
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός τίτλος. 
 
 
 

33(Ι) του 2007 
77(Ι) του 2007. 

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

του Ευρώ (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμους 

του 2007 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται 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. 
  
Προσθήκη νέου 
άρθρου 6Α στο 
βασικό νόμο. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την, μετά το άρθρο 6 

αυτού, προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου: 
   
 «Μετατροπή 

ποσών 
προεχομένων 
από όρια ποσών 
στο κοινοτικό 
κεκτημένο. 

6Α. Σε περίπτωση κατά την οποία, από τη 

μετατροπή σε ευρώ και στρογγυλοποίηση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/78, ποσού 

εκφρασμένου σε λίρες σε οποιαδήποτε διάταξη 

νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης που 

υιοθετήθηκε για σκοπούς εναρμόνισης με το 

κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο προνοεί για όρια 

χρηματικών ποσών σε ευρώ, προκύπτει ποσό 

μικρότερο από το κατώτατο ή μεγαλύτερο από 

το ανώτατο προβλεπόμενο στο κοινοτικό 

κεκτημένο όριο, τότε το εν λόγω ποσό, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε άλλο 

νόμο, αντικαθίσταται αυτόματα, με το 

πλησιέστερο ανώτατο ή κατώτατο, ανάλογα με 

την περίπτωση, όριο ποσού σε ευρώ που 

προβλέπεται στο κοινοτικό κεκτημένο.». 
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Προσθήκη νέου 
άρθρου 20Α στο 
βασικό νόμο. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την, αμέσως μετά το 

άρθρο 20, προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου: 
   
 «Απαλλαγή 

ορισμένων 
συμβάσεων από 
το τέλος 
χαρτοσήμου. 
 

  19    του 1963 
  21    του 1967 
  36    του 1968 
  17    του 1969 
  26    του 1971 
  38    του 1972 
  79    του 1977 
  29    του 1980 
     8   του 1984 
160    του 1991 
 60(Ι)  του 1992 
 68(Ι)  του 1994 
   1(Ι)  του 1995 
    9(Ι) του 1998 
121(Ι) του 2002 
222(Ι) του 2002 
179(Ι) του 2004 
209(Ι) του 2004 

  130(Ι) του 2007. 

20Α. (1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί 

Χαρτοσήμων Νόμου, συμβάσεις που 

συνάπτονται, από τη 15η Μαρτίου 2007 μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2007, μεταξύ της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου και τραπεζών για τον 

προεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και 

κέρματα ευρώ, καθώς και μεταξύ τραπεζών και 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ή 

συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων για τον 

υπο-προεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και 

κέρματα ευρώ, απαλλάσσονται από το 

καταβλητέο τέλος χαρτοσήμου. 

 

(2) Το παρόν άρθρο ισχύει αναδρομικά από 

τη 15η Μαρτίου, 2007.». 
  
  

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.048.240.2007 

 

 

 

 
/ΦΜ 
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