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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΙΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
Προοίµιο.

Επειδή, η ∆ηµοκρατία είναι κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και συµµετέχει στην Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση, ως κράτος µέλος µε παρέκκλιση, κατά την έννοια του
Άρθρου 122 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας˙ και
Επειδή, από την ηµεροµηνία κατά την οποία, κατ΄ εφαρµογή της,
στην παράγραφο 2 του Άρθρου 122 της εν λόγω Συνθήκης,
διαλαµβανοµένης διαδικασίας, ήθελε καταργηθεί η εν λόγω
παρέκκλιση και το ευρώ ήθελε αντικαταστήσει την κυπριακή λίρα,
ως νόµισµα της ∆ηµοκρατίας˙ και
Επειδή οι Κανονισµοί 1103/97, 974/98 και 2866/98, όπως
εκάστοτε ισχύουν, ρυθµίζουν ορισµένα θέµατα σχετικά µε την
εισαγωγή του ευρώ και ισχύουν άµεσα στη ∆ηµοκρατία, από την
ηµεροµηνία κατάργησης της εν λόγω παρέκκλισης˙ και
Επειδή ο Κανονισµός 1103/97 θεσπίζει, µεταξύ άλλων, κανόνες
για τη µετατροπή από εθνικές νοµισµατικές µονάδες σε ευρώ και
αντίστροφα, ποσών που καταβάλλονται ή καταλογίζονται, καθώς
και

κανόνες

για

τη

στρογγυλοποίηση

των

ποσών

που

προκύπτουν από τη µετατροπή αυτή, οι οποίοι δεν θίγουν
οποιεσδήποτε
παρέχουν

διατάξεις

υψηλότερο

της

ισχύουσας

βαθµό

ακρίβειας

νοµοθεσίας
για

που

ενδιάµεσους

υπολογισµούς˙ και
Επειδή η συνέχεια των συµβάσεων διασφαλίζεται µε την
εφαρµογή των Κανονισµών 1103/97 και 974/98˙ και
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Επειδή, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 του Άρθρου 123 της ίδιας Συνθήκης, θεσπίζει
την αµετάκλητη συναλλαγµατική ισοτιµία, µε την οποία το ευρώ
ήθελε αντικαταστήσει τη λίρα˙
Γι΄ αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός
τίτλος.

Ερµηνεία.

1.

Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Υιοθέτησης

του Ευρώ Νόµος του 2006.
2.

Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει

διαφορετική έννοια –
«διπλή αναγραφή τιµών» σηµαίνει την ταυτόχρονη
αναγραφή των τελικών τιµών πώλησης αγαθών και
παροχής υπηρεσιών σε λίρες και σε ευρώ σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 7˙
«ηµεροµηνία

υιοθέτησης

του

ευρώ»

σηµαίνει

την

ηµεροµηνία, κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η κατάργηση
της παρέκκλισης για τη ∆ηµοκρατία, µε βάση την
παράγραφο 2 του Άρθρου 122 της Συνθήκης˙
EE L.162,
19.06.1997, σ. 1

«Κανονισµός 1103/97» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1103/97 του Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1997, σχετικά
µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του

EE L.300,
29.11.2000, σ.1

ευρώ, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2595/2000 του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου
2000, και όπως ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί˙

3
EE L. 139,
11.05.1998, σ.1

«Κανονισµός 974/98» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
974/98 του Συµβουλίου, της 3ης Μαϊου 1998, για την
εισαγωγή του ευρώ, όπως τροποποιήθηκε από τον

ΕΕ L.300
29.11.2000, σ.2
EE L. 346
29.12.2005,σ. 1

Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2596/2000 του Συµβουλίου της 27ης
Νοεµβρίου 2000, και από τον Κανονισµό 2169/2005 του
Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 2005, και όπως ήθελε
εκάστοτε τροποποιηθεί˙

ΕΕ L. 359,
31.12.1998, σ.1

«Κανονισµός 2866/98» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2866/98 του Συµβουλίου, της 31ης ∆εκεµβρίου 1998,
σχετικά µε τις τιµές µετατροπής του ευρώ και των
νοµισµάτων των κρατών µελών που υιοθετούν το ευρώ,

ΕΕ L. 167
7.7.2000, σ. 1
EEL 195
15.7.2006 σ.1

όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1478/2000 του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2000, και
από

τον

Κανονισµό

(ΕΚ)

αριθ.

