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Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 80(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣHΣ ΝΟΜΟ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος.  

   Κεφ. 5. 
49 του 1985 

197 του 1986 
156(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2008 
74(Ι) του 2008 

206(Ι) του 2012 
61(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και 

θα διαβάζεται μαζί με τον περί Πτώχευσης Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος»). 
 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 128 
του βασικού 
νόμου. 

2. Η παράγραφος (β) του άρθρου 128 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 

αυτήν της φράσης «εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 
Πτώχευσης (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015» (τρίτη και τέταρτη γραμμή). 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος  
Νόμου. 

3.  Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 7η Μαΐου 2016. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 81(Ι)/2016 
Αρ. 4572, 25.7.2016                               

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 81(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
(ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ 

         H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  
τίτλος. 
      Κεφ. 219. 

10 του 1965 
81 του 1970 
61 του 1973 
31 του 1976 
66 του 1979 
15 του 1980 
2 του 1982 

34 του 1987 
193 του 1991 

82(Ι) του 1992 
10(Ι) του 1993 
84(Ι) του 1995 
32(Ι) του 1998 
25(Ι) του 1999 

132(Ι) του 1999 
236(Ι) του 2002 

26(Ι) του 2004 
58(Ι) του 2006 
39(Ι) του 2007 
84(Ι) του 2009 

144(Ι) του 2009 
121(Ι) του 2011 
156(Ι) του 2011 

65(Ι) του 2012 
152(Ι) του 2012 

34(I) του 2013 
92(Ι)  του 2013 
60(Ι) του 2015 
90(Ι) του 2015 

115(I) του 2015 
199(Ι) του 2015 
210(Ι) του 2015 
71(Ι) του 2016. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη 
και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).  

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 10  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   
 Πίνακας. 

 

«(2) Στις περιπτώσεις διενέργειας δήλωσης μεταβίβασης για τις οποίες 
επιβάλλονται και εισπράττονται τέλη με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα, το 
τέλος μεταβίβασης που επιβάλλεται είναι μειωμένο κατά πενήντα τοις 
εκατόν (50%).»· 

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

   
81(Ι) του 2011 

32(Ι) του 2012. 

«(3) Σε περίπτωση συνομολόγησης και κατάθεσης σύμβασης δυνάμει 
των διατάξεων του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, 
μετά τη 2α Δεκεμβρίου 2011 και ανεξαρτήτως του χρόνου διενέργειας της 
μεταβίβασης του τίτλου, ισχύουν οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) σε 
σχέση με την επιβολή μειωμένων μεταβιβαστικών τελών ή σε σχέση με την 
κατάργηση αυτών.»· και 

  (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού.  
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Τροποποίηση 
του άρθρου 11  
του βασικού 
νόμου. 

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

 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
   
   

 
      Πίνακας. 

«(1) Στην περίπτωση διενέργειας εγγραφής μίσθωσης ή υπομίσθωσης 
για την οποία επιβάλλονται τέλη για εγγραφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης με 
βάση τις διατάξεις του Κεφαλαίου 3Α του Πίνακα, τα τέλη εγγραφής της 
μίσθωσης είναι μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).»· 

   
  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
  «(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) ισχύουν και στην περίπτωση που η σύμβαση 

μίσθωσης ή υπομίσθωσης συνομολογείται μετά την 31
η
 Μαΐου 2012 και καταχωρίζεται με 

βάση τις πρόνοιες του άρθρου 65ΙΒ του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή 
και Εκτίμηση) Νόμου, ανεξάρτητα από το χρόνο διενέργειας της εγγραφής της σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 65Β αυτού.»· και 

   
  (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                Ν. 82(Ι)/2016 
Αρ. 4572, 25.7.2016                               

Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 82(Ι) του 2016 

  ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2015 
 
 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός  
τίτλος. 

19(Ι) του 2011 
128(Ι) του 2013 

94(Ι) του 2014 
2(Ι) του 2015 

98(Ι) του 2015 
110(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εθνικής Φρουράς  (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους του 2011 έως (Αρ. 3) του 
2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εθνικής Φρουράς Νόμοι του 2011 έως 2016.  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 6  
του βασικού  
νόμου. 

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

 

  (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού, ως ακολούθως: 
    
   (i) Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από την 
υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας στη Δύναμη, δυνάμει των παραγράφων (ε) έως 
(ι) και (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 ή έχουν απολυθεί οριστικά από τη 
Δύναμη δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 41:»

. 

