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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι
Αριθμός 4748

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020
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Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 24(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2019
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
95(Ι) του 2000
93(Ι) του 2002
27(I) του 2003
172(Ι) του 2003
95(Ι) του 2004
88(Ι) του 2005
100(Ι) του 2005
131(Ι) του 2005
148(Ι) του 2005
64(Ι) του 2006
86(Ι) του 2006
87(Ι) του 2006
48(Ι) του 2007
129(Ι) του 2007
141(Ι) του 2007
142(Ι) του 2007
143(Ι) του 2007
25(Ι) του 2008
37(Ι) του 2008
38(Ι) του 2008
63(Ι) του 2008

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000
έως (Αρ. 3) του 2019 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του
2000 έως 2020.
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88(Ι) του 2008
35(Ι) του 2009
135(Ι) του 2009
13(Ι) του 2010
29(Ι) του 2010
68(Ι) του 2010
97(Ι) του 2010
131(Ι) του 2010
4(Ι) του 2011
37(Ι) του 2011
129(I) του 2011
186(Ι) του 2011
187(Ι) του 2011
16(Ι) του 2012
73(Ι) του 2012
133(Ι) του 2012
135(Ι) του 2012
167(Ι) του 2012
172(Ι) του 2012
83(Ι) του 2013
118(Ι) του 2013
129(Ι) του 2013
164(Ι) του 2013
81(Ι) του 2014
153(Ι) του 2014
154(Ι) του 2014
160(Ι) του 2014
215(I) του 2015
119(Ι) του 2016
86(Ι) του 2017
135(I) του 2017
157(I) του 2017
39(Ι) του 2018
60(Ι) του 2018
121(Ι) του 2018
31(Ι) του 2019
70(Ι) του 2019
158(I) του 2019.
Τροποποίηση του
άρθρου 45 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος της
επιφύλαξης του εδαφίου (3) αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας
και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων επιφυλάξεων:
«Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με βάση τους
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 για τις καθορισμένες φορολογικές
η
η
ή
περιόδους που λήγουν την 29 Φεβρουαρίου 2020, την 31 Μαρτίου 2020 και την 30 Απριλίου
2020, δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και τόκος, νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο υποβάλλει τη φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου,
η
για τις περιόδους αυτές και καταβάλλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τη 10 Νοεμβρίου
2020:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η πιο πάνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται για υποκείμενα στο φόρο
πρόσωπα με κώδικες οικονομικής δραστηριότητας που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
35111 (Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος), 36001 (Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση),
47111 (παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων), 47112 (περίπτερα-μίνι μάρκετ), 47191
(Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα
ποτά και ο καπνός), 47211 (Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών-φρουταρίες), 47221
(Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών),
47231 (Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια), 47241 (Λιανικό εμπόριο
ψωμιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας), 47242 (Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής), 47301
(Λιανική πώληση καυσίμων), 47411 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπ. Βιντεοπαιχνιδιών), 47611 (Λιανικό εμπόριο
βιβλίων), 47621 (λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης), 47651 (Λιανικό εμπόριο
παιχνιδιών κάθε είδους εκτός των βιντεοπαιχνιδιών), 47731 (Φαρμακεία), 61101 (Αρχή
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου), 61201 (Υπηρεσίες διαδικτύου), 61301 (Δορυφορικές υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών), 61901 (άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ).».
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Τροποποίηση
του άρθρου 46Α
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 46Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου
σε εδάφιο (1) αυτού, και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου και επιφύλαξης:
«(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) και (4) του άρθρου 45 και των εδαφίων (9) και (10Α) του
η
άρθρου 46 δεν εφαρμόζονται για καθορισμένη φορολογική περίοδο που λήγει την 29
η
ή
Φεβρουαρίου 2020, την 31 Μαρτίου 2020 και την 30 Απριλίου 2020, νοουμένου ότι το
η
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο καταβάλλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι την 10
Νοεμβρίου 2020:
Νοείται ότι, οι διατάξεις του εδαφίου (2) δεν εφαρμόζονται για υποκείμενα στο φόρο
πρόσωπα με κώδικες οικονομικής δραστηριότητας που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
35111 (Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος), 36001 (Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση),
47111 (παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων), 47112 (περίπτερα-μίνι μάρκετ), 47191
(Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα
ποτά και ο καπνός), 47211 (Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών-φρουταρίες), 47221
(Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών),
47231 (Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια), 47241 (Λιανικό εμπόριο
ψωμιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας), 47242 (Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής), 47301
(Λιανική πώληση καυσίμων), 47411 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπ. Βιντεοπαιχνιδιών), 47611 (Λιανικό εμπόριο
βιβλίων), 47621 (λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης), 47651 (Λιανικό εμπόριο
παιχνιδιών κάθε είδους εκτός των βιντεοπαιχνιδιών), 47731 (Φαρμακεία), 61101 (Αρχή
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου), 61201 (Υπηρεσίες διαδικτύου), 61301 (Δορυφορικές υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών), 61901 (άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ).».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4748, 27.3.2020