1086/2006

του

Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, και όπως ήθελε
εκάστοτε τροποποιηθεί˙
«Κεντρική Τράπεζα» σηµαίνει την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου˙
«λίρα» σηµαίνει την εθνική νοµισµατική µονάδα της
∆ηµοκρατίας, όπως ορίζεται µέχρι και την παραµονή της
ηµεροµηνίας υιοθέτησης του ευρώ˙
«νοµικές

πράξεις»

κανονιστικές

σηµαίνει

διατάξεις,

τις

τις

νοµοθετικές

διοικητικές

πράξεις,

και
τις

δικαστικές αποφάσεις, τις συµβάσεις, τις µονοµερείς
δικαιοπραξίες,

τα

µέσα

πληρωµών

εκτός

των

τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων, και άλλες πράξεις
παράγουσες έννοµες συνέπειες˙
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«προµηθευτής» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που,

κατά

την

άσκηση

της

επαγγελµατικής

ή

επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, προµηθεύει αγαθά ή
παρέχει υπηρεσίες σε καταναλωτή και περιλαµβάνει
διαφηµιζόµενο πρόσωπο˙
«Συνθήκη» σηµαίνει τη Συνθήκη για την Ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται˙
«τιµή

µετατροπής»

συναλλαγµατική

ισοτιµία

σηµαίνει

την

που

θεσπίζεται

αµετάκλητη
από

το

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του Άρθρου 123 της Συνθήκης και µε την
οποία το ευρώ αντικαθιστά τη λίρα˙
«τράπεζα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό
66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2006
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005.

από τους περί Τραπεζικών Έργασιών Νόµους του 1997
έως 2005˙

«συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα» έχει την έννοια που
22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
5(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
23(Ι) του 2005
49(Ι) του 2005
76(Ι) του 2005.

αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόµους του 1985 έως (Αρ. 3) του 2005˙

5
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Οικονοµικών.
Σκοπός του παρόντος
Νόµου.

3.

Με τον παρόντα Νόµο σκοπείται η εισαγωγή νοµοθετικών

διατάξεων για τη ρύθµιση συναφών προς την αντικατάσταση της
λίρας από το ευρώ θεµάτων, και για τη διευκόλυνση της οµαλής
µετάβασης από το ένα νόµισµα στο άλλο.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Περίοδος παράλληλης
κυκλοφορίας.

4.

Για το χρονικό διάστηµα ενός µηνός από την ηµεροµηνία

υιοθέτησης του ευρώ, τραπεζογραµµάτια και κέρµατα σε λίρες
διατηρούν την ιδιότητα του νοµίµως κυκλοφορούντος χρήµατος
εντός των ορίων της επικράτειας της ∆ηµοκρατίας, και το χρονικό
αυτό διάστηµα θα αναφέρεται ως «η περίοδος παράλληλης
κυκλοφορίας».

Μετατροπή τιµών και
αξιών σε ευρώ και
στρογγυλοποίηση.

5. (1) Κάθε χρηµατικό ποσό εκφρασµένο(α)

σε λίρες, που πρόκειται να καταβληθεί ή να
καταλογισθεί σε ευρώ, ή

(β)

σε ευρώ, που πρόκειται, κατά τη διάρκεια της
περιόδου παράλληλης κυκλοφορίας, να καταβληθεί
τοις µετρητοίς σε λίρες,

µετατρέπεται και στρογγυλοποιείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Κανονισµού 1103/97.
(2) Χρηµατικά ποσά σε ενδιάµεσους υπολογισµούς, τα οποία
δεν πρόκειται να καταβληθούν ή να καταλογισθούν και
εκφράζονται

σε

λίρες,

κατά

τις

ενδιάµεσες

µετατροπές,

στρογγυλοποιούνται τουλάχιστον στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο,
χωρίς να αποκλείεται συµβατικά µεγαλύτερος βαθµός ακρίβειας:
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Νοείται ότι, οι ενδιάµεσοι υπολογισµοί καλύπτουν όλα τα
στάδια, κατά τα οποία το µετατρεπόµενο χρηµατικό ποσό δεν
συνιστά αφ΄ εαυτού χρηµατική οφειλή, αλλά αποτελεί στοιχείο σε
µια αλληλουχία πράξεων, η οποία δύναται να οδηγήσει στη
δηµιουργία χρηµατικής οφειλής:
Νοείται περαιτέρω ότι, η διάταξη του παρόντος εδαφίου
δεν εφαρµόζεται σε µετατροπές νοµισµατικών ποσών µεταξύ
κρατών µελών από µια εθνική νοµισµατική µονάδα σε άλλη.
(3) ∆ιαφορές, από στρογγυλοποιήσεις χρηµατικών ποσών σε
ευρώ

ή

λίρες,

που

πρόκειται

να

καταβληθούν

ή

να

καταλογισθούν, εφόσον προκύπτουν από την ορθή εφαρµογή
των διατάξεων του Κανονισµού 1103/1997 και των διατάξεων
του παρόντος Νόµου, δεν

επηρεάζουν τον απαλλακτικό

χαρακτήρα των σχετικών πληρωµών ή την ακρίβεια των
σχετικών εγγράφων και δεν αναζητούνται.
Επαναφορά ποσών από
λίρες σε ευρώ.