     
   (ii) με την προσθήκη στο τέλος του των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 
     
     «Νοείται ότι, ενόσω η εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας δεν είναι 

υποχρεωτική για τις γυναίκες, η προϋπόθεση εκπλήρωσης της υποχρέωσης 
θητείας δεν απαιτείται για τις υποψήφιες για πρόσληψη γυναίκες: 

     
     Νοείται περαιτέρω ότι, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης 

οπλιτών με σύμβαση έχουν και οι εθνοφρουροί, η πρόσληψη των οποίων όμως, 
σε περίπτωση που εξασφαλίσουν κατάλληλη σειρά επιτυχίας, τελεί υπό την 
αίρεση της πλήρωσης όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων, 
περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) 
του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.»

.
 και 

     
  (β) με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη του εδαφίου (4) αυτού της φράσης «μέχρι δέκα 

(10) έτη, μετά από εισήγηση του Αρχηγού και εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση 
των ενδιαφερομένων.» (τρίτη, τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη φράση «ενός (1) 
μέχρι τριών (3) ετών, όπως ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν 
σχετικής πρότασης του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού και εφόσον 
υπάρχει γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, με ανώτατη συνολική διάρκεια της 
σύμβασης τα δέκα (10) έτη.». 

    
Τροποποίηση  
του άρθρου 14  
του βασικού  
νόμου. 

3.  Η παράγραφος (δ) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της άνω 

τελείας στο τέλος αυτής και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «, καθώς και οι οπλίτες που 
προσλαμβάνονται στη Δύναμη δυνάμει των εν λόγω εδαφίων και στους οποίους απονέμεται 
βαθμός υπαξιωματικού·». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 20  
του βασικού  
νόμου. 

4. Το εδάφιο (4) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από 

την παράγραφο (α) αυτού του σημείου του κόμματος, μετά τη λέξη «συμφέροντος» (τέταρτη 
γραμμή), με άνω και κάτω τελεία, με τη διαγραφή στο τέλος αυτού του διαζευκτικού «ή» και με την 
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

  
  «Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει αναλογικά για οποιεσδήποτε 

συνακόλουθες στρατολογικές μεταβολές συνεπάγεται η μείωση της διάρκειας της υποχρέωσης 
θητείας, δυνάμει της παρούσας παραγράφου, ή». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                     Ν. 83(Ι)/2016 
Αρ. 4572, 25.7.2016                               

Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 83(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2016 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 Συνοπτικός  
τίτλος. 

   144 του 1989 
   137 του 1990 
  53(Ι) του 1994 

77(Ι) του 1994 
  24(Ι) του 1995 
  59(Ι) του 1997 
  90(Ι) του 1998 
127(Ι) του 1999 
  84(Ι) του 2000 
  44(Ι) του 2001 
  90(Ι) του 2002 
151(Ι) του 2002 
  44(Ι) του 2003 
199(Ι) του 2003 
  46(Ι) του 2006 
152(Ι) του 2006 
  83(Ι) του 2007 
  89(Ι) του 2011 
  56(Ι) του 2012 
116(Ι) του 2013 
55(Ι) του 2016. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 1989 
έως 2016 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 1989 έως  (Αρ. 2) του 
2016. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
    
      «Γλώσσες διδασκαλίας και σκοποί λειτουργίας του Πανεπιστημίου.»

.
 και 

    
  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού από τα ακόλουθα νέα εδάφια (1) έως 

(13) και με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (2) αυτού σε εδάφιο (14): 
    
   «(1) Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι οι επίσημες γλώσσες της 

Δημοκρατίας, δηλαδή η Ελληνική και η Τουρκική.  Διδασκαλία σε άλλη γλώσσα 
επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2), (3) και (4) 
του παρόντος άρθρου. 

   
(2)(α) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από 

εισήγηση της οικείας Σχολής, να προσφέρει ορισμένα από τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρει σε μια από τις γλώσσες διδασκαλίας 
του Πανεπιστημίου, και σε άλλες γλώσσες. 

   
(β) Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της 

οικείας Σχολής, να προσφέρει ορισμένα από τα προπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών τα οποία προσφέρει σε μια από τις γλώσσες διδασκαλίας του 
Πανεπιστημίου, και σε άλλες γλώσσες.  Ο καθορισμός του προπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών που θα προσφέρεται και σε άλλη γλώσσα θα γίνεται μετά 
από έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. 

   
(γ) Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της 

οικείας Σχολής, για παροχή από το Πανεπιστήμιο προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς να 
το προσφέρει σε μια από τις επίσημες γλώσσες.  Ο καθορισμός του προπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών θα γίνεται με Κανονισμούς, οι οποίοι θα εκδίδονται από το 
Συμβούλιο, θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατίθενται στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. 
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(δ) Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της 

οικείας Σχολής, για παροχή από το Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς να 
το προσφέρει σε μια από τις επίσημες γλώσσες.  Ο καθορισμός του μεταπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών θα εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. 

