N. 43(I)/2015

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι
Αριθμός 4503

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

387

Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 43(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Προοίμιο.

Επειδή το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Aπόφασή του υπ’ αρ. 78.218, ημερ. 22 Ιανουαρίου 2015,
αποφάσισε τη μετονομασία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σε Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και
Έργων Νόμος του 2015.

Μετονομασία
του Υπουργείου
Συγκοινωνιών
και Έργων.

2.-(1) Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων μετονομάζεται σε Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων.
(2) Κάθε αναφορά στο «Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων» και στον «Υπουργό Συγκοινωνιών
και Έργων», που περιλαμβάνεται σε νόμο, κανονισμούς και/ή σε δημόσιο έγγραφο θα διαβάζεται ή
ερμηνεύεται ως αναφορά στο «Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων» και στον «Υπουργό
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», αντίστοιχα.
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4503, 9.4.2015

Ν. 44(Ι)/2015

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 44(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002
ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
141(Ι) του 2002
65(Ι) του 2003
76(Ι) του 2003
62(Ι) του 2004
13(Ι) του 2006
123(Ι) του 2007
92(Ι) του 2009
81(Ι) του 2010
44(Ι) του 2011
36(Ι) του 2013
174(Ι) του 2013
15(Ι) του 2015
16(Ι) του 2015.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος
του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του
2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικό νόμος και ο παρών Νόμος
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμοι του 2002 μέχρι (Αρ. 3) του 2015.

Τροποποίηση
του άρθρου 110
του βασικού
νόμου.

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 110 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος
της δεύτερης επιφύλαξης αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και με
την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης τρίτης επιφύλαξης:
«Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο Υπουργός δύναται να εξαιρέσει από την εφαρμογή των διατάξεων της
πιο πάνω επιφύλαξης αλλοδαπό/ή σύζυγο Κύπριου πολίτη που παρέμενε παράνομα στις
ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4503, 9.4.2015

Ν. 45(Ι)/2015

Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του
Ποινικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 45(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
134(Ι) του 2011.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και
Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του
2015 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων
Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμο του 2011 (που στο εξής θα αναφέρεται
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της
Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού
Δικαίου Νόμοι του 2011 και 2015.

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη
φράση «αμετάκλητη απόφαση διεθνούς δικαστηρίου» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή με ομόφωνη
απόφαση ή ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4503, 9.4.2015

Ν. 46(Ι)/2015

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2015 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 46(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2015
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
9 του 1965
51 του 1970
81 του 1970
3 του 1978
6 του 1981
181(Ι) του 2002
59(Ι) του 2006
122(Ι) του 2007
52(Ι) του 2008
26(Ι) του 2010
120(Ι) του 2011
142(Ι) του 2014
197(Ι) του 2014
4(I) του 2015
27(Ι) του 2015
32(Ι) του 2015
42(Ι) του 2015.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Μεταβιβάσεως και
Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμους του 1965 έως (Αρ. 4) 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
Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμοι του 1965 έως (Αρ. 5) του 2015.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 60.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 59 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 60:

«Αναστολή
της εφαρμογής
των διατάξεων του
Μέρους VIA
του παρόντος
Νόμου.

60. Η εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIA του παρόντος Νόμου
η
αναστέλλεται μέχρι την 17 Απριλίου 2015.».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4503, 9.4.2015

Ν. 47(Ι)/2015

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 47(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2012
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλοης

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L59,
28.02.2014, σ.32.

«Εκτελεστική Οδηγία 2014/37/ΕΕ της Επιτροπής της 27 Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση
της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την υποχρεωτική χρήση των ζωνών ασφαλείας
και των συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στα οχήματα»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
174 του 1986
33(Ι) του 2000
108(Ι) του 2001
50(Ι) του 2003
60 (Ι) του 2003
173(Ι) του 2003
24(Ι) του 2006
5(Ι) του 2007
89(Ι) του 2012.
Αντικατάσταση
του άρθρου 15
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του
2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Οδικής Ασφάλειας Νόμους του 1986 έως 2012 (που στο
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Οδικής Ασφάλειας Νόμοι του 1986 έως 2015.

2. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

« Υποχρέωση
χρήσης
συστήματος
ασφαλείας σε
οχήματα των
κατηγοριών Μ1,
Ν1, Ν2 και Ν3.