6. (1) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε άλλο
νόµο, σε περίπτωση, κατά την οποία, σε οποιαδήποτε διάταξη
νόµου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης, που υιοθετήθηκε για
σκοπούς εναρµόνισης µε Κοινοτική Οδηγία, γίνεται αναφορά σε
ποσό εκφρασµένο σε λίρες, αντί του εκφρασµένου σε ευρώ
ποσού που διαλαµβάνεται στην Οδηγία

αυτή, από την

ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ επαναφέρεται η αναφορά σε
ευρώ, όπως αυτή περιέχεται στην εν λόγω Κοινοτική Οδηγία, µε
τη διαγραφή του ποσού που είναι εκφρασµένο σε λίρες και την
αντικατάσταση του µε ποσό εκφρασµένο σε ευρώ, όπως
περιέχεται στην εν λόγω Οδηγία.
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(2) Σε περίπτωση, κατά την οποία, σε οποιαδήποτε διάταξη
νόµου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης που υιοθετήθηκε για
σκοπούς εναρµόνισης µε το Κοινοτικό κεκτηµένο, γίνεται
αναφορά συγχρόνως σε ποσό εκφρασµένο, τόσο σε λίρες, όσο
και σε ευρώ, από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, η
αναφορά σε λίρες διαγράφεται.
∆ιπλή αναγραφή τιµών.

7. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), και παρά τις

112(Ι) του 2000
119(Ι) του 2005.

διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7 των περί της Αναγραφής
της Τιµής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιµής των Προϊόντων
που προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόµων, του 2000 και
2005, οι προµηθευτές υποχρεούνται σε διπλή αναγραφή τιµών,
όπως προνοείται στις διατάξεις των εδαφίων (3) µέχρι και (7), για
την περίοδο που αρχίζει την πρώτη ηµέρα του µεθεπόµενου
µήνα, µετά την ηµεροµηνία καθορισµού της τιµής µετατροπής,
και τερµατίζεται έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία υιοθέτησης του
ευρώ:
Νοείται ότι, για σκοπούς διπλής αναγραφής τιµών, µέχρι
την

παραµονή

της

ηµεροµηνίας

υιοθέτησης

του

ευρώ,

χρησιµοποιείται η λίρα, ως βασική τιµή αναφοράς, µε την οποία
υπολογίζονται τα πληρωτέα ποσά, και το ευρώ ως ισότιµη αξία,
που αναγράφεται µόνο για πληροφοριακούς σκοπούς, ενώ, από
την

ηµεροµηνία

υιοθέτησης

του

ευρώ

και

µετέπειτα,

χρησιµοποιείται το ευρώ ως βασική τιµή αναφοράς και η λίρα ως
ισότιµη αξία.
(2) Η

διπλή

αναγραφή

τιµών

δεν

είναι

υποχρεωτική

αναφορικά µε –
(α)

τα

ποσά

που

εµφαίνονται

ηλεκτρονικές ζυγαριές˙

σε

ετικέτες

από
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(β)

ποσά µικρότερα του ενός σεντ της λίρας (ΛΚ0,01),
τα οποία περιλαµβάνονται σε τιµοκαταλόγους ή και
σε διαφηµίσεις˙

(γ)

τις ψηφιακές απεικονίσεις τιµών˙

(δ)

τα εισιτήρια λεωφορείων˙

(ε)

τα εισιτήρια που εκδίδονται από ηλεκτρονικά
συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένων αεροπορικών
και ατµοπλοϊκών εισιτηρίων˙

(στ)

τα παρκόµετρα˙

(ζ)

τις αυτόµατες µηχανές πώλησης.

(η)

τις προπληρωµένες κάρτες κινητής τηλεφωνίας και
καρτοτηλεφώνων.

(θ)

τις

ακόλουθες

µηχανές

του

Τµήµατος

Ταχυδροµικών Υπηρεσιών:
(i)

ηλεκτρονικές ζυγαριές˙

(ii)

συστηµένων αντικειµένων˙

(iii)

µηχανές

προπληρωµής

ταχυδροµικών

τελών˙ και
(iv)

αυτόµατες µηχανές πώλησης αυτοκόλλητων
ετικετών γραµµατοσήµων.

(3) Η υποχρέωση διπλής αναγραφής τιµών, που προνοείται
από το εδάφιο (1), περιλαµβάνει –

(α)

την

τελική

τιµή

πώλησης

αγαθών,

9
συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας, όταν αυτή αναγράφεται σε τιµολόγια για
αγορά

αγαθών,

σε

πινακίδες

εντός

του

καταστήµατος ή επί των προϊόντων, σε κουπόνια
αγορών ή εκπτώσεων, σε τιµοκαταλόγους, σε
προσφορές και όταν η τιµή αυτή αναφέρεται σε
κάθε είδους διαφήµιση˙
(β)

την

τελική

τιµή

παροχής

υπηρεσίας,

συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας, όταν αυτή αναγράφεται σε τιµολόγια για
παροχή υπηρεσιών, σε πινακίδες εντός του χώρου
παροχής

υπηρεσιών,

σε

κουπόνια

παροχής

υπηρεσιών ή εκπτώσεων, σε τιµοκαταλόγους, σε
προσφορές και όταν η τιµή αυτή αναφέρεται σε
κάθε είδους διαφήµιση˙
(γ)

το συνολικό πληρωτέο ποσό που αναγράφεται στις
αποδείξεις λιανικής πώλησης ή στις αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου του
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, εξαιρουµένων των
επί µέρους στοιχείων:

Νοείται

ότι,

προµηθευτής

που

εκδίδει

χειρόγραφες

αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,
δύναται να αναγράφει το συνολικό πληρωτέο ποσό µόνο σε
λίρες, µέχρι την παραµονή της ηµεροµηνίας υιοθέτησης του
ευρώ, και µόνο σε ευρώ, από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του
ευρώ και µετέπειτα.
(4) Η διπλή αναγραφή τιµών γίνεται µε τον τρόπο που
προνοείται στις ακόλουθες παραγράφους:
(α)

Για

τον

υπολογισµό

της

ισότιµης

αξίας,

10
χρησιµοποιείται η τιµή µετατροπής και γίνεται
στρογγυλοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 5, ενώ η
χρησιµοποίηση της αντίστροφης τιµής µετατροπής
απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση.
(β)

Η διπλή αναγραφή τιµών είναι σαφής, εύκολα
αναγνωρίσιµη και ευανάγνωστη.

(γ)

Κάθε προµηθευτής αναρτά σε περίοπτη θέση την
τιµή µετατροπής, καθώς και πίνακα µετατροπής,
που

περιλαµβάνει,

τραπεζογραµµατίων

τόσο
και

τις

κερµάτων

αξίες

των

της

λίρας

εκφρασµένες σε ευρώ, όσο και τις αξίες των
τραπεζογραµµατίων

και

κερµάτων

του

ευρώ

εκφρασµένες σε λίρες, ο οποίος περιέχεται σε
γνωστοποίηση του Υπουργού.
(δ)

Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών και
παροχής υπηρεσιών και τα σχετικά τιµολόγια
αναγράφουν την τιµή µετατροπής σε έξι δεκαδικά
ψηφία.

(5) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (4), ο Υπουργός δύναται,
σε περιπτώσεις που η διπλή αναγραφή τιµών, όπως προνοείται
στο εν λόγω εδάφιο, δεν είναι πρακτικά ή τεχνικά εφικτή ή
συνεπάγεται

δυσανάλογο

οικονοµικό

κόστος

για

τον

προµηθευτή, να εξαιρέσει µε διάταγµα τις εν λόγω περιπτώσεις,
ή και να καθορίσει τον τρόπο, µε τον οποίο γίνεται η διπλή
αναγραφή τιµών στις περιπτώσεις αυτές.
(6) Με διάταγµα του Υπουργού δύναται να καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τα θέµατα που απορρέουν από
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
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(7) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των εδαφίων (5) και (6), ο
∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ή, ανάλογα µε την περίπτωση,
ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών, δύναται να εκδίδει Οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τις
αναγκαίες λεπτοµέρειες, σχετικά µε τα θέµατα που απορρέουν
από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,

αναφορικά µε τις

τράπεζες ή τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα, αντίστοιχα.
Αντικατάσταση επιτοκίων.

8.

Από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, οποιαδήποτε

αναφορά µέσα σε ισχύουσες νοµικές πράξεις –
(α)

σε σταθερά επιτόκια, παραµένει ως έχει και µετά
την εν λόγω ηµεροµηνία˙

(β)

σε βασικό επιτόκιο οποιασδήποτε τράπεζας ή
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος σε κυπριακές
λίρες, αντικαθίσταται από αναφορά σε βασικό
επιτόκιο της εν λόγω τράπεζας ή συνεργατικού
πιστωτικού ιδρύµατος σε ευρώ˙

(γ)

σε διατραπεζικό επιτόκιο δανεισµού Λευκωσίας
(NIBOR),

αντικαθίσταται

από

αναφορά

σε

διατραπεζικό επιτόκιο δανεισµού ευρώ (EURIBOR),
αντίστοιχης διάρκειας˙
(δ)

σε καθοριζόµενα από την Κεντρική Τράπεζα
επιτόκια,

αντικαθίσταται

από

αναφορά

στα

αντίστοιχα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου –
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(i)

το αντίστοιχο επιτόκιο της διευκόλυνσης
οριακής χρηµατοδότησης (Lombard) της
Κεντρικής Τράπεζας είναι το επιτόκιο της
διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

(ii)

το αντίστοιχο ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς
για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης
και

το

αντίστοιχο

µέγιστο

επιτόκιο

προσφοράς για τις πράξεις απορρόφησης
ρευστότητας της Κεντρικής Τράπεζας είναι
το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις
πράξεις

κύριας

αναχρηµατοδότησης

της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
(iii)

το αντίστοιχο επιτόκιο της διευκόλυνσης
αποδοχής

καταθέσεων

της

Κεντρικής

Τράπεζας είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης
αποδοχής

καταθέσεων της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας˙
(ε)

σε

επιτόκιο

αναφοράς

ή

δείκτη

επιτοκιακού

χαρακτήρα, εκτός των αναφεροµένων επιτοκίων
αναφοράς στις υποπαραγράφους (α) µέχρι (δ),
αντικαθίσταται από αναφορά σε αντίστοιχο επιτόκιο
ή δείκτη που ισχύει για το ευρώ:
Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν
τη δυνατότητα των µερών να ορίσουν, µε κοινή συµφωνία
τους, ως ισχύον επιτόκιο αναφοράς οποιοδήποτε άλλο
επιτόκιο:
Νοείται περαιτέρω ότι, η αντικατάσταση επιτοκίων που
προβλέπεται στο παρόν άρθρο, δεν αποτελεί λόγο για
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καταγγελία, λύση ή τροποποίηση συµβάσεων, εκτός αν τα
µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά.
Αντικατάσταση
χρηµατικών ποινών και
διοικητικών προστίµων.