    
   (3) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει στα 

προπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέχρι και πέντε μαθήματα ανά πρόγραμμα 
σπουδών, υποχρεωτικά ή μη, σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της 
Δημοκρατίας, χωρίς υποχρεωτικά την ταυτόχρονη προσφορά τους σε μια από τις 
επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας. 

    
   (4) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει 

διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε οποιαδήποτε γλώσσα. 
    
   (5) Με απόφαση του οικείου Τμήματος, διπλωματικές εργασίες ή διατριβές 

δύνανται να συντάσσονται σε άλλες γλώσσες από τις επίσημες γλώσσες της 
Δημοκρατίας. 

    
   (6) Το ύψος των διδάκτρων για προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που 

προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, 
καθορίζεται με Κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων. 

    
   (7) Το ύψος των διδάκτρων για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που 

προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, 
καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με Κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή 
των Αντιπροσώπων. 

    
   (8)  Για τον καθορισμό των προγραμμάτων σπουδών που θα προσφέρονται σε 

άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, το Πανεπιστήμιο θα 
πρέπει να υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ολοκληρωμένη 
εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την προσφορά και τη ζήτηση, τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου για στήριξη των 
φοιτητών, τον προβλεπόμενο αριθμό φοιτητών, καθώς επίσης και μελέτη 
βιωσιμότητας του προγράμματος σπουδών, και ειδικότερα τον προϋπολογισμό των 
εσόδων και των εξόδων. 

    
   (9) Για να γίνει εισαγωγή νέων φοιτητών σε κάθε πρόγραμμα σπουδών που 

προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, το 
Πανεπιστήμιο οφείλει, πριν από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και το 
αργότερο πριν την 1

η
 Αυγούστου, να υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Παιδείας 

και Πολιτισμού στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος 
σπουδών και μεταξύ άλλων τον αριθμό φοιτητών και το κόστος λειτουργίας του. 

    
   (10) Το σύστημα και τα κριτήρια εισδοχής για προπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών, που προσφέρονται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της 
Δημοκρατίας, καθορίζονται με Κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

    
   (11) Το σύστημα και τα κριτήρια εισδοχής για μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών, που προσφέρονται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της 
Δημοκρατίας, καθορίζονται με Κανόνες που εκδίδει το Συμβούλιο, μετά από 
εισήγηση της Συγκλήτου. 

   
(12) Οποιαδήποτε απόφαση για εισαγωγή προγραμμάτων σπουδών σε άλλη 

γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, που συνεπάγεται επιβάρυνση 
του ετήσιου Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, υλοποιείται μόνο κατόπιν 
συμπερίληψης τέτοιας επιβάρυνσης στον ετήσιο Προϋπολογισμό και έγκρισης του 
ετήσιου Προϋπολογισμού από τα αρμόδια όργανα του Κράτους. 

   
(13) Οι αλλοδαποί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του 

Πανεπιστημίου, το οποίο προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες 
της Δημοκρατίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν πριν τη συμπλήρωση του 
προγράμματος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο, ένα τουλάχιστο μάθημα στην 
“ελληνική γλώσσα και στον πολιτισμό”.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                Ν. 84(Ι)/2016 
Αρ. 4572, 25.7.2016                               

Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 84(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2016 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  
τίτλος. 
198(Ι) του 2003 
  74(Ι) του 2005 
  79(Ι) του 2007 
105(Ι) του 2007 
133(Ι) του 2007 
105(Ι) του 2008 
108(Ι) του 2008 
114(Ι) του 2008 
    6(Ι) του 2010 
105(Ι) του 2010 
  51(Ι) του 2011 
111(Ι) του 2012 
117(Ι) του 2013 
118(Ι) του 2014 
10(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 2003 έως 2016 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 2003 έως   (Αρ. 2) του 2016. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού  
νόμου. 

2.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  
  «5. (1)  Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, 

δηλαδή η Ελληνική και η Τουρκική.  Διδασκαλία σε άλλη γλώσσα επιτρέπεται μόνο στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2), (3) και (4) του παρόντος άρθρου. 

  
 (2)(α) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της οικείας 

Σχολής, να προσφέρει ορισμένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία 
προσφέρει σε μια από τις γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, και σε άλλες γλώσσες. 

  
 (β)  Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Σχολής, 

να προσφέρει ορισμένα από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρει σε μια 
από τις γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, και σε άλλες γλώσσες.  Ο καθορισμός του 
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που θα προσφέρεται και σε άλλη γλώσσα θα γίνεται μετά 
από έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. 

  
 (γ) Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Σχολής, για 

παροχή από το Πανεπιστήμιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις 
επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς να το προσφέρει σε μια από τις επίσημες γλώσσες.  Ο 
καθορισμός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα γίνεται με Κανονισμούς, οι οποίοι θα 
εκδίδονται από το Συμβούλιο, θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατίθενται στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. 

