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Ν. 135(Ι)/2016

135(I)/2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ
ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ
ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016
Αριθμός 1 του 2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ
ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ
Συνοπτικός τίτλος.
118(Ι) του 2000
230(Ι) του 2002
162(Ι) του 2003
195(Ι) του 2004
92(Ι) του 2005
113(Ι) του 2006
80(Ι) του 2007
138(Ι) του 2007
32(I) του 2009
45(Ι) του 2009
74(Ι) του 2009
κ.ο.κ.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος
(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 μέχρι 2016 (που στο εξής θα
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 2002 μέχρι
(Αρ.2) του 2016.

Τροποποίηση του
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με
άρθρου 2 του βασικού
«καινοτόμος επιχείρηση» και του ορισμού αυτού.
νόμου.

Τροποποίηση του
άρθρου 9 του
βασικού νόμου

την διαγραφή του όρου

3. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου
τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με την διαγραφή της φράσης «περιλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης που
διενεργείται από καινοτόμες επιχειρήσεις»
(β) με την προσθήκη της φράσης «καθώς και οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη
όπως αναγνωρίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα οι οποίες διενεργούνται
από μικρές και μεσαίες καινοτόμες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9Α
του παρόντος νόμου» μετά την λέξη «επιχείρηση» (δεύτερη γραμμή).

Αντικατάσταση
του άρθρου 9Α
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 9Α του βασικού νόμου διαγράφεται και προστίθεται το ακόλουθο νέο
άρθρο 9Α καθώς και ο ακόλουθος νέος πλαγιότιτλος:
«Εκπιπτόμενες δαπάνες για επένδυση σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση
(ΜΜΕ)
(9A) Δαπάνες που διενεργούνται από φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι ανεξάρτητος
επενδυτής, είτε απευθείας, είτε μέσω επενδυτικού ταμείου, είτε μέσω εναλλακτικής
πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού
κινδύνου προς καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ), εκπίπτουν από το
φορολογητέο εισόδημα του προσώπου αυτού κατά την επένδυσή τους:
Νοείται ότι
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(i)

το ποσό που εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 50% του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού στο φορολογικό
έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου όπως αυτό έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου προτού αφαιρεθεί από αυτό η έκπτωση που
καθορίζεται στο παρόν άρθρο και αφού αφαιρεθεί από αυτό η έκπτωση με βάση
το άρθρο 14 του παρόντος νόμου·

(ii) η αφαίρεση, στην έκταση που δεν παραχωρείται λόγω του περιορισμού της
υποπαραγράφου (i) μπορεί να μεταφέρεται και να παραχωρείται κατά τα
επόμενα πέντε έτη, τηρουμένου του πιο πάνω ποσοστιαίου περιορισμού·
(iii) το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολο του τις εκατό πενήντα
χιλιάδες ευρώ τον χρόνο·
(iv) πρόσωπο που πραγματοποιεί δαπάνες για επένδυση χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου βάση του παρόντος εδαφίου θεωρείται ανεξάρτητος
επενδυτής εάν δεν είναι ήδη μέτοχος της καινοτόμου μικρής και μεσαίας
επιχείρησης στην οποία επενδύει, εκτός κατά τη δημιουργία νέας εταιρείας,
όπου θεωρείται ότι οι ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυτών,
είναι ανεξάρτητοι από αυτήν˙
(v)

στην περίπτωση επενδύσεων συνέχειας πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
651/2014 ·

(vi)

Ο Έφορος δύναται να μην επιτρέψει την παραχώρηση οποιασδήποτε
έκπτωσης δυνάμει των διατάξεων παρόντος εδαφίου, εάν πρόσωπο που
πραγματοποιεί δαπάνες για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού
κινδύνου βάση του παρόντος εδαφίου, δεν διατηρήσει στην κατοχή του την εν
λόγω επένδυση στην καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) για
ελάχιστη περίοδο τριών ετών.

(vii)

Ο Έφορος δύναται να μην επιτρέψει την παραχώρηση οποιασδήποτε
έκπτωσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που
κρίνει ότι έχουν γίνει ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στην παραχώρηση της
σχετικής έκπτωσης και καταστρατηγούν οποιαδήποτε ανώτατα όρια που
τίθενται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Για σκοπούς του παρόντος άρθρου «καινοτόμος μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ)» σημαίνει την μικρή και μεσαία
επιχείρηση (ΜΜΕ):
(α) που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και
(β) η οποία θα πρέπει, τη στιγμή της επένδυσης να αποτελεί μη εισηγμένη ΜΜΕ
και να έχει καταρτίσει επιχειρηματικό σχέδιο για την επένδυση χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου και επιπλέον να πληροί τουλάχιστον μια από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) δεν ασκεί δραστηριότητες σε καμία αγορά· ή
(ii)

