιτροπή δύναται να ζητεί από τα καλυπτόμενα π ιστωτικά ιδρύματα, 
απευθεία  ή μέσω τη  αρμόδια  εποπτική  αρχή , να υποβάλλουν 
στοιχεία και πληροφορίε , τα οποία είναι σχετικά με την επ ίτευξη του 
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σκοπού του Ταμείου, μέσα σε χρονική προθεσμία που η ίδια καθορίζει 
και τα οποία δύναται να περιλαμβάνουν -

(α) στοιχεία που αφορούν τη βάση σχετικών υποχρεώσεων για 
τον υπολογισμό των τελών τακτική  συνεισφορά , 

(β) στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεω , 

(γ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. 

Συνεδρίε , 23.-(1) Οι συνεδρίε  τη  Επ ιτροπή  συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή 
απαρτία και λήψη τ ο ν α ν α τ τ λ η ρ ω τ ή α υ τ ο ύ . 
αποφάσεων. 

(2) Ο Πρόεδρο  συγκαλεί σε συνεδρία την Επ ιτροπή, τουλάχιστο 
δύο φορέ  το χρόνο και οποτεδήποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο, εν 
πάση όμω  περιπτώσει οφείλει να συγκαλέσει συνεδρία, εφόσον μέλο  
τη  Επ ιτροπή  το ζητήσει γραπτώ . 

(3) Απαρτία συνιστά η παρουσία τεσσάρων τουλάχιστον μελών 
αυτή . 

(4) Οι αποφάσει  τη  Επ ιτροπή  λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφία , ο Πρόεδρο  ή ο 
Προεδρεύων αυτή  έχει νικώσα ψήφο. 

(5) Στι  συνεδριάσει  τη  Επ ιτροπή  δύναται να παρίσταται χωρί  
δικαίωμα ψήφου οποιοδήποτε πρόσωπο, η παρουσία του οποίου 
κρίνεται από την Επ ιτροπή απαραίτητη για τη διεξαγωγή των εργασιών 
τη . 

(6) Η Επιτροπή δύναται να καλέσει σε συνεδρία τη  οποιοδήποτε 
πρόσωπο κρίνει ότι κατέχει εξειδικευμένε  γνώσει  ή έχει ειδικότητα σε 
συγκεκριμένο θέμα, για να εκφέρει απόψει  ή να απαντήσει σε 
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ερωτήματα για θέματα που αφορούν τη λειτουργία ή του  σκοπού  του 
Ταμείου. 

Συνεργασία 
με αρχέ  
άλλων κρατών. 

24. Η Επ ιτροπή, στα πλαίσια άσκηση  των αρμοδιοτήτων τη , δύναται 
να συνεργάζεται με τι  αρχέ  άλλων κρατών μελών μέσω των 
αρμοδίων εποπτικών αρχών αυτών, εφόσον καλυπτόμενα εγχώρια 
π ιστωτικά ιδρύματα έχουν διασυνοριακή παρουσία εκτό  τη  
Δημοκρατία  ή στην περίπτωση που καλυπτόμενα ξένα π ιστωτικά 
ιδρύματα λειτουργούν στη Δημοκρατία. 

Στελέχωση 
Ταμείου. 

25.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την 
παροχή γραμματεία  στην Επ ιτροπή, να παρέχει διοικητική και τεχνική 
υποστήριξη όπω  και επαρκεί  ανθρώπ ινου  πόρου . 

Εκπροσώπηση 
του Ταμείου. 

26.-(1) Το Ταμείο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή 
του, οι οποίοι το δεσμεύουν με την υπογραφή του . 

(2) Με την έγκριση τη  Επ ιτροπή , ο Πρόεδρο  δύναται να 
αναθέσει την εκπροσώπηση του Ταμείου σε ένα ή και περισσότερα 
μέλη τη  Επιτροπή . 

Ευθύνη μελών 
τη  Επ ιτροπή . 

27. Σε περίπτωση έγερση  αγωγή , αίτηση  ή άλλη  νομική  
διαδικασία  για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων σχετικά με οποιαδήποτε 
πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων κ&\ ευθυνών 
του Ταμείου δυνάμει των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, η Επ ιτροπή 
και κάθε μέλο  αυτή  δεν υπέχει οποιασδήποτε ευθύνη , εκτό  εάν 
αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη π ίστει ή είναι 
αποτέλεσμα αμέλεια . 