  
 (δ) Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Σχολής, 

για παροχή από το Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε άλλη γλώσσα από 
τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς να το προσφέρει σε μια από τις επίσημες γλώσσες.  
Ο καθορισμός του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα εγκρίνεται από το Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου. 

  
 (3)  Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει στα προπτυχιακά και 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέχρι και πέντε μαθήματα ανά πρόγραμμα σπουδών, 
υποχρεωτικά ή μη, σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς 
υποχρεωτικά την ταυτόχρονη προσφορά τους σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας. 
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 (4)  Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει διαπανεπιστημιακά 
προγράμματα σπουδών σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

  
 (5)  Με απόφαση του οικείου Τμήματος, διπλωματικές εργασίες ή διατριβές δύνανται να 

συντάσσονται σε άλλες γλώσσες από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας. 
  
 (6)  Το ύψος των διδάκτρων για προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρεται σε 

άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, καθορίζεται με Κανονισμούς που 
εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων. 

  
 (7)  Το ύψος των διδάκτρων για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρεται σε 

άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, καθορίζεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με Κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων. 

  
 (8)  Για τον καθορισμό των προγραμμάτων σπουδών που θα προσφέρονται σε άλλη γλώσσα 

από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να υποβάλλει στον 
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ολοκληρωμένη εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων 
την προσφορά και τη ζήτηση, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες του 
Πανεπιστημίου για στήριξη των φοιτητών, τον προβλεπόμενο αριθμό φοιτητών, καθώς επίσης και 
μελέτη βιωσιμότητας του προγράμματος σπουδών και ειδικότερα προϋπολογισμό των εσόδων και 
των εξόδων. 

  
 (9)  Για να γίνει εισαγωγή νέων φοιτητών σε κάθε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται σε 

άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, το Πανεπιστήμιο οφείλει, πριν από την 
έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και το αργότερο πριν την 1

η
 Αυγούστου, να υποβάλλει για 

έγκριση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του 
προγράμματος σπουδών και μεταξύ άλλων τον αριθμό φοιτητών και το κόστος λειτουργίας του. 

  
 (10)  Το σύστημα και τα κριτήρια εισδοχής για προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που 

προσφέρονται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, καθορίζονται με 
Κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων. 

  
 (11)  Το σύστημα και τα κριτήρια εισδοχής για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που 

προσφέρονται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, καθορίζονται με 
Κανόνες που εκδίδει το Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Συγκλήτου. 

  
 (12)  Οποιαδήποτε απόφαση για εισαγωγή προγραμμάτων σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις 

επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, που συνεπάγεται επιβάρυνση του ετήσιου Προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου, υλοποιείται μόνο κατόπιν συμπερίληψης τέτοιας επιβάρυνσης στον ετήσιο 
Προϋπολογισμό και έγκρισης του ετήσιου Προϋπολογισμού από τα αρμόδια όργανα του Κράτους. 

  
 (13)  Οι αλλοδαποί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, 

το οποίο προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, οφείλουν να 
παρακολουθήσουν πριν τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο, 
ένα τουλάχιστο μάθημα «στην ελληνική γλώσσα  και στον πολιτισμό.» ». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 85(Ι)/2016 
Αρ. 4572, 25.7.2016                               

Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 85(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ TOY 2002 KAI 2010 
 

 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
234(Ι) του 2002 
  35(Ι) του 2010. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 
2002 και 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 2002 
έως 2016. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

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

 «4.(1) Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, 
δηλαδή η Ελληνική και η Τουρκική.  Διδασκαλία σε άλλη γλώσσα επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις 
που προβλέπονται στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου. 

  
 (2)(α) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της οικείας 

Σχολής, να προσφέρει ορισμένα από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 
Θεματικές Ενότητες, που προσφέρει σε μια από τις γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, και σε 
άλλες γλώσσες. 

  
 (β) Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Σχολής, για 

παροχή από το Πανεπιστήμιο προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ή/και 
Θεματικής Ενότητας σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς να το 
προσφέρει σε μια από τις επίσημες γλώσσες.  Ο καθορισμός του προπτυχιακού ή/και 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ή/και της Θεματικής Ενότητας θα εγκρίνεται από τον 
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. 

  
 (3) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει στα προπτυχιακά και 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέχρι και μια Θεματική Ενότητα σε άλλη γλώσσα από τις 
επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ένα δέκατο του συνόλου των 
πιστωτικών μονάδων του προγράμματος. 

  
 (4) Με απόφαση της οικείας Σχολής, διπλωματικές εργασίες ή διατριβές δύνανται να 

συντάσσονται σε άλλες γλώσσες από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας. 
  
