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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΝΟΜΟθΕΣΙΑ- ΜΕΡΟΣ Ι 
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Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (τροποποιητικός) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 41 (Ι) του 2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ 

Συνοπτικός 

τfτλος. 

66(1) του 2012. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 26 
του βασικού 

νόμου. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγραφής 

Αγώγιμων Δικαιωμάτων (τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και 
θα διαβάζεται μαζί με τον περί Παραγραφής Αγώγιμων 

Δικαιωμάτων Νόμο του 2012 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Παραγραφής Αγώγιμων 

Δικαιωμάτων Νόμοι του 2012 και2013. 

2. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση 

(α) της φράσης «μετά την εκπνοή ενός έτους από την 

ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου,» (πρώτη και 

δεύτερη γραμμή) με τη φράση «μετά την 31η Δεκεμβρίου 

2013,»· και 

(β) της φράσης «μέχρι την συμπλήρωση ενός έτους από την 

έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου» (έκτη και έβδομη 

γραμμή) με τη φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013». 
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Αρ. 4390, 31.5.2013 

Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 42(ι) του 2013  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  

ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΜΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2013  

Συνοπτικός  

τίτλος.  

91(1) του 2004  

208(1) του 2004  

245(1) του 2004  

262(1) του 2004  

126(1) του 2005  

65(1) του 2006  

144(1) του 2006  

6(1) του 2007  

61(1) του 2007  

139(1) του 2007  

140(1) του 2007  

156(1) του 2007  

22(1) του 2008  

39(1) του 2008  

64(1) του 2008  

91(1) του 2008  

119(1) του 2009  

30(1) του 2010  

51Α(Ι) του 2010  

119(1) του 2010  

169(1) του 2012  

186(1) του 2012  

25(1) του 2013.  

Τροποποίηση του 

άρθρου 85 του 

βασικού νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων 

Κατανάλωσης (τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2013 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρων Κατανάλωσης 

Νόμους του 2004 έως 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται 

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρων Κατανάλωσης 

Νόμοι του 2004 έως (Αρ.2) του 2013. 

2. Το εδάφιο (4) του άρθρου 85 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη 

αυτού 1 της φράσης «έξη μήνες μετά τη ψήφιση του 

παρόντος Νόμου» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση «την lη 

Αυγούστου 2013». 
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Ο περι Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (τροποποιητι

κός) Νόμος του 2012, μετά την απόσυρση της Αναφοράς, με Αρ. 3/2012, δυνάμει του Άρθρου 140 του Συντάγμα

τος, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 

του Συντάγματος. 

Αριβμός 43(ι) του 2013 

Ν.ΟΜDΖ'"ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
.JLJ\1\\-:.:-- / 
~1\110ΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 

1988 MEXPI 2002 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ορισμένων 

τίτλος. Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών 

Συμβουλίων) (τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται 

149 του 1988 μαζί με τους περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

26 του 1989 Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμους του 1988 

201(1) του 2002. μέχρι 2002 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως <<Ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Ορισμένων Νομικών- Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμους του 1988 

μέχρι 2012. 

Τροποποίηση 2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την  

του άρθρου 4 αντικατάσταση της υφιστάμενης παραγράφου (α) αυτού με την  

του βασικού ακόλουθη νέα παράγραφο:  

νόμου.  

<<Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου του καθενός από τα 

καθορισμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δε θα 

υπερβαίνει τους τριάντα μήνες: 

Νοείται ότι κατ' εξαίρεση η θητεία του προέδρου, του 

αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου 

καθενός από τα ορισμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
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δικαίου που θα διοριστούν μετά τη λήξη της, κατά την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ορισμένων 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 

Διοικητικών Συμβουλίων) (τροποποιητικού) Νόμου του 

2012, τρέχουσας θητείας του προέδρου, του αντιπροέδρου 

και των μελών εκάστου διοικητικού συμβουλίου των 

ορισμένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου θα είναι η 

χρονική περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία 

διορισμού εκάστου στην αντίστοιχη θέση και η οποία λήγει 

ένα μήνα μετά την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων 

του Προέδρου της Δημοκρατίας από το πρόσωπο που θα 

εκλεγεί μετά τις πρώτες γενικές εκλογές, οι οποίες θα 

διεξαχθούν μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (τροποποιητικού) 

Νόμου του 2012, για την ανάδειξη στο εν λόγω αξίωμα νέου 

Προέδρου της Δημοκρατίας: 

Νοείται περαιτέρω ότι δεν είναι δυνατός ο διορισμός 

οποιουδήποτε προσώπου στή θέση του προέδρου, του 

αντιπροέδρου ή του μέλους του διοικητικού συμβουλίου 

ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου το οποίο βάσει 

των διατάξεων της παρούσας παραγράφου θα διοριστεί σ ε 

οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις, περιλαμβανομένου 

προσώπου του οποίου η θητεία θα λήξει ένα μήνα μετά την 

ανάδειξη του επόμενου Προέδρου τι:μ:; Δημοκρατίας, εάν το 

πρόσωπο αυτό έχει συμπληρώσει εξήντα (60) μήνες 

προηγούμενης συνολικής συνεχόμενης θητείας σε οποιαδήποτε 

από τις πιο πάνω θέσεις: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η δεύτερη επιφύλαξη της 

παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με το 

διορισμό προσώπου που θα γίνει μετά την έναρξη της ισχύος 

του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
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Τροποποίηση 

του 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου του 2012 και του 

οποίου η θητεία θα λήξει σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης 

επιφύλαξης της παρούσας παραγράφου.». 

3. Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από αυτό των συνοπτικών τίτλων και των σχετικών 

διατάξεων αυτών από τους καθορισμένους νόμους με αριθμούς 22 και 

23. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Μιχολάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175- www.mot.gov.cy/gpo  

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς € 1,71 το καθένα  

Ετήσια συνδρομή: €68,00  