9.
(1)
Από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, τα
προβλεπόµενα σε νόµους ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις ανώτατα
ποσά χρηµατικών ποινών και διοικητικών προστίµων που εκφράζονται
σε λίρες και περιέχονται στην Πρώτη Στήλη του Πίνακα διατάγµατος
που εκδίδει ο Υπουργός µέσα σε ένα µήνα από τον καθορισµό της
τιµής µετατροπής, αντικαθίστανται µε τα ποσά σε ευρώ που
καθορίζονται, αντίστοιχα, στη ∆εύτερη Στήλη του εν λόγω Πίνακα:
(2) Για τη µετατροπή σε ευρώ των χρηµατικών ποινών της
Πρώτης Στήλης του διαλαµβανόµενου στο εδάφιο (1) Πίνακα,
εφαρµόζονται οι πρόνοιες του Κανονισµού 1103/97.
Νοείται ότι, αν σε οποιοδήποτε νόµο ή κανονιστική διοικητική
πράξη, γίνεται αναφορά σε ανώτατο ποσό χρηµατικής ποινής ή
διοικητικού προστίµου που είναι εκφρασµένο σε λίρες και δεν
περιέχεται στην Πρώτη Στήλη του Πίνακα, τότε, εφαρµόζονται οι
πρόνοιες του άρθρου 14 του Κανονισµού 974/98.
(3) Τα χρηµατικά ποσά που θα προκύψουν από τη µετατροπή,
σύµφωνα µε τα εδάφια (1) και (2) στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω
στο πλησιέστερο ευρώ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ανταλλαγή
τραπεζογραµµατίων και
κερµάτων.

10. (1) Η Κεντρική Τράπεζα ανταλλάσει τραπεζογραµµάτια και
κέρµατα σε λίρες, µε τραπεζογραµµάτια και κέρµατα σε ευρώ –
(α)

για δέκα (10) έτη, από την ηµεροµηνία υιοθέτησης
του ευρώ, εάν πρόκειται για τραπεζογραµµάτια, και

(β)

για δύο (2) έτη, από την ηµεροµηνία υιοθέτησης
του ευρώ, εάν πρόκειται για κέρµατα:

Νοείται

ότι,

η

ανταλλαγή

τραπεζογραµµατίων

και

κερµάτων, σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο, γίνεται χωρίς
οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση χρέωση.
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(2) Κατά τη διάρκεια περιόδου έξι (6) µηνών, που αρχίζει από
την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, τράπεζες και συνεργατικά
πιστωτικά ιδρύµατα, χωρίς οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση
χρέωση(α)

δέχονται

προς

κατάθεση,

χωρίς

ποσοτικό

περιορισµό, τραπεζογραµµάτια και κέρµατα σε
λίρες, και
(β)

ανταλλάσσουν τραπεζογραµµάτια και κέρµατα σε
λίρες, µε τραπεζογραµµάτια και κέρµατα σε ευρώ,
µέχρι –
(i)

χίλιες λίρες (ΛΚ1.000,00), ανά πρόσωπο,
ανά

συναλλαγή,

εάν

πρόκειται

για

τραπεζογραµµάτια, και
(ii)

πενήντα λίρες (ΛΚ50,00), ανά πρόσωπο,
ανά συναλλαγή, εάν πρόκειται για κέρµατα:

Νοείται ότι, τράπεζες και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα
δύνανται να καθορίζουν µεγαλύτερα ποσά τραπεζογραµµατίων
και

κερµάτων

σε

λίρες,

τα

οποία

ανταλλάσσουν

µε

τραπεζογραµµάτια και κέρµατα σε ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε
χρέωση.
(3) Σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες η χρέωση εξόδων για την
ανταλλαγή επιτρέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
τα πρόσωπα που προβαίνουν στην ανταλλαγή –
(α)

υποχρεούνται να γνωστοποιούν, προτού προβούν
στην πράξη της ανταλλαγής (i)

τις χρεώσεις τους˙ και
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(ii)

ότι η ανταλλαγή τραπεζογραµµατίων και
κερµάτων από λίρες σε ευρώ γίνεται στην
Κεντρική

Τράπεζα,

χωρίς

οποιαδήποτε

χρέωση σύµφωνα µε το εδάφιο (1)˙ και
(β)

καταδεικνύουν σαφώς την εφαρµογή της τιµής
µετατροπής και αναγράφουν, χωριστά από την τιµή
µετατροπής, τα κάθε είδους έξοδα, τα οποία
ενδεχοµένως εισπράχθηκαν.