 (5)  Για τον καθορισμό των προγραμμάτων σπουδών που θα προσφέρονται σε άλλη γλώσσα 

από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να υποβάλλει στον 
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ολοκληρωμένη εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την 
προσφορά και τη ζήτηση, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου για 
στήριξη των φοιτητών, τον προβλεπόμενο αριθμό φοιτητών, καθώς επίσης και μελέτη βιωσιμότητας 
του προγράμματος σπουδών και ειδικότερα τον προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων. 

  
 (6)  Για να γίνει εισαγωγή νέων φοιτητών σε κάθε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται σε 

άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, το Πανεπιστήμιο οφείλει, πριν από την 
έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και το αργότερο πριν την 1

η
 Αυγούστου, να υποβάλλει για 

έγκριση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του 
προγράμματος σπουδών και μεταξύ άλλων τον αριθμό φοιτητών και το κόστος λειτουργίας του. 

  
 (7)  Οποιαδήποτε απόφαση για εισαγωγή προγραμμάτων σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις 

επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, που συνεπάγεται επιβάρυνση του ετήσιου Προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου, υλοποιείται μόνο κατόπιν συμπερίληψης τέτοιας επιβάρυνσης στον ετήσιο 
Προϋπολογισμό και έγκρισης του ετήσιου Προϋπολογισμού από τα αρμόδια όργανα του Κράτους.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 86(Ι)/2016 
Αρ. 4572, 25.7.2016                               

Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 86(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 2015 
 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

24 του 1980 
60 του 1980 
68 του 1980 
25 του 1981 
10 του 1984 
33 του 1987 

239 του 1991 
72(Ι) του 1994 

120(Ι) του 2002 
147(Ι) του 2004 
134(Ι) του 2010 
115(Ι) του 2011 
187(Ι) του 2012 

33(Ι) του 2013 
93(Ι) του 2013 

114(Ι) του 2013 
123(Ι) του 2013 
108(Ι) του 2014 
161(Ι) του 2014 
177(Ι) του 2014 

140(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας Νόμους του 1980 έως 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φορολογίας Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας Νόμοι του 1980 έως 2016. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την πέμπτη 
επιφύλαξη αυτού, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

 «Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων της δεύτερης επιφύλαξης 
του παρόντος εδαφίου και των διατάξεων του άρθρου 17, για το έτος 2016, σε περίπτωση που 
πρόσωπο υποκείμενο σε φόρο προβεί σε καταβολή του επιβληθέντος φόρου πριν την 31

η
 

Οκτωβρίου 2016, θα καταβάλει ποσό ίσο με το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) επί του ποσού 
φόρου που προκύπτει με βάση τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις του εδαφίου (1) 
συντελεστές και της προβλεπόμενης στις διατάξεις του άρθρου 6 αξίας της ακινήτου ιδιοκτησίας, 
ενώ σε περίπτωση που η εξόφληση του οφειλόμενου φόρου διενεργηθεί μεταξύ της 1

ης
 

Νοεμβρίου 2016 και της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2016, θα καταβάλει ποσό φόρου ύψους είκοσι επτάμισι 
τοις εκατόν (27,5%) επί του επιβληθέντος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρου:  

 Νοείται έτι έτι έτι έτι έτι περαιτέρω, ότι ανεξαρτήτως των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης 
του παρόντος εδαφίου, πρόσωπο το οποίο δεν καταβάλλει τον οφειλόμενο φόρο μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2016, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ίση προς δέκα τοις εκατόν (10%) επί του 
ποσοστού του φόρου ο οποίος θα του επιβάλλετο σύμφωνα με τα πιο πάνω, εάν αυτός 
κατέβαλλε το φόρο μεταξύ της 1

ης
 Νοεμβρίου και της 31

ης
 Δεκεμβρίου 2016: 

 Νοείται έτι έτι έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το ολικό ποσό του επιβληθέντος 
και οφειλόμενου φόρου δεν υπερβαίνει τα δέκα ευρώ (€10), ουδείς φόρος εισπράττεται. 

Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 27. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 26 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Κατάργηση 
υποχρέωσης 
επιβολής και 
είσπραξης 
φόρου. 