15.-(1) Οι επιβαίνοντες σε οχήματα των κατηγοριών M1, N1, N2 και N3, τα
οποία είναι σε χρήση, χρησιμοποιούν τα συστήματα ασφάλειας που
καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Τα παιδιά ύψους κάτω των 150 cm που επιβαίνουν στα οχήματα των
κατηγοριών Μ1, N1, N2 και Ν3, τα οποία είναι εξοπλισμένα με συστήματα
ασφάλειας, συγκρατούνται με σύστημα συγκράτησης για παιδιά
ολοκληρωμένου τύπου ή μη ολοκληρωμένου τύπου, κατά την έννοια του
εδαφίου (3), προσαρμοσμένο στο βάρος του παιδιού σύμφωνα με:
(α) Την ταξινόμηση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) για τα συστήματα
συγκράτησης παιδιών που είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την
παράγραφο (α) του εδαφίου (5)·
(β) την κλίμακα μεγέθους και της μέγιστης μάζας επιβαινόντων για τα
οποία προορίζεται το σύστημα συγκράτησης για παιδιά, όπως
ορίζεται από τον κατασκευαστή για συστήματα συγκράτησης
παιδιών που είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο (β) του
εδαφίου (5).
(3) Τα συστήματα συγκράτησης για παιδιά υποδιαιρούνται σε δύο κλάσεις:
(α)

Tην κλάση ολοκληρωμένου τύπου, η οποία περιλαμβάνει
συνδυασμό ιμάντων ή εύκαμπτων κατασκευαστικών στοιχείων με
πόρπη ασφάλισης, συστήματα ρύθμισης, εξαρτήματα πρόσδεσης,
και σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπληρωματικό κάθισμα ή/και
σύστημα προστασίας από τις κρούσεις το οποίο μπορεί να
αγκιστρώνεται με δικό του ενσωματωμένο ιμάντα ή ιμάντες·

(β) την κλάση μη ολοκληρωμένου τύπου, η οποία περιλαμβάνει μερικό
σύστημα συγκράτησης το οποίο όταν χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με ζώνη ασφαλείας ενηλίκων που προσδένει το σώμα
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του παιδιού ή συγκρατεί το σύστημα όπου έχει τοποθετηθεί το
παιδί, αποτελεί πλήρες σύστημα συγκράτησης για παιδιά.
(4) Τα συστήματα συγκράτησης για παιδιά εντάσσονται σε πέντε «ομάδες
μάζας», ως ακολούθως (α) Ομάδα 0 για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 10 kg

.

(β) Ομάδα 0+ για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 13 kg
(γ) Ομάδα I για παιδιά που ζυγίζουν από 9 έως 18 kg

.

.

(δ) Ομάδα II για παιδιά που ζυγίζουν από 15 έως 25 kg

.

(ε) Ομάδα III για παιδιά που ζυγίζουν από 22 έως 36 kg.
(5) Οποιοδήποτε χρησιμοποιούμενο σύστημα συγκράτησης για παιδιά
πρέπει να είναι σύμφωνο με τα ακόλουθα πρότυπα:
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L306,
23.11.2007,
σ. 1.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L220,
29.08.1977,
σ. 95.
Επίσημη
Εφημερίδα
Ε.Ε.: L97,
29.03.2014,
σ. 21.

(α) του Κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ 44/03 αναφορικά με τις ενιαίες διατάξεις
σχετικά με την έγκριση συστημάτων συγκράτησης παιδιών για
μηχανοκίνητα οχήματα («συστήματα συγκράτησης παιδιών») ή της
Οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1977 περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των
αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα
συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα, ή

(β)
της

του Κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ 129 για ενιαίες διατάξεις σχετικά με την
έγκριση ενισχυμένων συστημάτων συγκράτησης παιδιών τα οποία
χρησιμοποιούνται στα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(6) Το σύστημα συγκράτησης για παιδιά εγκαθίσταται σύμφωνα με τις
οδηγίες τοποθέτησης που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο με τις οδηγίες
χρήσης, το ενημερωτικό φυλλάδιο ή τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις που
παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών,
στα οποία αναφέρεται σε ποιο βαθμό και σε ποιους τύπους οχημάτων
μπορεί το σύστημα να χρησιμοποιείται με ασφάλεια.
(7) Στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, N1, N2 και Ν3 που δεν είναι
εφοδιασμένα με συστήματα ασφαλείας πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:
.

(α) Να μη μεταφέρονται παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών

(β) τα παιδιά ηλικίας τριών ετών και άνω και ύψους τουλάχιστον 150 cm
να καταλαμβάνουν θέση καθημένου εκτός των εμπρόσθιων
.
καθισμάτων
(γ) τα παιδιά ύψους κάτω των 150 cm, αλλά τουλάχιστον ύψους 135 cm,
να επιβαίνουν καθήμενα σε οποιοδήποτε κάθισμα πλην του
εμπρόσθιου, νοουμένου ότι συγκρατούνται από ζώνη ασφαλείας για
ενηλίκους:
Νοείται ότι, οι κατηγορίες παιδιών που προβλέπονται στην παρούσα
παράγραφο δύναται να μη συγκρατούνται από σύστημα συγκράτησης για
παιδιά όταν ταξιδεύουν με ταξί, αλλά όταν τέτοια παιδιά ταξιδεύουν με ταξί
που δεν διαθέτει σύστημα συγκράτησης, αυτά πρέπει να καταλαμβάνουν
κάθισμα εκτός των εμπρόσθιων καθισμάτων.
(8) Να μη χρησιμοποιείται σύστημα συγκράτησης παιδιών με τοποθέτηση
του παιδιού με το μέτωπο προς τα πίσω σε θέση επιβάτη η οποία να
προστατεύεται με μετωπικό αερόσακο, εκτός εάν ο αερόσακος αυτός έχει
απενεργοποιηθεί ή απενεργοποιείται αυτομάτως κατά τρόπο επαρκή.».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4503, 9.4.2015