Χαρτόσηµα.

11.

Χαρτόσηµα εκφρασµένα σε λίρες, τα οποία βρίσκονται

στην κατοχή του κοινού κατά την ηµεροµηνία υιοθέτησης του
ευρώ, δεν ισχύουν ως χαρτόσηµα για σκοπούς καταβολής
τελών, µπορούν όµως να ανταλλάσσονται µε χαρτόσηµα
εκφρασµένα σε ευρώ, ίσης συνολικής αξίας, για περίοδο ενός (1)
µηνός από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ.
Γραµµατόσηµα.

12.(1) Γραµµατόσηµα

εκφρασµένα

σε

λίρες,

τα

οποία

βρίσκονται στην κατοχή του κοινού κατά την ηµεροµηνία
υιοθέτησης του ευρώ, δεν ισχύουν ως γραµµατόσηµα για
σκοπούς καταβολής ταχυδροµικών τελών, µπορούν όµως να
ανταλλάσσονται µε γραµµατόσηµα µε διπλή αναγραφή ή µε
γραµµατόσηµα εκφρασµένα σε ευρώ, ίσης συνολικής αξίας,
µέχρι την τελευταία ηµέρα του έτους, στο οποίο εµπίπτει η
ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ:
Νοείται ότι γραµµατόσηµα εκφρασµένα σε λίρες, που
έχουν εκδοθεί πριν από την 3η Αυγούστου 1978, θεωρούνται ότι
έχουν

τεθεί

εκτός

κυκλοφορίας

και

δεν

µπορούν

να

ανταλλάσσονται όπως προβλέπεται στο παρόν εδάφιο.
(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1), ο όρος «γραµµατόσηµα µε
διπλή αναγραφή» σηµαίνει γραµµατόσηµα, τα οποία τίθενται σε
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κυκλοφορία την πρώτη ηµέρα του τρίτου µήνα που ακολουθεί
την ηµεροµηνία καθορισµού της τιµής µετατροπής, και φέρουν
διπλή αναγραφή της αξίας τους σε λίρες και σε ευρώ:
Νοείται ότι, µέχρι την παραµονή της ηµεροµηνίας
υιοθέτησης του ευρώ, η λίρα χρησιµοποιείται ως βασική αξία
αναφοράς ταχυδροµικού τέλους, και το ευρώ ως ισότιµη αξία,
που αναγράφεται µόνο για πληροφοριακούς σκοπούς, ενώ, από
την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ και µετέπειτα, ισχύει το
αντίθετο.
(3) Χωρίς επηρεασµό των προνοιών του εδαφίου (1),
γραµµατόσηµα µε διπλή αναγραφή µπορούν να κυκλοφορούν
και µετά την τελευταία ηµέρα του έτους, στο οποίο εµπίπτει η
ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, εάν υπάρχει διαθέσιµο
απόθεµά τους.
Μετατροπή υπολοίπων
λογαριασµών.

13.

Την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, οι τράπεζες και τα

συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα µετατρέπουν σε ευρώ τα
υπόλοιπα όλων των λογαριασµών των πελατών τους, που είναι
εκφρασµένα σε λίρες, σύµφωνα µε την τιµή µετατροπής, χωρίς
οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση χρέωση.

Επιταγές σε λίρες.

14.

Επιταγές

εκφρασµένες

σε

λίρες,

µε

ηµεροµηνία

µεταγενέστερη από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, δεν
ισχύουν ως επιταγές:
Νοείται ότι, κατ΄ εξαίρεση, και ανεξάρτητα από τις
πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου νόµου, επιταγή εκφρασµένη σε
λίρες, µε ηµεροµηνία εντός των πρώτων έξι µηνών από την
ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, τεκµαίρεται ότι εκδόθηκε πριν
την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, και ισχύει ως επιταγή
πληρωτέα µε το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ, µέχρι και έξι (6) µήνες
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µετά την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ.
Επανέκφραση δηµόσιου
χρέους.

15. (1) Την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, επανεκφράζονται
σε ευρώ, µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία, όλοι οι τίτλοι των κρατικών
αξιογράφων του δηµόσιου χρέους σε λίρες, που κατά την
ηµεροµηνία αυτή είναι σε άϋλη µορφή, δηλαδή Ονοµαστικά
Χρεόγραφα Αναπτύξεως και Γραµµάτια του ∆ηµοσίου, που

92 του 1968
50 του 1973
142(Ι) του 2001
75(Ι) του 2003.

εκδίδονται δυνάµει των περί ∆ανείου (Ανάπτυξη) Νόµων του
1968 έως 2003 και των περί Γραµµατίων του Κυπριακού
∆ηµοσίου Νόµων του 1989 έως 1999, αντίστοιχα.

103(Ι) του 1989
12(Ι) του 1996
24(Ι) του 1997
75(Ι) του 1999.