27. Επιφυλασσομένων όλων των διατάξεων του παρόντος Νόμου περί 
επιβολής και είσπραξης οφειλόμενου φόρου μέχρι και το έτος 2016, η 
υποχρέωση που πηγάζει από τις διατάξεις του άρθρου 3 περί επιβολής και 
είσπραξης για κάθε έτος φόρου εφ’ όλης της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται 
στη Δημοκρατία και η υποχρέωση που προκύπτει αντιστοίχως βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 4 για κάθε ιδιοκτήτη, να καταβάλλει φόρο αναφορικά 
προς άπασαν την ακίνητη ιδιοκτησία αυτού, από την 1

η
 Ιανουαρίου 2017 για το 

έτος 2017 και για κάθε έτος που ακολουθεί καταργείται.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 87(Ι)/2016 
Αρ. 4572, 25.7.2016                               

Ο περί Eλέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 87(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2015 

Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 60, 
28.2.2014, 
σ. 1. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου 2014 για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί 
τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα 
των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον 
τομέα των οδικών μεταφορών»,  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

86(I) του 2007 
67(Ι) του 2010 

146(I) του 2015. 
 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των 

Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμους του 
2007 μέχρι 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των 
Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμοι του 2007 μέχρι 2016.  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

 (α) Με τη διαγραφή, από το εδάφιο (1) αυτού, των όρων «αναλογικός ταχογράφος», 
«Κανονισμός 3821/85», «συσκευή ελέγχου» και «ψηφιακός ταχογράφος» και των ορισμών 
τους∙ και 

 
(β) με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (2) αυτού, του αριθμού «3821/85» (δεύτερη γραμμή) με 

τον αριθμό «165/2014». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του αριθμού «3821/85» 

(δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό «165/2014». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

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

 

 
 (α) Με την αντικατάσταση, από την παράγραφο (α) αυτού, του αριθμού «3821/85» (πέμπτη 

γραμμή) με τον αριθμό «165/2014»∙ και 
 (β) με την αντικατάσταση, από την παράγραφο (β) αυτού, του αριθμού «3821/85» (τέταρτη 

γραμμή) με τον αριθμό «165/2014». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου.  

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (2) αυτού, 

του αριθμού «3821/85» (πέμπτη γραμμή), με τον αριθμό «165/2014». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου.  

6. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

 «(β) παραβαίνει τις διατάξεις του Άρθρου 3, της τελευταίας υποπαραγράφου της παραγράφου (1) 
του Άρθρου 8, των παραγράφων (1) και (7) του Άρθρου 9, του Άρθρου 10, της παραγράφου 
(2) του Άρθρου 21, της παραγράφου (2) του Άρθρου 27, της παραγράφου (5) του Άρθρου 29, 
των παραγράφων (1), (3) και (4) του Άρθρου 32 και των Άρθρων 33, 34, 35, 36 και 37 του 
Κανονισμού 165/2014 ή τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 5, των Άρθρων 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 16 και 20 του Κανονισμού 561/2006∙ ή».  
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 88(Ι)/2016 
Αρ. 4572, 25.7.2016                               

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 88(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2014 
 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: 
L 403, 
30.12.2006, 
Σελ. 18. 

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την 
άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση)», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

94(Ι) του 2001 
60(Ι) του 2004 
34(Ι) του 2010 
79(Ι) του 2012 

205(Ι) του 2014. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Άδειας Οδήγησης Νόμους του 2001 έως 2014 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Άδειας Οδήγησης Νόμοι του 2001 έως 2016. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και 
του ορισμού του: 

   
“«γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας» σημαίνει κάθε τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο 
μηχανοκίνητο όχημα με δύο τουλάχιστον άξονες, η βασική λειτουργία του οποίου 
στηρίζεται ουσιαστικά στην ελκτική του δύναμη, και το οποίο έχει σχεδιασθεί για την 
έλξη, ώθηση, μεταφορά ή ενεργοποίηση ορισμένων εργαλείων, μηχανημάτων ή 
ρυμουλκουμένων που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές ή δασικές εργασίες και η 
χρήση του οποίου για την οδική μεταφορά προσώπων ή αγαθών ή για την έλξη, επί 
οδού, οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή αγαθών, είναι 
δευτερεύουσα

.
”
.
 

  
(β) με την αντικατάσταση του ορισμού «μηχανοκίνητο όχημα» με τον ακόλουθο νέο 

ορισμό: 
   

“«μηχανοκίνητο όχημα» σημαίνει το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται 
συνήθως για την οδική μεταφορά προσώπων ή αγαθών ή για την έλξη, επί οδού, 
οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή αγαθώνː 

   
Νοείται ότι, ο όρος αυτός περιλαμβάνει τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλεϊ), 

δηλαδή τα οχήματα τα οποία συνδέονται με γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 
και δεν κυκλοφορούν σε τροχιάː 

   
Νοείται περαιτέρω ότι, ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει τους γεωργικούς και 

δασικούς ελκυστήρες·”ˑ και 
  

(γ) με την αντικατάσταση του ορισμού «συνήθης διαμονή» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
    