Ν. 25(Ι)/2020

Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 25(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ
TOY 2001 ΕΩΣ 2017
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
89(Ι) του 2001
134(Ι) του 2002
101(Ι) του 2004
62(Ι) του 2005
74(Ι) του 2017.
Τροποποίηση
του άρθρου 68
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001
έως 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμοι του 2001 έως 2020.

2. Το άρθρο 68 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση
«1η Μαρτίου 2020» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και από την 1η Απριλίου 2020
.
μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2020» και

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(3) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση
ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατόν να προκύψουν από την
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 26(Ι)/2020
Αρ. 4748, 27.3.2020
Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 26(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2018
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
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(Ι) του 1994
104(Ι) του 1995
80(Ι) του 1999
153(Ι) του 1999
122(Ι) του 2002
146(Ι) του 2004
214(Ι) του 2004
106(Ι) του 2005
135(Ι) του 2005
72(Ι) του 2008
46(Ι) του 2009
136(Ι) του 2010
163(Ι) του 2012
197(Ι) του 2012
198(Ι) του 2012
91(I) του 2013
78(Ι) του 2014
79(Ι) του 2014
108(Ι) του 2015
188(Ι) του 2015
37(Ι) του 2016
97(Ι) του 2017
44(Ι) του 2018
50(Ι) του 2018.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και
Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978 έως (Αρ. 2) του 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι του 1978 έως 2020.

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

2. Η τρίτη επιφύλαξη του εδαφίου (1Α) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «ο Έφορος δύναται με γνωστοποίησή του, η οποία»
με τη φράση «o Υπουργός Οικονομικών, εάν κρίνει σκόπιμο, δύναται με διάταγμά του, το
οποίο»· και
(β) με τη διαγραφή της φράσης «για το φορολογικό έτος 2017».

Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόμου.

3. Η τέταρτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «ο Έφορος δύναται με γνωστοποίησή του η οποία» με
τη φράση «ο Υπουργός Οικονομικών, εάν κρίνει σκόπιμο, δύναται με διάταγμά του, το
οποίο»· και
(β) με τη διαγραφή της φράσης «για το φορολογικό έτος 2017».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4748, 27.3.2020

Ν. 27(Ι)/2020

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ TOY ΙΟΥ COVID 19
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
Άρθρο
1.

Συνοπτικός τίτλος.

2.

Ερμηνεία.

3.

Σκοπός του παρόντος Νόμου.

4.

Πεδίο Εφαρμογής.

5.

Επίδομα Ασθενείας.

6.

Ειδική Άδεια.

7.

Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.

8.

Ειδικά Σχέδια.

9.

Εξουσία Υπουργού να αποφασίζει για διαδικαστικά ζητήματα.

10.

Ανεργιακό επίδομα και επίδομα ασθενείας.

11.

Εξουσιοδότηση Υπουργού.

12.

Επιφυλάξεις και μεταβατικές διατάξεις.

13.