(2) Η αξία των τίτλων των κρατικών αξιογράφων του
δηµόσιου χρέους σε λίρες που έχουν εκδοθεί σε φυσική µορφή
και βρίσκονται σε ισχύ την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ,
δηλαδή Ονοµαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως, Γραµµάτια του
∆ηµοσίου,

Πιστοποιητικά

Αποταµιεύσεως,

Οµολογίες

Αποταµιεύσεως και Χρεόγραφα Αναπτύξεως στον Κοµιστή,
υπολογίζεται σε ευρώ, µε δύο δεκαδικά ψηφία.
(3) Το αποτέλεσµα της επανέκφρασης σε µονάδες ευρώ
στρογγυλοποιείται προς το πλησιέστερο σεντ του ευρώ και, σε
περίπτωση που κατά την επανέκφραση προκύψει ακριβώς το
µισό µιας υποδιαίρεσης, το ποσό στρογγυλοποιείται στο επόµενο
σεντ.
(4) Με διάταγµα του Υπουργού ρυθµίζονται θέµατα σχετικά
µε τη µέθοδο επανέκφρασης του δηµόσιου χρέους σε ευρώ και
άλλα ειδικότερα θέµατα.
(5) Κάθε διαφορά, που προκύπτει από την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να προσβληθεί µε
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αίτηση στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο εντός της αποκλειστικής
προθεσµίας των έξι µηνών από την ηµεροµηνία επανέκφρασης.
Επανέκφραση ιδιωτικού
εταιρικού χρέους.

16. (1) Από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, το ιδιωτικό
εταιρικό χρέος σε µορφή εταιρικών οµολόγων ή χρεογράφων,
που είναι εκφρασµένο σε λίρες, επανεκφράζεται σε ευρώ.
(2) Για την επανέκφραση του ιδιωτικού εταιρικού χρέους σε
ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) πιο πάνω,
εφαρµόζονται, κατ΄ αναλογία, οι διατάξεις του άρθρου 15.
ΜΕΡΟΣ IV – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ευρωπαρατηρητήριο.

17. (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο διορίζει, σε κάθε επαρχία,
Ευρωπαρατηρητήριο, για την προστασία των καταναλωτών, σε
σχέση µε την εισαγωγή του ευρώ, το οποίο σε τοπικό επίπεδο
ασχολείται µε το να παρακολουθεί την εισαγωγή του ευρώ, τη
νοµιµότητα των συναλλαγών, τη διαφάνεια των πρακτικών των
επαγγελµατιών, και να κατευθύνει τους πολίτες προς κάθε πηγή
πληροφόρησης, να ακροάται, να διαµεσολαβεί και να συνδράµει
τους πολίτες σε θέµατα µετάβασης στο ευρώ και, ειδικότερα –
(α)

να διερευνά αυτεπάγγελτα, ή µετά από παράπονο
που

του

υποβάλλεται,

οποιαδήποτε

πιθανή

παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόµου˙
(β)

να προβαίνει σε συστάσεις για τη διόρθωση λαθών,
στα οποία δυνατό να υποπέσουν προµηθευτές
κατά την εφαρµογή των προνοιών του παρόντος
Νόµου˙

(γ)

να επιθεωρεί ή να διεξάγει δειγµατοληπτικό έλεγχο
ή να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο όπως
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προβαίνει σε επιθεωρήσεις ή δειγµατοληπτικό
έλεγχο χώρων ή υποστατικών προσφοράς αγαθών
ή παροχής υπηρεσιών, για να διαπιστώνει την
τήρηση των προνοιών του παρόντος Νόµου, και για
το σκοπό αυτό, να έχει το ίδιο ή το εν λόγω
πρόσωπο εξουσία εισόδου σε τέτοιους χώρους ή
υποστατικά κατά τις εργάσιµες ώρες:
Νοείται ότι κάθε Ευρωπαρατηρητήριο δύναται να εκχωρεί
σε οποιοδήποτε από τα µέλη του ή σε οµάδα µελών του
οποιαδήποτε από τις αρµοδιότητές του.
(2) Το,

κατά

τα

οριζόµενα

στο

εδάφιο

(1),

Ευρωπαρατηρητήριο έχει επταµελή σύνθεση, µε τη συµµετοχή
του Επάρχου ή εκπροσώπου του, ως Προέδρου, και ανά ενός
εκπροσώπου
Βιοµηχανίας

του
και

Υπουργού,
Τουρισµού,

του
του

Υπουργού

Εµπορίου,

Παγκύπριου

Συνδέσµου

Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και
Ποιότητας Ζωής, του Συνδέσµου Εµπορικών Τραπεζών και της
Παγκύπριας Συνεργατικής Συνοµοσπονδίας Λίµιτεδ:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Παγκύπρια Ένωση
Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής δεν διαθέτει εκπρόσωπο σε
οποιαδήποτε

Επαρχία,

τότε

στη

θέση

του

δικού

της

εκπροσώπου, διορίζεται δεύτερος εκπρόσωπος του Παγκύπριου
Συνδέσµου Καταναλωτών.
(3) Ο Υπουργός παρακολουθεί τη λειτουργία του, κατά τις
διατάξεις του εδαφίου (1), Ευρωπαρατηρητηρίου κάθε Επαρχίας
και, προς το σκοπό αυτό, κάθε Πρόεδρος Ευρωπαρατηρητηρίου
αποστέλλει

