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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2014.
H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διενέργειας

τίτλος.

Εράνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα
διαβάζεται μαζί με τον περί Διενέργειας Εράνων Νόμο

68(Ι) του 2014. του 2014 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Διενέργειας
Εράνων Νόμοι του 2014 και 2016.
Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 2 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(α) .Με την προσθήκη στον ορισμό του όρου
«έρανος», μετά τη λέξη «θρησκευτικό» (έκτη
γραμμή), του σημείου του κόμματος και της
φράσης «περιβαλλοντικό και ή φιλοζωϊκό»∙

(β)

με την προσθήκη στον ορισμό του όρου
«έρανος», μετά τις λέξεις «τηρουμένων των
διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του
άρθρου 5» (όγδοη γραμμή) της ακόλουθης νέας
φράσης:
«αλλά

δεν περιλαμβάνει

δραστηριότητες

οι

οποίες

και

τις

συναφείς

συντονίζονται

ή

διενεργούνται από τον εκάστοτε διοριζόμενο
Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (ΜΚΟ) και ή το Παγκύπριο
Συντονιστικό

Συμβούλιο

(Π.Σ.Ε.Ε.)

αφορούν

και

Εθελοντισμού
την

αντιμετώπιση

2
εκτάκτων αναγκών, φυσικών καταστροφών και
εμπόλεμων

καταστάσεων

και

οι

οποίες

αναλαμβάνονται σε συνεννόηση και με την
εξασφάλιση της συναίνεσης της αρμόδιας Αρχής
Αδειών,

κάθε

δε,

τέτοια

περίπτωση,

γνωστοποιείται με την περίληψή της στον
επικαιροποιημένο κατάλογο αδειών που είναι
αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου

22

του

περί

Διενέργειας

Εράνων

Νόμου.»

(γ)

με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του
ορισμού του:
«οικείοι
κατά

αποθανόντος

σειρά

προσώπου»

προτεραιότητας

τα

σημαίνει
ακόλουθα

πρόσωπα:(α)

αν

ο

αποθανών

ήταν

ανήλικος,

το

πρόσωπο που ήταν ο νόμιμος κηδεμόνας
αυτού κατά την ημερομηνία του θανάτου
του∙
(β)

τον/την σύζυγο του αποθανόντος∙

(γ)

το ενήλικο τέκνο του αποθανόντος∙

(δ)

το γονέα του αποθανόντος∙

(ε)

τον ενήλικα εγγονό ή την ενήλικη εγγονή
του αποθανόντος∙

(στ) τον ενήλικα αδελφό ή την ενήλικη αδελφή
του αποθανόντος∙
(ζ)

τον ενήλικα αδελφότεκνο ή την ενήλικη
αδελφότεκνη του αποθανόντος·

3
(η)

οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο που έχει
προσωπική ή συγγενική σχέση με τον
αποθανόντα:

Νοείται ότι όσον αφορά πρόσωπα όμοιου βαθμού, η
σειρά προτεραιότητας καθορίζεται׃(α)

Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους· ή

(β)

ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, αρχίζει με τον
ηλικιακά μεγαλύτερο

και μεταφέρεται στον

αμέσως ηλικιακά μικρότερο».
Τροποποίηση του

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 5 του

προσθήκη, μετά το τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου

βασικού νόμου.

(1), της ακόλουθης επιφύλαξης, αφού αντικατασταθεί η
τελεία

με

διπλή

τελεία

στο

τέλος

της

πρώτης

επιφύλαξης:
«Νοείται περαιτέρω ότι, για την είσπραξη εισφορών
στον περίβολο των ναών, στις περιπτώσεις κηδειών, δεν
απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από την αρμόδια Αρχή
Αδειών

στην

περίπτωση

που

οι

οικείοι

του

αποθανόντος, εκφράσουν γραπτώς την επιθυμία τους
στην αρμόδια Εκκλησιαστική Επιτροπή, καθορίζοντας
τον αποδέκτη των εισφορών, εφόσον εξασφαλιστεί η
σύμφωνη

γνώμη

της

αρμόδιας

Εκκλησιαστικής

Επιτροπής».
Τροποποίηση του

4. Το εδάφιο (1) άρθρο 29 του βασικού νόμου

άρθρου 29 του

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη

βασικού νόμου.

«άρθρων» (δεύτερη γραμμή), του αριθμού «14,».

Έναρξη της ισχύος

5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την

4
του παρόντος

ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα

Νόμου.

της Δημοκρατίας.