Έναρξη Ισχύος του παρόντος Νόμου.
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Ν. 27(Ι)/2020
Ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVIC 19 Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 27(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID 19
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
27(Ι) του 2020.
Ερμηνεία.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας
του ιού COVID 19 Νόμος του 2020.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων˙
«εξουσιοδότηση» σημαίνει την εκδιδόμενη εξουσιοδότηση δυνάμει του άρθρου 9 και
συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε εντολή ή συναίνεση του Υπουργού ή του Γενικού
Διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση, με την οποία εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μετέχει
σε οποιαδήποτε πράξη ή εκτελεί καθήκον που αφορά αρμοδιότητα, η οποία, κατά τον
.
παρόντα Νόμο, απαιτείται να εκτελεστεί
«εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο ή/και Υπηρεσία ή/και
Αρχή ή/και Ομάδα Προσώπων ή /και Επιτροπή που ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησης του
Υπουργού ή του Γενικού Διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση, για σκοπούς εφαρμογής
των διατάξεων του παρόντος Νόμου·
«οικείος νόμος» σημαίνει το Νόμο και/ή τους Νόμους ως προβλέπεται στο άρθρο 4·
«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων˙
«Υπουργός» σημαίνει την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός του
παρόντος
Νόμου.

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η εφαρμογή έκτακτων μέτρων και πολιτικών αναφορικά
με τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκύπτουν λόγω της πανδημίας του ιού
Covid 19 για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο άρθρο 4.

Πεδίο
εφαρμογής.
59(Ι) του 2010
114(Ι) του 2010
126(Ι) του 2010
2(Ι) του 2012
37(Ι) του 2012
170(Ι) του 2012
193(Ι) του 2012
106(Ι) του 2014
194(Ι) του 2014
176(Ι) του 2015
1(Ι) του 2017
52(Ι) του 2017
115(Ι) του 2017
132(Ι) του 2018
126(Ι) του 2019.
35(Ι) του 2007
200(Ι) του 2012.

4. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες
διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 2010 έως 2019 και/ή οιονδήποτε άλλων
νομοθεσιών περιλαμβανομένου των περί Προστασίας των Μισθών Νόμων του 2007 έως 2012, για
τη χρονική περίοδο από τις 16 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 16 Μαΐου 2020.

Ειδικό επίδομα
ασθενείας.

5. Η Υπουργός δύναται, με απόφασή της, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, να καθορίζει τις προϋποθέσεις, το ύψος και τον τρόπο παροχής ειδικού επιδόματος
ασθενείας, περιλαμβανομένων και διαδικαστικών θεμάτων ή και θεμάτων που αφορούν στα
πρόσωπα ή και τις κατηγορίες προσώπων που δύνανται να καταστούν δικαιούχοι του ειδικού
επιδόματος ασθενείας.
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Ειδική άδεια
για φροντίδα
παιδιών.

6. Η Υπουργός δύναται, με απόφασή της, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, να καθορίζει τις προϋποθέσεις, τον τρόπο παροχής, τους δικαιούχους και το ύψος
του επιδόματος της ειδικής άδειας για φροντίδα παιδιών που δύναται να παρέχεται στα πρόσωπα
ή και τις κατηγορίες προσώπων που δύνανται να καταστούν δικαιούχοι της ειδικής άδειας για
φροντίδα παιδιών.

Ειδικό ανεργιακό
επίδομα.

7. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του οικείου νόμου, η Υπουργός δύναται, με απόφασή της,
που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εκδίδει ειδικά σχέδια για παροχή
ειδικού ανεργιακού επιδόματος σε πρόσωπα ή σε ομάδες προσώπων, καθορίζοντας τους
δικαιούχους, το ύψος, τον τρόπο και όλες τις προϋποθέσεις για την παροχή του εν λόγω
επιδόματος.

Ειδικά σχέδια.

8. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου από τον παρόντα Νόμου που προσδίδει
αρμοδιότητες στο Υπουργείο ή και στην Υπουργό, η Υπουργός δύναται, με απόφασή της, που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εκδίδει ειδικά σχέδια, καθορίζοντας
τους δικαιούχους, τον τρόπο και όλες τις προϋποθέσεις για την παροχή των ειδικών σχεδίων.

Εξουσία
Υπουργού να
αποφασίζει για
διαδικαστικά
ζητήματα.

9. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των οικείων νόμων, η Υπουργός δύναται να αποφασίζει για
οποιοδήποτε θέμα διαδικαστικής φύσης σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
Νόμου και των οικείων νόμων, περιλαμβανομένης της τροποποίησης/επέκτασης καταληκτικών
προθεσμιών που προβλέπονται από τους οικείους νόμους και της απλοποίησης των οιωνδήποτε
διαδικασιών που προβλέπονται από τους οικείους νόμους ή που είθισται να εφαρμόζονται.