ασκεί δραστηριότητες σε οποιαδήποτε αγορά λιγότερο από επτά (7) έτη μετά
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την πρώτη εμπορική της πώληση· ή
(iii) χρειάζεται αρχική επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου η
οποία, βάσει επιχειρηματικού σχεδίου που καταρτίζεται για νέο προϊόν ή τη
διείσδυση σε νέα γεωγραφική αγορά, είναι ψηλότερη του 50% του μέσου ετήσιου
κύκλου εργασιών της κατά τα προηγούμενα πέντε έτη:
Νοείται ότι ο περιορισμός των επτά (7) ετών, ο οποίος αναφέρεται στις πιο πάνω
προϋποθέσεις δεν ισχύει στην περίπτωση χρηματοδότησης επενδύσεων συνέχειας
εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου που αναφέρεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 21 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 και η δυνατότητα επενδύσεων συνέχειας είχε
προβλεφθεί στο αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο της ΜΜΕ που υποβλήθηκε στο
Υπουργείο Οικονομικών ή άλλη αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου (γ) του παρόντος ορισμού, και
(γ) η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με την εξής διαδικασία (1) Για να θεωρείται “καινοτόμος μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ)” η επιχείρηση
θα πρέπει να έχει εγκριθεί ως τέτοια από το Υπουργείο Οικονομικών, ή άλλη
αρμόδια αρχή που θα υποδείξει ο Υπουργός Οικονομικών, κατόπιν αίτησης,
συνοδευομένη από πιστοποιητικό από εξωτερικό ελεγκτή, σύμφωνα με το οποίο, οι
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης της, όπως αναγνωρίζονται με βάση τα διεθνή
λογιστικά πρότυπα και οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν και δαπάνες που
κεφαλαιοποιούνται, αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10 % του συνόλου των
λειτουργικών της δαπανών:
(i) σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία φορολογικά έτη πριν από το
φορολογικό έτος εντός του οποίου γίνεται η επένδυση ή,
(ii) σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει
οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο της οικονομικής χρήσης
Νοείται ότι, σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν
έχει οικονομικό ιστορικό και ούτε μπορεί να γίνει έλεγχος της οικονομικής χρήσης, η
έγκριση δύναται να βασίζεται σε επιχειρηματικό σχέδιο·
Νοείται, περαιτέρω, ότι σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Οικονομικών ή άλλη
αρμόδια αρχή που θα υποδείξει ο Υπουργός Οικονομικών, εγκρίνει ή απορρίπτει
τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως «καινοτόμος μικρή και μεσαία επιχείρηση
(ΜΜΕ)», εντός ενός μηνός από την λήψη συμπληρωμένης αίτησης, σύμφωνα με το
παρόν εδάφιο και δύναται για το σκοπό αυτό να ζητά την υποβολή επιχειρηματικού
σχεδίου στην περίπτωση επιχείρησης χωρίς οικονομικό ιστορικό που δεν κατέχει
πιστοποιητικό από εξωτερικό ελεγκτή για το ποσοστό των δαπανών έρευνας και
ανάπτυξης
(2) Το Υπουργείο Οικονομικών δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την
πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας που προνοείται στην παράγραφο (1), υπό την
μορφή εγκυκλίου.
(3) Μια επιχείρηση παύει να θεωρείται καινοτόμος μικρή και μεσαία επιχείρηση
(ΜΜΕ) για σκοπούς του παρόντος νόμου οποιαδήποτε στιγμή αυτή λάβει συνολική
επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου η οποία ξεπερνά το ανώτατο
όριο που τίθεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
651/2014.
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(δ) η οποία δεν αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 651/2014
(άρθρο 1), δηλαδή, μεταξύ άλλων:
(i)
δεν αποτελεί προβληματική επιχείρηση όπως αυτή ορίζεται στην
παράγραφο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 ή
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης L 187
η,ερ. 26.6.2014
σ.1

