
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 
 ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 

 
            Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

 
 

33(I) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Υιοθέτησης του 

Ευρώ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμο του 2007 (που στη 

συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Υιοθέτησης 

του Ευρώ Νόμοι του 2007.  
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 7  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α)      Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της 

λέξης “έξι” (έβδομη γραμμή) με τη λέξη “εννέα”.  
  
 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του 

εδαφίου (2) αυτού της λέξης “cent” (πρώτη γραμμή) με 

τη λέξη “σεντ”· 
  
 (γ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) του εδαφίου 

(2) αυτού, μετά τη λέξη «τιμών», της άνω τελείας και 

την  προσθήκη αμέσως μετά των λέξεων «σε οθόνες»· 
  
 (δ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του 

εδαφίου (3) αυτού, της λέξης «αναφέρεται» (τελευταία 

γραμμή) με τη λέξη «αναγράφεται» . 
  
 (ε) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του 

εδαφίου (3) αυτού, της λέξης «αναφέρεται» (τελευταία 

γραμμή) με τη λέξη «αναγράφεται»· 
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 (στ) με τη διαγραφή από την επιφύλαξη του εδαφίου (3) 

αυτού, της λέξης “εκδίδει” (πρώτη γραμμή) και την 

προσθήκη αμέσως μετά της φράσης, «κατά πάγια 

πρακτική, πριν από την έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόμου, εξέδιδε»· 
  
 (ζ) με την αντικατάσταση, στο τέλος της επιφύλαξης του 

εδαφίου (3) αυτού της τελείας, με άνω και κάτω τελεία 

και την, προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 
  
 «Νοείται περαιτέρω ότι, αποδείξεις που εκδίδονται από 

ταμειακές μηχανές, οι οποίες δεν αποτελούν σημείο 

πώλησης που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του 

παρόντος εδαφίου.»· 

 
 (η) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου 

(4) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:  

 
 «(δ) στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών και 

παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εκδίδονται από ταμεία ή 

άλλα σημεία πώλησης που χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα τιμολόγια 

αναγράφεται η τιμή μετατροπής σε έξι δεκαδικά 

ψηφία.». και  

 
 (θ) με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (5) 

αυτού σε δύο τελείες και την προσθήκη αμέσως μετά 

της ακόλουθης επιφύλαξης:  

 
        «Νοείται ότι ο κατάλογος με τα ονόματα των 
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προμηθευτών, οι οποίοι με διάταγμα του Υπουργού 

έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση διπλής αναγραφής 

τιμών, κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 

σκοπούς ενημέρωσης.». 

 
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 12Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 12 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Προσφυγόσημα. 12Α.-(1) Προσφυγόσημα εκφρασμένα σε λίρες, τα 

οποία βρίσκονται στην κατοχή του κοινού κατά την 

ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ, δεν ισχύουν ως 

προσφυγόσημα για σκοπούς καταβολής τελών, 

μπορούν όμως να ανταλλάσσονται με 

προσφυγόσημα εκφρασμένα σε ευρώ ισάριθμης 

ποσότητας (διόρθωση Υπουργείου Οικονομικών) 

μέχρι την τελευταία ημέρα του έτους, στο οποίο 

εμπίπτει η ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ. 

 

 

   (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), 

«προσφυγόσημο» σημαίνει το έκτακτο προσφυγικό 

τέλος που καταβάλλεται με την επικόλληση ειδικού 

γραμματοσήμου σε ταχυδρομικά αντικείμενα, 

επιπρόσθετα από τα γραμματόσημα.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από την αρχή του κειμένου του, των λέξεων «Από 

την» με τη λέξη «Την». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 14  
του βασικού  
νόμου. 

5. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4130, 29/6/2007 77(I)/2007



 

 

4 

 

 «Επιταγές σε 

λίρες. 

14. Επιταγές εκφρασμένες σε λίρες, με ημερομηνία 

την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ ή 

μεταγενέστερη, δεν ισχύουν ως επιταγές για 

σκοπούς εξαργύρωσης: 

 
        Νοείται ότι καμία διάταξη του παρόντος Νόμου 

δεν επηρεάζει οποιαδήποτε αστική ευθύνη, η οποία 

απορρέει από την έκδοση ή/και παρουσίαση ή/και 

μη εξόφληση επιταγής, όπως αυτή καθορίζεται από 

οποιοδήποτε εν ισχύϊ νόμο.». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 15  
του βασικού  
νόμου. 

6. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 
 (1) Με την αντικατάσταση από την αρχή του κειμένου του εδαφιου 

(1) αυτού, των λέξεων «Από την» με τη λέξη «Την». και 

 

(2) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού της φράσης «Με 

διάταγμα του Υπουργού ρυθμίζονται θέματα» (πρώτη γραμμή), 

με τη φράση «Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη 

ρύθμιση θεμάτων»· 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου.  
 

7. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση, από την αρχή του κειμένου του, των λέξεων «Από 

την», με τη λέξη «Την». 

Τροποποίηση  
του άρθρου 17  
του βασικού  
νόμου. 

8. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
 (α) με την αντικατάσταση από το τέλος της παραγράφου(γ) 

του εδαφίου (1) αυτού, της άνω και κάτω τελείας, με 
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άνω τελεία και με την προσθήκη αμέσως μετά των 

ακόλουθων νέων παραγράφων:  

 

«(δ) να παραλαμβάνει δηλώσεις προμηθευτών, με τις 

οποίες οι ίδιοι αναλαμβάνουν δέσμευση συμμόρφωσής 

τους με τις πρόνοιες Κώδικα Δίκαιης Τιμολόγησης, 

στον τύπο που εγκρίνει ο Υπουργός, να δημοσιεύει 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα ονόματα 

των προμηθευτών που δεσμεύονται από τον εν λόγω 

Κώδικα και να παρακολουθεί και να ελέγχει τη 

συμμόρφωση των προμηθευτών με τις πρόνοιες του 

Κώδικα αυτού· 

 

(ε) να παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης ειδικού 

λογότυπου, στον τύπο που εγκρίνεται από τον 

Υπουργό, στους προμηθευτές που έχουν αναλάβει 

δέσμευση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κώδικα 

Δίκαιης Τιμολόγησης, να αποσύρει το δικαίωμα αυτό σε 

περίπτωση παράβασης πρόνοιας του Κώδικα και να 

δημοσιοποιεί την απόσυρση αυτή· 

 

  (στ) να αναθέτει καθήκοντα στους λειτουργούς του:»· 

 
  
 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 

«(2)  Οποιοσδήποτε παρεμποδίζει την εκτέλεση των, 

κατά την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), 

αρμοδιοτήτων του Ευρωπαρατηρητηρίου, διαπράττει 

ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 

δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 
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τις δέκα χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.10.000,00), για την περίοδο 

πριν από την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ ή σε 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ 

(€17.000,00) από την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ 

και μετέπειτα ή και στις δύο αυτές ποινές».  
  
 (γ) με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (2), (3), 

(4) και (5) αυτού σε (3), (4), (5) και (6) αντίστοιχα.  

  
 (δ)  με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, όπως 

αυτό έχει αναριθμηθεί σε εδάφιο (3) της λέξης 

“επταμελή” (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη “δεκαμελή”, τη 

διαγραφή του συνδέσμου “και” (πέμπτη γραμμή), τη 

διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος αυτού και την 

προσθήκη αμέσως μετά, της φράσης «…και των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.». 

 
 (ε) με την ένθεση στο εδάφιο (5) αυτού, όπως τούτο έχει 

αναριθμηθεί σε εδάφιο (6), μετά τη φράση «διεξαγωγής 

επιθεωρήσεων ή δειγματοληπτικού ελέγχου,» (τέταρτη 

γραμμή), της φράσης «ο τρόπος παρακολούθησης του 

Κώδικα Δίκαιης Τιμολόγησης, ο καθορισμός των 

καθηκόντων των επιθεωρητών και των λειτουργών του 

Ευρωπαρατηρητηρίου, η διάρκεια λειτουργίας του 

Ευρωπαρατηρητηρίου,». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

άρθρου 20 αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  
 «Δικόγραφα και 

τεκμήρια. 
20. Την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ, 

χρηματικά ποσά εκφρασμένα σε λίρες, τα οποία 

περιέχονται σε εκκρεμούντα δικόγραφα ή τεκμήρια, 

σε δικογραφία δικαστικής διαδικασίας, μετατρέπονται 
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σε ευρώ και στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου.  

10. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

(α) με τη διαγραφή, από το εδάφιο (2) αυτού των λέξεων 

“δύναται να” (τρίτη γραμμή). και 

  

(β) με την, προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 

«(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), «καθορισμένη 

διαδικασία» σημαίνει διαδικασία που καθορίζεται – 

 
 (α) με Οδηγίες του Διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου ή του Εφόρου 

Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης 

Συνεργατικών Εταιρειών, στις περιπτώσεις των 

παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1), 

αντίστοιχα, ή  

 

(β) με διάταγμα του Υπουργού, που δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 

περιπτώσεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου 

(1).». 

 

 
 

Αρ. Φακ.:  23.01.048.117.2007 

 

ΤΙ/ΜΑΧ/23.01.048.117.2007 
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