Ανεργιακό
Επίδομα και
Επίδομα
Ασθενείας.

10. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του οικείου νόμου, όσα πρόσωπα καταστούν δικαιούχοι του
ειδικού επιδόματος ασθενείας ή και του ειδικού ανεργιακού επιδόματος ή και της ειδικής άδειας για
φροντίδα παιδιών, δεν δύνανται, για την ίδια περίοδο, να καθίστανται δικαιούχοι του επιδόματος
ασθενείας ή και του ανεργιακού επιδόματος όπως αυτά προβλέπονται στους περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόμους.
Νοείται ότι, για την ίδια περίοδο δύναται να παραχωρηθεί μόνο ένα εκ των ειδικών επιδομάτων
που προνοούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
Νοείται περαιτέρω ότι, η περίοδος για την οποία παρέχονται ειδικά επιδόματα θα λαμβάνεται
υπόψη για τον υπολογισμό και την παροχή οποιουδήποτε επιδόματος που προνοείται στους περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους.

Εξουσιοδότηση
Υπουργού ή
Γενικού
Διευθυντή.

11. Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια χρειάζεται να διενεργηθεί για την εφαρμογή των
αποφάσεων της Υπουργού που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται
να διενεργηθεί από το Γενικό Διευθυντή ή/και οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που
ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησης του Υπουργού ή του Γενικού Διευθυντή, ανάλογα με την
περίπτωση, και οποιαδήποτε δήλωση ή/και κοινοποίηση υπογραμμένη από την Υπουργό ή το
Γενικό Διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση, που πιστοποιεί ότι οι πιο πάνω ενεργούν δυνάμει
εξουσιοδότησής τους, είναι δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

Επιφυλάξεις και
μεταβατικές
διατάξεις.

12. Η Υπουργός δύναται, με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, να καθορίζει τις ημερομηνίες ισχύος των Σχεδίων, Αδειών και Επιδομάτων που
εκδίδονται ή και παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου οι οποίες δύνανται να
αφορούν και περίοδο μέχρι και δέκα ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

13. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020.
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 28(Ι)/2020
Αρ. 4748, 27.3.2020
Ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 28(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
158(I) του 1999
99(Ι) του 2014.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Γενικών Αρχών του
Διοικητικού Δικαίου Νόμους του 1999 έως 2014 (που στο εξής θα αναφέρoνται ως «ο βασικός
νόμος» ) και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γενικών Αρχών
του Διοικητικού Δικαίου Νόμοι του 1999 έως 2020.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική
σειρά του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού αυτού:
«τηλεδιάσκεψη», σημαίνει την εξ αποστάσεως λαμβάνουσαν χώραν συνεδρία, ήτοι την
αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή ατόμων μέσω συστημάτων ήχου,
εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών, νοουμένου ότι ένας έκαστος των μελών που λαμβάνει μέρος στη
συνεδρία έχει τη δυνατότητα να ακούει ή να βλέπει και να ακούει όλους τους παρόντες σε κάθε
ουσιώδη χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας·».

Τροποποίηση
του άρθρου 21
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται, ως ακολούθως:

(α)

Με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού σε άνω και κάτω τελεία και
την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, η ειδοποίηση των μελών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο
ηλεκτρονικό μέσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που τα μέλη έχουν δηλώσει, θεωρείται ως
νομότυπη κλήση.»·