(ii) δεν αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούσας διαταγής ανάκτησης μετά από
προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής με την οποία ενίσχυση κηρύσσεται
παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά.
«δάνειο» σημαίνει συμφωνία που υποχρεώνει τον δανειοδότη να διαθέσει στον
δανειολήπτη χρηματικό ποσό συμφωνημένου ύψους για συμφωνημένο χρονικό
διάστημα. Ο δανειολήπτης υποχρεούται βάση της συμφωνίας να αποπληρώσει
το δάνειο που του χορηγήθηκε εντός της συμφωνηθείσας περιόδου. Δύναται να
λάβει τη μορφή δανείου ή άλλου χρηματοδοτικού μέσου, συμπεριλαμβανομένης
της χρηματοδοτικής μίσθωσης, που παρέχει στο δανειοδότη ένα βασικό στοιχείο
ελάχιστης απόδοσης. Η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων δεν αποτελεί
επιλέξιμο δάνειο.
«εναλλακτική πλατφόρμα διαπραγμάτευσης» σημαίνει ένα πολυμερή μηχανισμό
διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφο 1 σημείο 15 της
οδηγίας 2004/3/ΕΚ, όπου η πλειονότητα των χρηματοοικονομικών μέσων που
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση εκδίδονται από ΜΜΕ˙
«επενδυτικό ταμείο» σημαίνει
(α) είτε τον ΟΕΕ, όπως ορίζεται στον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών
Επενδύσεων Νόμο του 2014, ο οποίος, σύμφωνα με την επενδυτική του
πολιτική, επενδύει 60% τουλάχιστον του ενεργητικού του:
(i) σε μέσα ιδίων κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων, όπως συμμετοχικά
δικαιώματα, μετοχικούς τίτλους ή κινητές αξίες κεφαλαιουχικών εταιριών ή
εταιρικές συμμετοχές ή μερίδια προσωπικών εταιριών, συμμετοχικά δάνεια,
δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, τίτλους επιλογής ή άλλους τίτλους που
παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω συμμετοχικών δικαιωμάτων, τίτλων
ή κινητών αξιών, μετατρέψιμες ομολογίες, τα οποία εκδίδονται από καινοτόμες
ΜΜΕ, ως ορίζονται στον παρόντα Νόμο∙
(ii) Σε εγγυημένα ή μη εγγυημένα δάνεια, που χορηγούνται στις παραπάνω
καινοτόμες ΜΜΕ, υπό τους όρους ότι ο ΟΕΕ έχει ήδη πραγματοποιήσει στις εν
λόγω καινοτόμες ΜΜΕ επενδύσεις της υποπαραγράφου (i) ανωτέρω, και υπό
την προϋπόθεση ότι για τα δάνεια αυτά δεν χρησιμοποιούνται κεφάλαια
περισσότερα από το 30% του ενεργητικού του ΟΕΕ, που δύναται να επενδυθεί
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο∙
(iii) Σε τρέχουσες απαιτήσεις
από αλληλόχρεους λογαριασμούς υπέρ
καινοτόμων ΜΜΕ στις οποίες ο ΟΕΕ διατηρεί συμμετοχή, σύμφωνα με την
υποπαράγραφο (i) ανωτέρω σε ποσοστό τουλάχιστον 5%. Οι επενδύσεις σε
τρέχουσες απαιτήσεις από αλληλόχρεους λογαριασμούς δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν το 15% της επένδυσης που έχει πραγματοποιήσει ο ΟΕΕ σε κάθε
καινοτόμα ΜΜΕ, στην οποία διατηρεί συμμετοχή σύμφωνα με την
υποπαράγραφο (i) ανωτέρω∙
(β) είτε τον ΟΕΕΠΑΠ, όπως ορίζεται στον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών
Επενδύσεων Νόμο του 2014, ή που λειτουργεί ως τέτοιος δυνάμει της
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 120 του περί Οργανισμών
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Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014, ο οποίος, σύμφωνα με την
επενδυτική του πολιτική, επενδύει 60% τουλάχιστον του ενεργητικού του:
(i) σε μέσα ιδίων κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων, όπως συμμετοχικά
δικαιώματα, μετοχικούς τίτλους ή κινητές αξίες κεφαλαιουχικών εταιριών ή
εταιρικές συμμετοχές ή μερίδια προσωπικών εταιριών, συμμετοχικά δάνεια,
δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, τίτλους επιλογής ή άλλους τίτλους που
παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω συμμετοχικών δικαιωμάτων, τίτλων
ή κινητών αξιών, μετατρέψιμες ομολογίες, τα οποία εκδίδονται από καινοτόμες
ΜΜΕ, ως ορίζονται στον παρόντα Νόμο∙
(ii) Σε εγγυημένα ή μη εγγυημένα δάνεια, που χορηγούνται στις παραπάνω
καινοτόμες ΜΜΕ, υπό τους όρους ότι ο ΟΕΕΠΑΠ έχει ήδη πραγματοποιήσει
στις εν λόγω καινοτόμες ΜΜΕ επενδύσεις της υποπαραγράφου (i) ανωτέρω, και
υπό την προϋπόθεση ότι για τα δάνεια αυτά δεν χρησιμοποιούνται κεφάλαια
περισσότερα από το 30% του ενεργητικού του ΟΕΕΠΑΠ, που δύναται να
επενδυθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο∙
(iii) Σε τρέχουσες απαιτήσεις
από αλληλόχρεους λογαριασμούς υπέρ
καινοτόμων ΜΜΕ στις οποίες ο ΟΕΕΠΑΠ διατηρεί συμμετοχή, σύμφωνα με την
υποπαράγραφο (i) ανωτέρω σε ποσοστό τουλάχιστον 5%. Οι επενδύσεις σε
τρέχουσες απαιτήσεις από αλληλόχρεους λογαριασμούς δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν το 15% της επένδυσης που έχει πραγματοποιήσει ο ΟΕΕΠΑΠ σε
κάθε καινοτόμα ΜΜΕ, στην οποία διατηρεί συμμετοχή σύμφωνα με την
υποπαράγραφο (i) ανωτέρω∙
(δ) είτε Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEF) που πληρούν τις
προϋποθέσεις, ως ορίζονται στον Κανονισμό 346/2013,
(ε) είτε Εταιρείες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (EuVECA) που πληρούν τις
προϋποθέσεις, ως ορίζονται στον Κανονισμό 345/2013∙
131(Ι) του 2014
11(Ι) του 2015
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Επίσημη
Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής

«επένδυση συνέχειας» σημαίνει την επιπρόσθετη επένδυση χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου σε επιχείρηση, που ακολουθεί ένα η περισσότερους
προηγούμενους κύκλους επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού
κινδύνου·
«επένδυση οιονεί ιδίων κεφαλαίων»: σημαίνει ένα είδος χρηματοδότησης το
οποίο τοποθετείται μεταξύ ιδίων και δανειακών κεφαλαίων και συνεπάγεται
μεγαλύτερο κίνδυνο από το δάνειο αυξημένης εξασφάλισης και μικρότερο
κίνδυνο από το κοινό μετοχικό κεφάλαιο, της οποίας η απόδοση για τον κάτοχο
βασίζεται κυρίως στα κέρδη ή τις ζημίες της υποκείμενης στοχευόμενης
επιχείρησης και η οποία δεν διασφαλίζεται σε περίπτωση αφερεγγυότητάς της.
Οι επενδύσεις οιονεί ιδίων κεφαλαίων μπορεί να είναι δομημένες με τη μορφή
χρέους,
χωρίς
εξασφάλιση
και
εξοφλητική
προτεραιότητα,
συμπεριλαμβανομένου χρέους υβριδικής μορφής, και σε ορισμένες περιπτώσεις
μετατρέψιμου σε μετοχές, ή με τη μορφή προνομιούχων μετοχών·
«επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου» σημαίνει επενδύσεις
ιδίων κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων, δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των
χρηματοδοτικών μισθώσεων, εγγυήσεις ή συνδυασμός αυτών, σε επιλέξιμες
επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων˙
Νοείται ότι ο ορισμός της επένδυσης χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου
περιλαμβάνει και επενδύσεις συνέχειας.·
«επένδυση ιδίων κεφαλαίων» σημαίνει την παροχή κεφαλαίων σε επιχείρηση,
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επενδυόμενων άμεσα ή έμμεσα έναντι ιδιοκτησίας του αντίστοιχου μεριδίου της
επιχείρησης αυτής·

σ. 1

«δάνειο» σημαίνει συμφωνία που υποχρεώνει τον δανειοδότη να διαθέσει στον
δανειολήπτη χρηματικό ποσό συμφωνημένου ύψους και για συμφωνημένο
χρονικό διάστημα. Ο δανειολήπτης υποχρεούται βάση της συμφωνίας να
αποπληρώσει το δάνειο που του χορηγήθηκε εντός της συμφωνηθείσας
περιόδου. Δύναται να λάβει τη μορφή δανείου ή άλλου χρηματοδοτικού μέσου,
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, που παρέχει στην
δανειοδότη ένα βασικό στοιχείο ελάχιστης απόδοσης. Η αναχρηματοδότηση
υφιστάμενων δανείων δεν αποτελεί επιλέξιμο δάνειο.
«πρώτη εμπορική πώληση» σημαίνει την πρώτη πώληση από μια επιχείρηση
σε αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, πλην των περιορισμένων δοκιμαστικών
πωλήσεων στην αγορά·
«μη εισηγμένη ΜΜΕ» σημαίνει κάθε ΜΜΕ που δεν περιλαμβάνεται σε επίσημο
κατάλογο χρηματιστηρίου, εκτός από τις εναλλακτικές πλατφόρμες
διαπραγμάτευσης˙
Οι όροι “μικρή και μεσαία επιχείρηση” ή “ΜΜΕ”, για σκοπούς του άρθρου 9A του
παρόντος Νόμου ερμηνεύονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014
της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης.»
Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος νόμου.

5. (1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017.
(2) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, καταργούνται σε περίοδο
τριών (3) χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου,
εκτός εάν πριν από τη συμπλήρωση των τριών (3) χρόνων τεθεί σε ισχύ Νόμος, ο
οποίος να τις διατηρεί σε ισχύ επ’ αόριστο είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