ΜΕΡΟΣ VIII - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Οικονομικό έτο , 28. Το οικονομικό έτο  του Ταμείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε 

έτου  και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτου . 



Ετήσια έκθεση 
και λογαριασμοί. 
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29.-(1) Η Επ ιτροπή έχει υποχρέωση τήρηση  ετήσιων λογαριασμών 
του Ταμείου, η ακρίβεια και η πληρότητα των οποίων ελέγχεται από το 
Γενικό Ελεγκτή τη  Δημοκρατία . 

(2) Το αργότερο τριάντα ημέρε  πριν από το τέλο  έκαστου 
οικονομικού έτου , η Επ ιτροπή μεριμνά για την ετοιμασία του ετήσιου 
προϋπολογισμού του Ταμείου για το επόμενο οικονομικό έτο . 

(3) Η Επ ιτροπή το αργότερο τρει  μήνε  μετά την έναρξη εκάστου 
οικονομικού έτου  συντάσσει συνοπτική έκθεση με απολογισμό τη  
λειτουργία  του Ταμείου για το προηγούμενο οικονομικό έτο . 

(4) Η έκθεση που συντάσσεται δυνάμει του εδαφίου (3), 
κοινοποιείται μαζί με του  τελικού  λογαριασμού , οι οποίοι 
περιλαμβάνουν ισολογισμό, λογαριασμό εσόδων και εξόδων στον 
Υπουργό Οικονομικών, στι  εμπλεκόμενε  αρμόδιε  αρχέ  και στα 
καλυπτόμενα π ιστωτικά ιδρύματα. 

Έλεγχο  του 
Ταμείου. 

30.(1) Ο έλεγχο  τη  οικονομική  διαχείριση  του Ταμείου και των 
τελικών λογαριασμών αυτού για κάθε οικονομικό έτο , δι ενεργείται 
από το Γενικό Ελεγκτή τη  Δημοκρατία  με τη σύνταξη σχετική  
έκθεση . 

(2) Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή τη  Δημοκρατία  πρέπει να 
ολοκληρώνεται και να κοινοποιείται στην Επ ιτροπή τουλάχιστον είκοσι 
ημέρε  πριν από την ημερομηνία αποστολή  τη  έκθεση  στον 
Υπουργό Οικονομικών και στι  εμπλεκόμενε  αρμόδιε  αρχέ , κατά τα 
διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 29. 

Πρόσβαση στου  
λογαριασμού  του 
Ταμείου. 

31. Ο Γενικό  Ελεγκτή  τη  Δημοκρατία  έχει δικαίωμα ττρόσβαση  
στα οικονομικά βιβλία, στοιχεία και λογαριασμού  του Ταμείου και 
δύναται να αναφέρεται στην Επ ιτροπή για οποιοδήποτε θέμα άπτεται 
τη  οικονομική  διαχείριση  του Ταμείου και των ελεγκτικών του 
καθηκόντων. 
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ΜΕΡΟΣ IX - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ειδικέ  διατάξει  32. Για τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και τα συνεργατικά 
για τα συνεργατικά 7Τ !στωΤ |Κα ιδρύματα, εφαρμόζονται για του  σκοπού  του παρόντο  

νόμου και οποιουδήποτε Νόμου εκδίδεται προ  εφαρμογή του,-
περιλαμβανομένη  τη  εφαρμογή  εργαλείων εξυγίανση , οι διατάξει  

200(1} του 2011. του άρθρου 15 του περί τη  Διαχείριση  Χρηματοοικονομικών Κρίσεων 
Νόμου του 2011. 

π ιστωτικά 
ιδρύματα. 

Διάλυση του 
Ταμείου. 

33. Σε περίπτωση διάλυση  του Ταμείου, οποιοδήποτε χρηματικό 
ποσόν ανήκει στο Ταμείο περιέρχεται με απόφαση του Υπουργού κατ' 
αναλογίαν στο Ταμείο Προστασία  Καταθέσεων που συστάθηκε και 
λειτουργεί δυνάμει των περί Σύσταση  και Λειτουργία  Σχεδίου 
Προστασία  Καταθέσεων Κανονισμών και στο Ταμείο Προστασία  
Καταθέσεων που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των περί 
Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασία  
Καταθέσεων) Θεσμών του 2000 έω  2009 ή και σε οποιοδήποτε νέο 
ταμείο ήθελε συσταθεί για τη στήριξη του χρηματοοικονομικού 
συστήματο . 