   “«συνήθης διαμονή» σημαίνει τον τόπο όπου ένα πρόσωπο διαμένει συνήθως, 

δηλαδή για εκατόν ογδόντα πέντε (185) τουλάχιστον ημέρες κατά ημερολογιακό έτος, 
λόγω προσωπικών ή επαγγελματικών δεσμών, σε περίπτωση δε που οι προσωπικοί 
του δεσμοί βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο από τους επαγγελματικούς του δεσμούς 
και για το λόγο αυτό υποχρεούται να διαμένει διαδοχικά στους διαφορετικούς αυτούς 
τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ως συνήθης διαμονή 
θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκονται οι προσωπικοί του δεσμοί, νοουμένου ότι το 
πρόσωπο επιστρέφει στον τόπο αυτό τακτικάː 

   
Νοείται ότι, ο όρος αυτός δεν απαιτείται όταν το άτομο διαμένει στη Δημοκρατία 

για την εκτέλεση έργου με καθορισμένη διάρκειαː  
   

Νοείται περαιτέρω ότι, σε κάθε περίπτωση η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή άλλη 
σχολή δε συνεπάγεται μεταφορά της συνήθους διαμονής στον τόπο φοίτησης.”. 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Η παράγραφος (δ) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 

φράσης «της ίδιας κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας η οποία βρίσκεται σε ισχύ και έχει εκδοθεί από 
τη Δημοκρατία ή της ίδιας κατηγορίας ή υποκατηγορίας» (πρώτη μέχρι τέταρτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο  10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «της ίδιας με την 
αντικαθιστάμενη κατηγορίας» (πέμπτη και έκτη γραμμή), με τη φράση «που 
περιλαμβάνει τις κατηγορίες της υπό αντικατάσταση άδειας»ˑ και 

    
  (β) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, με 

άνω και κάτω τελεία, και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 
    
    

Κεφ. 154. 
3 του 1962 

43 του 1963 
41 του 1964 
69 του 1964 
70 του 1965 
5 του 1967 

58 του 1967 
44 του 1972 
92 του 1972 
29 του 1973 
59 του 1974 
3 του 1975 

13 του 1979 
10 του 1981 
46 του 1982 
86 του 1983 

186 του 1986 
111 του 1989 
236 του 1991 
6(Ι) του 1994 
3(Ι) του 1996 

99(Ι) του 1996 
36(Ι) του 1997 
40(Ι) του 1998 
45(Ι) του 1998 
15(Ι) του 1999 
37(Ι) του 1999 
38(Ι) του 1999 

129(Ι) του 1999 
30(Ι) του 2000 
43(Ι) του 2000 
77(Ι) του 2000 

162(Ι) του 2000 
169(Ι) του 2000 
181(Ι) του 2000 

27(Ι) του 2001 
12(Ι) του 2002 
85(Ι) του 2002 

144(Ι) του 2002 
145(Ι) του 2002 

25(Ι) του 2003 
48(Ι) του 2003 
84(Ι) του 2003 

164(Ι) του 2003 
124(Ι) του 2004 

31(Ι) του 2005 
18(Ι) του 2006 

130(I) του 2006 
126(Ι) του 2007 
127(Ι) του 2007 

«Νοείται ότι, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 5 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ο Έφορος, δύναται να 
εφαρμόσει στον κάτοχο άδειας οδήγησης, ο οποίος απέκτησε τη 
συνήθη του διαμονή στη Δημοκρατία και του οποίου η άδεια 
οδήγησης έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, τον παρόντα Νόμο 
ή τους Κανονισμούς ή Διατάγματα ή Γνωστοποιήσεις οι οποίες 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, όσον αφορά τον περιορισμό, την 
αναστολή, την αφαίρεση ή την ακύρωση του δικαιώματος οδήγησης 
και, ενδεχομένως να προβεί, για τους σκοπούς αυτούς, σε 
αντικατάσταση της άδειας αυτής.»ˑ 
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70(Ι) του 2008 
83(Ι) του 2008 
64(I) του 2009 
56(Ι) του 2011 
72(Ι) του 2011 

163(Ι) του 2011 
167(Ι) του 2011 

84(Ι) του 2012 
95(Ι) του 2012 

134(Ι) του 2012 
125(Ι) του 2013 
131(Ι) του 2013 

87(Ι) του 2015 
91(Ι) του 2015 

112(Ι) του 2015 
113(Ι) του 2015 

31(Ι) του 2016 
43(Ι) του 2016. 

     
  (γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «της ίδιας κατηγορίας» (πέμπτη 

γραμμή) και την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «σε αντικατάσταση της,» (πέμπτη 
γραμμή), της φράσης «που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της υπό αντικατάσταση 
άδειας»ˑ και 

    
  (δ) με την αντικατάσταση, στη δεύτερη επιφύλαξη του εδάφιου (2) αυτού, της φράσης 

«μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει την ισχύ» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη 
φράση «αρνείται να αναγνωρίσει την ισχύ» και την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη 
«οδήγησης» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «η οποία». 