Ν. 48(Ι)/2015

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 48(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 224.
3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(Ι) του 1992
90(Ι) του 1992
6(Ι) του 1993
58(Ι) του 1994
40(Ι) του 1996
31(Ι) του 1998
144(Ι) του 1999
123(Ι) του 2001
57(Ι) του 2005
5(Ι) του 2006
55(Ι) του 2006
136(Ι) του 2006
120(Ι) του 2007
121(Ι) του 2007
150(Ι) του 2007
165(Ι) του 2007
27(Ι) του 2010
61(Ι) του 2010
82(Ι) του 2010
83(Ι) του 2010
48(Ι) του 2011
45(Ι) του 2012
155(Ι) του 2013
110(Ι) του 2014
178(Ι) του 2014
180(Ι) του 2014
41(Ι) του 2015.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ακίνητης
Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 21Α.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 21 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Επιβολή τελών
επί ακίνητης
ιδιοκτησίας
που κατέχεται

21Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, για σκοπούς
επιβολής τελών δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου, του περί
Κοινοτήτων Νόμου και του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, όπως
αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, σε περίπτωση που ακίνητη
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κατ’ εξ
ιδιοκτησία κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες, θεωρείται ότι ανήκει
αδιαιρέτου
στους ιδιοκτήτες της αναλόγως των φυσικών μεριδίων ιδιοκτησίας τους επʼ
ιδανικές
αυτής.
μερίδες.
111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(Ι) του 1992
87(Ι) του 1992
23(Ι) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997
112(Ι) του 2001
127(Ι) του 2001
128(Ι) του 2001
139(Ι) του 2001
153(Ι) του 2001
23(Ι) του 2002
227(Ι) του 2002
47(Ι) του 2003
236(Ι) του 2004
53(Ι) του 2005
86(Ι) του 2005
118(Ι) του 2005
127(Ι) του 2005
137(Ι) του 2006
157(Ι) του 2006
25(Ι) του 2007
147(Ι) του 2007
153(Ι) του 2007
19(Ι) του 2008
73(Ι) του 2008
51(Ι) του 2009
97(Ι) του 2009
48(Ι) του 2010
121(Ι) του 2010
30(Ι) του 2011
137(Ι) του 2011
217(Ι) του 2012
95(Ι) του 2013
143(Ι) του 2013
54(Ι) του 2014
119(Ι) του 2014
49(Ι) του 2015.
86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
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131(Ι) του 2001
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007
154(Ι) του 2007
166(Ι) του 2007
2(I) του 2009
50(Ι) του 2009
98(Ι) του 2009
47(Ι) του 2010
120(Ι) του 2010
29(Ι) του 2011
136(Ι) του 2011
218(Ι) του 2012
94(Ι) του 2013
142(I) του 2013
172(Ι) του 2013
50(Ι) του 2015.
1 του 1971
24 του 1972
15 του 1978
88 του 1987
194 του 1991
16(Ι) του 1995
94(Ι) του 1995
100(Ι) του 1995
5(Ι) του 1997
139(Ι) του 1999
10(Ι) του 2000
84(Ι) του 2001
108(Ι) του 2004
253(Ι) του 2004
14(Ι) του 2005
148(Ι) του 2007
16(Ι) του 2010
22(Ι) του 2011
158(Ι) του 2013
51(Ι) του 2015.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) (α) Οποιοσδήποτε συγκύριος δύναται να υποβάλει γραπτή αίτηση στο
Διευθυντή για τον καθορισμό της αξίας γενικής εκτίμησης του μεριδίου
.
που του αναλογεί
(β) Διευθυντής καταχωρίζει σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο Επαρχιακό
Κτηματολογικό Γραφείο τα στοιχεία σε σχέση με την αξία γενικής
εκτίμησης όλων των μεριδίων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση
δυνάμει της παραγράφου (α).
(3) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (2) ειδικό μητρώο κοινοποιείται στις
αρμόδιες για την επιβολή τελών επί ακίνητης ιδιοκτησίας αρχές, δυνάμει των
διατάξεων του περί Δήμων Νόμου, του περί Κοινοτήτων Νόμου και του περί
Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται, ώστε τα προβλεπόμενα τέλη που επιβάλλονται στους
συγκυρίους να καθορίζονται αναλόγως των φυσικών μεριδίων ιδιοκτησίας τους
επί της ακίνητης ιδιοκτησίας.
(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) τυγχάνουν εφαρμογής μέχρι την
έκδοση ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο
εδάφιο (1) μερίδια.».
Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