Έναρξη 34. Η υποχρέωση καταβολή  τέλου  συνεισφορά  δυνάμει των 
καταβολή  τέλου  διατάξεων του παρόντο  Νόμου αρχίζει από το οικονομικό έτο  2013. 
συνεισφορά . 



Ε.Ε. Παρ. 1(E) 1718 Ν. 202(1V2011 
Αρ. 4314, 30.12.2011 

0 περί Έκτακτη  Εισφορά  Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώ  Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα 
Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  202(1) του 2011 

ΠΡΟΝΟΕΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ 

•ΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία 
διέρχεται δύσκολη οικονομική περίοδο και, προ  απ οφυγή 
περαιτέρω επ ιδείνωση  τη  δημοσιονομική  κατάσταση  
καθίσταται αναγκαίο, μεταξύ άλλων, να αποκοπεί ω  έκτακτη 
εισφορά ττρο  τη Δημοκρατία μέρο  των ακαθάριστων 
αποδοχών των εργοδοτουμένων και συνταξιούχων του 
ιδιωτικού τομέα καθώ  και των αυτοτελώ  εργαζομένων-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Έκτακτη  
Εισφορά  Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώ  
Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμο  του 2011. 

2.- (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτό  εάν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια: 

«ακαθάριστε  αποδοχέ » σημαίνει: 

(α) Το εισόδημα μισθωτού στον ιδιωτικό τομέα, υπό μορφή 
μισθού, ημερομισθίου, αμοιβή  για υπερωριακή 
εργασία, φιλοδωρήματο , επ ιδόματο , που χορηγούνται 
για μισθωτέ  υπηρεσίε , αλλά δεν περιλαμβάνει -

(ί) οποιοδήποτε φιλοδώρημα αφυπηρέτηση -

(ίί) οποιαδήποτε π οσά πληρώνονται από 
εγκεκριμένο Ταμείο Προνοία -

(iii) αποδοχέ  αλλοδαπού ατόμου, το οποίο 
εργοδοτείται από ξένη κυβέρνηση ή διεθνή 
οργανισμό-

ϋ'-Ι'ΐϋ·» 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

Ερμηνεία. 
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(iv) απ οδοχέ  ξένων διπ λωματικών και 

π ροξενικών αντιπ ροσώπ ων π ου δεν είναι 

π ολίτε  τη  Δημοκρατία · 

(ν) απ οδοχέ  του π λοιάρχου, των αξιωματικών 

και άλλων μελών του π ληρώματο  

επ ιλέξιμου κυπ ριακού π λοίου π ου 

απ ασχολείται σε επ ιλέξιμη ναυτιλιακή 

δραστηριότητα-

(νί) επ ιδόματα για κάλυψη επ αγγελματικών 

δαπ ανών για λογαριασμό του εργοδότη· 

(β) το κερδαινόμενο απ ό αυτοτελώ   εργαζόμενο άτομο 

εισόδημα απ ό οπ οιαδήπ οτε επ ιχείρηση ασκείται στη 

118(1) του 2002 Δημοκρατία, όπ ω   αυτό ορίζεται στον π ερί 
230(1) του 2002 . . . _ _ , . . . , _ 
162(1) του 2003 Φορολογία  του Εισοδήματο  Νομό και το οπ οίο δε 
195(1) του 2004 βα λογίζεται ω  χαμηλότερο του π οσού επ ί του 
92(1) του 2005 

113(1) του 2006 οπ οίου υπ ολογίζεται η εισφορά για του  σκοπ ού  

138Π1 του 2007 τ ο ν π εί : > ' Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου- και 
32(1) του 2009 
45(1) του 2009 
74(1) του 2009 

110(1) του 2009 
41(1} του 2010 

133(1) του 2010 
116(1) του 2011 
197(1) του 2011. 

59(1) του 2010 
114(1) του 2010 

126(1) του 2010. 

(γ) αναφορικά με άτομο π ου λαμβάνει σύνταξη σημαίνει 

το π οσό τη  ακαθάριστη  σύνταξη  π ου 

καταβάλλεται σε π ρόσωπ ο π ου λαμβάνει σύνταξη 

δυνάμει νόμου ή κανονισμών ή συμβάσεων 

απ ασχόληση  σε συνταξιούχο του ιδιωτικού τομέα ή 
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αναφορικά με αυτόν, αλλά δεν π εριλαμβάνει 
οποιοδήποτε ποσό φιλοδωρήματο  ή εφάπαξ. 