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου και
επιφυλάξεων:
«(6) Με απόφαση του Προέδρου συλλογικού οργάνου, τα μέλη αυτού δύνανται, σε
περίπτωση απουσίας τους στο εξωτερικό ή σε περίπτωση που η φυσική παρουσία τους
είναι δυσχερής ή στην περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που
παρεμποδίζει την προσέλευση ενός ή περισσοτέρων ή όλων των μελών του συλλογικού
οργάνου, να συμμετέχουν σε συνεδρία αυτού μέσω τηλεδιασκέψεως:
Νοείται ότι, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 23 ως προς τη διαπίστωση
νόμιμης απαρτίας, οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζονται ως
νόμιμες:
Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ως
νόμιμη συνεδρία και κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου που συμμετέχει στη συνεδρία
λογίζεται ως παρόν και δικαιούμενο να ψηφίζει:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κρίνεται επιβεβλημένη η αποχώρηση
ενός ή περισσότερων μελών για οποιοδήποτε λόγο, η διακοπή της σύνδεσης με το εν
λόγω μέλος ή μέλη λογίζεται ως νόμιμη αποχώρηση από τη συνεδρία μέσω
τηλεδιασκέψεως:
Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ότι λαμβάνει
χώραν στο συνήθη χώρο εργασίας του συλλογικού οργάνου ή σε χώρο που ήθελε
καθορισθεί επί τούτω.».
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Τροποποίηση
του άρθρου 23
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3),
του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(4) Για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας λογίζεται ότι παρόντες είναι και όσα μέλη λαμβάνουν
μέρος στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως, νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση τηρείται πρακτικό
για τους λόγους συμμετοχής τους στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως σύμφωνα με τις διατάξεις
του εδαφίου (6) του άρθρου 21.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 62.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 61 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Εξουσία έκδοσης
διαταγμάτων.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 63.

62. Ο Υπουργός Οικονομικών για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής
των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη
ρύθμιση θεμάτων τεχνικής φύσεως, για την ομαλή λειτουργία συνεδρίας που
διενεργείται διά τηλεδιασκέψεως, για την ομαλή συμμετοχή των μελών του
συλλογικού οργάνου σε αυτήν, για την αξιοπιστία του συστήματος και για την
ομαλή ηλεκτρονική ενεργοποίησή του, κατά τρόπο που να τηρούνται οι
διατάξεις του παρόντος Νόμου.».

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 62 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Ισχύς των
διατάξεων του
παρόντος Νόμου.

63. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τη σύγκληση
συνεδρίας διά τηλεδιασκέψεως, διαπίστωσης απαρτίας ή/και για οποιαδήποτε
άλλα συναφή θέματα αφορώντα στη διεξαγωγή συνεδρίας συλλογικού
οργάνου, ισχύουν και εφαρμόζονται ανεξαρτήτως των οικείων διατάξεων
οποιουδήποτε άλλου Νόμου.».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 29(Ι)/2020
Αρ. 4748, 27.3.2020
Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 29(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ 2018
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
76(Ι) του 2016
105(Ι) του 2017
63(Ι) του 2018.
Τροποποίηση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων
Κοινωνικών Εισφορών Νόμους του 2016 έως 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρύθμισης
Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμοι του 2016 έως 2020.
2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της υφιστάμενης επιφύλαξης
.
αυτού, με άνω και κάτω τελεία και

(β)

με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται περαιτέρω ότι, άνευ επηρεασμού του υπολογισθέντος βάσει των διατάξεων
του παρόντος Νόμου ύψους της οφειλής, για όσους οφειλέτες ήταν ενταγμένοι σε ρύθμιση
η
κατά την 1 Μαρτίου 2020, η υποχρέωση καταβολής των δόσεων που αντιστοιχεί στους
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020 αναστέλλεται και η συνολική περίοδος αποπληρωμής
επεκτείνεται κατά δύο (2) μήνες.».

Έναρξη
της ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4748, 27.3.2020

Ν. 30(Ι)/2020

Ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 30(Ι) του 2020
Ο ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα (Ι):
23.3.2020.

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία η λήψη ορισμένων νομοθετικών μέτρων προσωρινής φύσεως για
την προστασία ενοικιαστών από το ενδεχόμενο έξωσής τους συνεπεία της κατάστασης που
αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί λόγω της λήψεως από την 24η Μαρτίου 2020 περιοριστικών
μέτρων στη διακίνηση των πολιτών βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.
23 του 1983
51 του 1983
39 του 1984
79 του 1986
94 του 1986
135 του 1988
51 του 1989
138 του 1991
67(Ι) του 1992
100(Ι) του 1992
2(Ι) του 1993
102(Ι) του 1995
70(Ι) του 1999
109(Ι) του 1999
119(Ι) του 1999
16(Ι) του 2001
20(Ι) του 2001
150(Ι) του 2002
171(Ι) του 2003
99(Ι) του 2006
128(Ι) του 2007
173(Ι) του 2013
3(Ι) του 2020.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος
του 2020.
2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά«βασικός νόμος», σημαίνει τον περί Ενοικιοστασίου Νόμο·

«Δικαστήριο», σημαίνει το, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του βασικού νόμου,
Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων.
(2) Όροι, οι οποίοι δεν ορίζονται ειδικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται
σε αυτούς από το βασικό νόμο.
Αναστολή
ορισμένων
διατάξεων του
βασικού νόμου.