    
Τροποποίηση  
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 19 του βασικού νόμου, τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό 

της φράσης «τα πληρωτέα σε κάθε περίπτωση τέλη και οποιαδήποτε συναφή φορολογία,» 
(έβδομη και όγδοη γραμμή). 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Mε την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «ειδικής κατηγορίας» (τρίτη γραμμή), της 
φράσης «, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Β,»ˑ και 

    
  (β) με την αντικατάσταση, στη δεύτερη επιφύλαξη αυτού, της φράσης «και μέχρι,» (τέταρτη 

γραμμή), με τη φράση «και δεν υπερβαίνει τα» και την αντικατάσταση της φράσης «Ο 
τρόπος και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει του παρόντος Νόμου.» (έκτη και έβδομη γραμμή), με τη φράση «Ο τρόπος και το 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης, καθώς και το πιστοποιητικό παρακολούθησης 
υποχρεωτικών μαθημάτων ρυθμίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται από τον Έφορο, 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.». 

    
Τροποποίηση   
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση  του σημείου της 

τελείας, στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού, με άνω τελεία, και με την προσθήκη, αμέσως μετά, 
της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

 «(ε) σε περίπτωση σωματικής αναπηρίας, η οδήγηση να επιτρέπεται μόνο για ορισμένους 
τύπους οχημάτων ή για ειδικά προσαρμοσμένα οχήματα και η δοκιμασία ελέγχου των 
ικανοτήτων και της συμπεριφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 23 να γίνεται σε τέτοιο 
όχημα.». 

Τροποποίηση  
του 
Παραρτήματος Β 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Η Κατηγορία Β της παραγράφου (α) του Παραρτήματος Β του βασικού νόμου, τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (i) αυτής, της φράσης «θέσεων 
καθημένων» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «επιβατών» και της λέξης «τις» (δεύτερη 
γραμμή), με τη λέξη «τους»

. 
και 

  
(β) με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (ii) αυτής, της φράσης «ο Έφορος δύναται να 

απαιτήσει» (έκτη γραμμή) και της λέξης «να» (έκτη γραμμή). 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 89(Ι)/2016 
Αρ. 4572, 25.7.2016                               

Ο περί Tερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 89(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2003 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

24 του 1967 
17 του 1968 
67 του 1972 
6 του 1973 
1 του 1975 

18 του 1977 
30 του 1979 
57 του 1979 
82 του 1979 
92 του 1979 
54 του 1980 
12 του 1983 

167 του 1987 
37 του 1988 
18 του 1990 

203 του 1990 
52(Ι) του 1994 
61(Ι) του 1994 
26(Ι) του 2001 

111(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2002 
79(Ι) του 2002 

159(Ι) του 2002 
212(Ι) του 2002 
110(Ι) του 2003 

111(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους του 1967 
έως (Αρ. 2) του 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμοι του 1967 έως 
2016. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (6) του άρθρου 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

 «(6)(α) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (ε) και (στ) του 
άρθρου 5, η παροχή προειδοποίησης σε εργοδοτούμενο ο οποίος απουσιάζει 
από την εργασία του λόγω ανικανότητας για εργασία για περίοδο μέχρι δώδεκα 
(12) μήνες απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την πρώτη 
μέρα της εν λόγω απουσίας και λήγει την τελευταία μέρα του χρονικού 
διαστήματος που υπολογίζεται προσθέτοντας την περίοδο απουσίας και το 
χρονικό διάστημα που ισούται με το ένα τέταρτο (¼) αυτής. 

  
 

 
 

98(Ι) του 2003 
13(Ι) του 2007. 

(β) Κατά την περίοδο που εργοδοτούμενος απουσιάζει σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο (α), ο εργοδότης δύναται να αντικαταστήσει 
προσωρινά τον εργοδοτούμενο που απουσιάζει, δυνάμει των διατάξεων του 
περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση 
Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 90(Ι)/2016 
Αρ. 4572, 25.7.2016                                  

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 90(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος.  

Κεφ.113. 
9 του 1968 

 76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
46(Ι) του 1992 
96(Ι) του 1992 
41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003 

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

129(I) του 2005 
130(I) του 2005 

98(I) του 2006 
124(I) του 2006 

70(I) του 2007 
71(I) του 2007 

131(I) του 2007 
186(I) του 2007 

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

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

64(Ι) του 2012 
98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(Ι) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(Ι) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(I) του 2015 

120(I) του 2015 
40(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 

και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος»). 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 
372Α του 
βασικού  
νόμου. 

2.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 372Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό της 

φράσης «εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού,» (τρίτη και τέταρτη 
γραμμή). 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

3.  Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε στις 7 Μαΐου του 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