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία 

«Διευθυντή » σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματο  
Εσωτερικών Προσόδων και οποιοδήποτε δεόντω  
εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Τμήματο  Εσωτερικών 
Προσόδων-

«έκτακτη εισφορά» σημαίνει την έκτακτη εισφορά που 
καταβάλλεται προ  τη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντο  Νόμου-

«επιλέξιμο κυπριακό πλοίο» και επιλέξιμη ναυτιλιακή 
44(1) του 2010. δραστηριότητα» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον περί 

Εμπορική  Ναυτιλία  (Τέλη και Φορολογικέ  Διατάξει ) Νόμο. 

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, οι 
οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που 
αποδίδεται σε αυτού  από τον περί Φορολογία  του 
Εισοδήματο  Νόμο και τον περί Βεβαιώσεω  και Εισπράξεω  
Φόρων Νόμο. 

4 του 1978 
23 του 1978 
41 του 1979 

164 του 1987 
159 του 1988 
196 του 1989 

10 του 1991 
57 του 1991 

86(1) του 1994 
104(1) του 1995 
80(1) του 1999 

153(1) του 1999 
122(1) του 2002 
146(1) του 2004 
214(f) του 2004 
106(1) του 2005 
135(1) του 2005 
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72(1) του 2008 
46(1) του 2009 

136(1) του 2010. 

Εφαρμογή των 
διατάξεων του 
παρόντο  Νόμου. 

3. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντο  
υπεύθυνο  για την καλή και π ιστή εφαρμογή του παρόντο  
Νόμου είναι ο Διευθυντή , ο οποίο  λογίζεται ω  έχων προ  το 
σκοπό αυτό, και τηρουμένων των αναλογιών, κάθε εξουσία, 
αρμοδιότητα ή υποχρέωση να προβαίνει σε οποιαδήποτε 
ενέργεια, την οποία κρίνει αναγκαία για την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντο  Νόμου. 

Επιβολή έκτακτη  
εισφορά . 

Α.- (1) Ανεξαρτήτω  των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου εν 
ισχύι νόμου, κάθε μισθωτό  του ιδιωτικού τομέα ή/και 
αυτοτελώ  εργαζόμενο  ή/και πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, 
στο οποίο καταβάλλεται σύνταξη υποχρεούται όπω  για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2013, καταβάλλει ω  έκτακτη εισφορά προ  τη Δημοκρατία για 
την ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών, ποσοστό επ ί των 
ακαθάριστων αποδοχών του, ω  ακολούθω : 

(α) Για ακαθάριστε  μηνιαίε  αποδοχέ  που δεν 
υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (€2.500), δεν καταβάλλεται 
οποιοδήποτε ποσό. 

(β) Για ακαθάριστε  μηνιαίε  αποδοχέ  που υπ ερβαίνουν 
το ποσό των δύο χιλιάδων π εντακοσίων ευρώ 
(€2.500), καταβάλλεται ποσό ίσο με ποσοστό επί των 
ακαθάριστων αποδοχών ω  ακολούθω : 

(ί) για κάθε ευρώ από δύο χιλιάδε  π εντακόσια 
ένα ευρώ (€2.501) έω  τρει  χιλιάδε  
πεντακόσια ευρώ (€3.500) καταβάλλεται ποσοστό 
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δυόμισι τοι  εκατόν (2,5%) με ελάχιστο ποσό 
έκτακτη  εισφορά  δέκα ευρώ (€10)· 

(ϋ) για κάθε ευρώ από τρει  χιλιάδε  
π εντακόσια ένα ευρώ (€3.501) έω  τέσσερει  
χιλιάδε  πεντακόσια ευρώ (€4.500) ποσοστό τρία 
τοι  εκατόν (3%)-και 

(iii) για κάθε ευρώ από τέσσερει  χιλιάδε  
π εντακόσια ένα ευρώ (€4.501) και άνω 
ποσοστό τριάμισι τοι  εκατόν (3,5%): 

Νοείται ότι, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται επ ί του συνόλου 
των ακαθάριστων αποδοχών χωρί  οποιοδήποτε περιορισμό ή 
όριο στο ύψο  αυτών: 

Νοείται περαιτέρω ότι, εργοδοτούμενοι ή συνταξιούχοι, οι 
οποίοι καταβάλλουν έκτακτη εισφορά δυνάμει των διατάξεων του 

112(1) του 2011. περί Έκτακτη  Εισφορά  Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και 
Συνταξιούχων τη  Κρατική  Υπηρεσία  και του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα Νόμου, δεν εμπ ίπτουν στι  διατάξει  του 
παρόντο  Νόμου. 