3. Παρά τις διατάξεις του βασικού νόμου, κάθε διαδικασία προς ανάκτηση κατοχής δυνάμει
της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 αυτού, σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν
ευρίσκεται, αναστέλλεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2020 και ουδεμία απόφαση ή διάταγμα
ανάκτησης κατοχής θα εκδίδεται από το Δικαστήριο δυνάμει τοιαύτης διαδικασίας μέχρι την 31η
Μαΐου 2020.

Ειδικές
διατάξεις.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που
οποιοδήποτε νομίμως οφειλόμενο ενοίκιο δεν έχει καταβληθεί μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου
2020.
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 31(Ι)/2020
Αρ. 4748, 27.3.2020
Ο περί Λοιμοκάθαρσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 31(Ι) του 2020
NΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 260.
32(Ι) του 2003.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λοιμοκάθαρσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός
νόμος»).

Τροποποίηση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου

2. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη
«Κανονισμούς» (πρώτη γραμμή), της φράσης «και/ή τα Διατάγματα» και με την αντικατάσταση της
φράσης «τις τετρακόσιες πενήντα λίρες» (τελευταία γραμμή), με τη φράση «τις τρείς χιλιάδες ευρώ
(€3.000)».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 32(Ι)/2020
Αρ. 4748, 27.3.2020
Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 32(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2018
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
47(Ι) του 1997
82(I) του 2000
52(Ι) του 2002
27(Ι) του 2006
96(Ι) του 2010
127(Ι) του 2010
90(Ι) του 2012
99(Ι) του 2012
124(Ι) του 2013
74(Ι) του 2015
44(Ι) του 2016
20(Ι) του 2017
135(Ι) του 2018.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποιητικός)
Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμους του
1997 έως 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι του 1997
έως 2020.

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

2. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την
αντικατάσταση της φράσης «ογδόντα πέντε ευρώ (85€)» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «εκατόν
πενήντα ευρώ (€150)».

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, την
αντικατάστασή της με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της
ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, εάν το πρόσωπο που διαπράττει ή έχει διαπράξει το εν λόγω
αδίκημα είναι νομικό πρόσωπο, η γραπτή ειδοποίηση δύναται να επιδοθεί σε
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους ή κατ’ εντολήν του και σε τέτοια
περίπτωση θεωρείται ότι επιδόθηκε δεόντως στο νομικό πρόσωπο που διέπραξε το
αδίκημα.»·

(β)

με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «αλλά
μόνο» (πρώτη γραμμή) και την προσθήκη μετά τη λέξη «αυτόν» (τρίτη γραμμή), της
φράσης «και για αδικήματα που αφορούν σε παραβίαση του περί Λοιμοκάθαρσης
Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων»· και

(γ)

με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

Κεφ. 260.
32(Ι) του 2003.

«(στ) Σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό για αδικήματα που διαπράττονται δυνάμει
των διατάξεων του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων
Κανονισμών και Διαταγμάτων.».
Τροποποίηση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (στ) αυτού με
άνω τελεία· και

(β)

με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου:
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«(ζ) σε περίπτωση που το αδίκημα αφορά σε παραβίαση διατάξεων του περί
Λοιμοκάθαρσης Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και
Διαταγμάτων, η καταβολή του επιβληθέντος προστίμου γίνεται σε οποιοδήποτε
αστυνομικό σταθμό ή στο λογιστήριο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.».
Τροποποίηση
του Πίνακα IV
του βασικού
νόμου.

5. Ο Πίνακας IV του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το
τελευταίο προνοούμενο σε αυτό αδίκημα του ακόλουθου νέου αδικήματος:
«-

Παράβαση
του περί Περί
Λοιμοκάθαρσης
Νόμου και των
δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων
Κανονισμών και
Διαταγμάτων.

Ο περί
Λοιμοκάθαρσης
Νόμος, (Κεφ. 260),
όπως
τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα και
οι δυνάμει αυτού
εκδιδόμενοι
Κανονισμοί και
Διατάγματα.

6, 6Α και 7.

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

€150».