η

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 1 Ιανουαρίου 2015.
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4503, 9.4.2015

Ν. 49(Ι)/2015

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 49(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(Ι) του 1992
87(Ι) του 1992
23(Ι) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997
112(Ι) του 2001
127(Ι) του 2001
128(Ι) του 2001
139(Ι) του 2001
153(Ι) του 2001
23(Ι) του 2002
227(Ι) του 2002
47(Ι) του 2003
236(Ι) του 2004
53(Ι) του 2005
86(Ι) του 2005
118(Ι) του 2005
127(Ι) του 2005
137(Ι) του 2006
157(Ι) του 2006
25(Ι) του 2007
147(Ι) του 2007
153(Ι) του 2007
19(Ι) του 2008
73(Ι) του 2008
51(Ι) του 2009
97(Ι) του 2009
48(Ι) του 2010
121(Ι) του 2010
30(Ι) του 2011
137(Ι) του 2011

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Δήμων Νόμους του 1985 μέχρι (Αρ. 2) του 2014 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως
οι περί Δήμων Νόμοι του 1985 μέχρι 2015.
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217(Ι) του 2012
95(Ι) του 2013
143(Ι) του 2013
54(Ι) του 2014
119(Ι) του 2014.
Τροποποίηση
του άρθρου 74
του βασικού
νόμου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 74 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος
αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και με την προσθήκη αμέσως
μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας
επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής οι
διατάξεις του άρθρου 21Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.».

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

η

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 1 Ιανουαρίου 2015.
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4503, 9.4.2015

Ν. 50(Ι)/2015

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 50(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
131(Ι) του 2001
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007
154(Ι) του 2007
166(Ι) του 2007
2(I) του 2009
50(Ι) του 2009
98(Ι) του 2009
47(Ι) του 2010
120(Ι) του 2010
29(Ι) του 2011
136(Ι) του 2011
218(Ι) του 2012
94(Ι) του 2013
142(I) του 2013
172(Ι) του 2013.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και
θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 μέχρι (Αρ. 3) του 2013 (που στο εξής
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί Κοινοτήτων Νόμοι του 1999 μέχρι 2015.

Τροποποίηση
του άρθρου 75
του βασικού
νόμου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 75 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος
της επιφύλαξης αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και με την
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης δεύτερης επιφύλαξης:
«Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές
μερίδες ιδιοκτησίας επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, για τους σκοπούς του άρθρου 74 και του παρόντος
άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 21Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.».

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος Νόμου.

η

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 1 Ιανουαρίου 2015.
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4503, 9.4.2015

Ν. 51(Ι)/2015

Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 51(Ι) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1971 ΕΩΣ 2013
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
1 του 1971
24 του 1972
15 του 1978
88 του 1987
194 του 1991
16(Ι) του 1995
94(Ι) του 1995
100(Ι) του 1995
5(Ι) του 1997
139(Ι) του 1999
10(Ι) του 2000
84(Ι) του 2001
108(Ι) του 2004
253(Ι) του 2004
14(Ι) του 2005
148(Ι) του 2007
16(Ι) του 2010
22(Ι) του 2011
158(Ι) του 2013.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους του 1971
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 Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμοι του 1971 έως 2015.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 32Α.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 32 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 32Α:

«Επιβολή
τέλους σε
σχέση με εξ
αδιαιρέτου
ιδανικές
μερίδες
ιδιοκτησίας.
Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

32A. Για τους σκοπούς του άρθρου 32, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας επί της ακίνητης ιδιοκτησίας,
τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 21Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.».

η

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 1 Ιανουαρίου 2015.
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Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Αναφορικά με τον περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων
τους (Τροποποιητικό) Νόμο του 2015, [Νόμος αριθμός 36(Ι) του 2015], που δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Παράρτημα,
Μέρος Ι, της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, με αριθμό 4501 και ημερομηνία 27 Μαρτίου 2015, να γίνει η
ακόλουθη διόρθωση:
Στο άρθρο 5 του πιο πάνω Nόμου, που τροποποιεί το άρθρο 27 του βασικού νόμου, να προστεθεί, αμέσως μετά την
παράγραφο (β), η ακόλουθη νέα παράγραφος (γ), αφού διαγραφεί η λέξη «και» στο τέλος της παραγράφου (α) αυτού:
«(γ) με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «του εν λόγω διατάγματος»
(τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη φράση “των εν λόγω κανονισμών”».

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