(2) Στην π ερίπ τωση μισθωτού, η καταβολή τη  έκτακτη  
εισφορά , σύμφωνα με το εδάφιο (1), γίνεται εξ ημισεία  
από τον εργοδότη και το μισθωτό, δηλαδή σε ποσοστό 
πενήντα τοι  εκατόν (50%), εκατέρωθεν. 

Βεβαίωση, 5. (1) Για τα φορολογικά έτη 2012 και 2013, επ ιβάλλεται 
επιβολή και 
καταβολή τη  έκτακτη εισφορά επ ί του συνολικού ποσού των ακαθάριστων 
έκτακτη  εισφορά . απ ο0οχών κάθε έτου , ω  ακολούθω  -
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Επ ίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίτο: 

9.7.1964 
30.3.1973. 

(α) στην περίπ τωση μισθωτού του ιδιωτικού τομέα ή/και 
προσώπου που λαμβάνει σύνταξη του ιδιωτικού τομέα η 
έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται και καταβάλλεται σύμφωνα 
με τι  διατάξει  του περί Φορολογία  του Εισοδήματο  
Νόμου, των περί Παρακρατήσεω  Φόρου εξ Αποδοχών 
Κανονισμών και του περί Βεβαιώσεω  και Εισπράξεω  

(β) στην περίπ τωση αυτοτελώ  εργαζόμενου ατόμου, το 
ποσό τη  έκτακτη  εισφορά  δηλώνεται, με ίδιον 
υπολογισμό από το αυτοτελώ  εργαζόμενο άτομο σε 
έντυπο που εγκρίνεται. από το Διευθυντή, και 
καταβάλλεται κατά τη διαδικασία και τι  ημερομηνίε  που 
προβλέπονται για τι  προσωρινέ  φορολογίε  φόρου 
εισοδήματο , τηρουμένων των αναλογιών, σύμφωνα με 
τι  διατάξει  του περί Βεβαιώσεω  και Εισπράξεω  

υ. 

Κατ' αναλογίαν 
εφαρμοζόμενε  
διατάξει . 

6. Οι διατάξει  του περί Βεβαιώσεω  και Εισπράξεω  Φόρων 
Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για τη 
ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την υποβολή ενστάσεων, 
προσφυγών, ψευδών δηλώσεων, τη διάπραξη αδικημάτων και 
τι  επ ιβλητέε  ποινέ , καθώ  και για τη λήψη δικαστικών μέτρων 
από το Διευθυντή για την είσπραξη τη  έκτακτη  εισφορά . 

Έκτακτη εισφορά 
και φορολογητέο 
εισόδημα. 

7. Ανεξαρτήτω  των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου, 
η δυνάμει του π αρόντο  Νόμου καταβλητέα έκτακτη 
εισφορά εκπ ίπ τει από το φορολογητέο εισόδημα του 
προσώπου ή/και του εργοδότη ή/και του μισθωτού του 
ιδιωτικού τομέα ή/και του αυτοτελώ  εργαζόμενου ή/και του 
συνταξιούχου που αυτή αφορά, για σκοπού  του περί 
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α  του 

Κανονισμοί. 8. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμού  για 
την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντο  Νόμου 
καθώ  και για τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων, τα οποία 
απορρέουν από τον παρόντα Νόμο. 

Έναρξη τη  
ισχύο  του 
παρόντο  Νόμου. 

9. Ο παρών Νόμο  τίθεται σε ισχύ από την 1** Ιανουαρίου 2012. 

Τυπώθηκε ατο Τυπ ογραφείο τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  
Μιχσλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.moi.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα τη  Επ ίσημη  Εφημερίδα  πωλούνται προ  € 1,71 το καθένα 
Ετήαια συνδρομή: €68,00 