στον

εν

λόγω

Υπουργό

τα

πορίσµατα

του

Ευρωπαρατηρητηρίου της Επαρχίας του, αναφορικά µε τη
διαδικασία µετάβασης στο ευρώ:

20

Νοείται ότι, σε περίπτωση, κατά την οποία το πόρισµα του
Ευρωπαρατηρητηρίου αφορά τράπεζα, ή συνεργατικό πιστωτικό
ίδρυµα, τούτο αποστέλλεται και στο ∆ιοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας ή στον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών, αντίστοιχα.
(4) Το Ευρωπαρατηρητήριο κάθε Επαρχίας στεγάζεται στο
Γραφείο του οικείου Επάρχου.
(5) Ο τρόπος λειτουργίας των Ευρωπαρατηρητηρίων, η
ύπαρξη απαρτίας, ο τρόπος διερεύνησης παραπόνων, ο τρόπος
λήψης αποφάσεων από αυτά, η ενώπιόν τους διαδικασία, ο
τρόπος διεξαγωγής επιθεωρήσεων ή δειγµατοληπτικού ελέγχου,
καθώς και οι σχετικές µε όλα τα ανωτέρω λεπτοµέρειες
ρυθµίζονται µε διάταγµα του Υπουργού.
Μετατροπή
µετοχικού κεφαλαίου
εταιρείας περιορισµένης
ευθύνης.

18. (1) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2) µέχρι και (8),
το µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, είτε µε
εγγύηση, είτε µε µετοχές (η οποία, στη συνέχεια, θα αναφέρεται
ως «η Εταιρεία»), που είναι εκφρασµένο σε λίρες, µετατρέπεται
σε ευρώ και στρογγυλοποιείται, από την ηµεροµηνία υιοθέτησης
του ευρώ.
(2)

Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), µετατρέπεται και

στρογγυλοποιείται η ονοµαστική αξία της µετοχής, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 5, µε συνεπακόλουθο την ανάλογη αύξηση
ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά την έννοια του περί
Κεφ. 113
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1958
198 του 1986
19 του 1990
41(Ι) του 1994

Εταιρειών Νόµου, και τροποποιούνται οι σχετικοί όροι του
ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού, παρά κάθε τυχόν
αντίθετη διάταξη του καταστατικού, µε ψήφισµα της γενικής
συνέλευσης των µετόχων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
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15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999
149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
82(Ι) του 1999
149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001
70(Ι) του 2003
167(Ι) του 2003
92(Ι) του 2004
24(Ι) του 2005
129(Ι) του 2005
130(Ι) του 2005.

60 και του άρθρου 62 ή του άρθρου 64, αντίστοιχα, του περί
Εταιρειών Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, και κατά
παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 65, 66 και 67 του ίδιου
Νόµου, το οποίο ψήφισµα καταχωρείται στο Τµήµα Εφόρου
Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη:

Νοείται ότι, η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου δυνατό να
πραγµατοποιηθεί µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ή και µε
καταβολή µετρητών:
Νοείται περαιτέρω ότι, το ποσό που αντιστοιχεί στη
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου δυνατό να καταχωρηθεί σε
ειδικό αποθεµατικό που θα καλείται «∆ιαφορά από µετατροπή
µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» και να κεφαλαιοποιηθεί µε
µελλοντική αύξηση του εν λόγω κεφαλαίου.
(3) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 64 του περί Εταιρειών
Νόµου, σε περίπτωση µετατροπής του ονοµαστικού µετοχικού
κεφαλαίου εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2),
εάν από τη µετατροπή αυτή προκύπτει µείωση του κεφαλαίου,
τότε δεν θα απαιτείται σχετική έγκριση µε διάταγµα του
∆ικαστηρίου, και τα άρθρα 64 µέχρι και 67 του εν λόγω Νόµου θα
τυγχάνουν εφαρµογής, ως εάν δεν περιείχαν διάταξη σχετικά µε
έγκριση ή και διάταγµα του ∆ικαστηρίου ή και έκδοση
πιστοποιητικού µείωσης κεφαλαίου.
117(Ι) του 2002
223(Ι) του 2002
188(Ι) του 2003.

(4) Παρά

τις

πρόνοιες

των

περί

Έκτακτης

Αµυντικής

Εισφοράς Νόµων του 2002 µέχρι 2003, σε περίπτωση
µετατροπής του ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου εταιρείας
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2), εάν από τη µετατροπή
αυτή προκύπτει µείωση του κεφαλαίου, ένεκα της οποίας
αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση των µετόχων να
κατανεµηθεί σ’ αυτούς αντίστοιχο µέρισµα, τότε δεν καταβάλλεται
οποιοσδήποτε φόρος πάνω στο µέρισµα αυτό δυνάµει των εν
λόγω Νόµων.
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
27.11.1992
24.03.1995
28.11.2003
30.04.2004.

(5) Παρά τις πρόνοιες των περί Εταιρειών (Τέλη και
∆ικαιώµατα) Κανονισµών του 1992 µέχρι 2004, σε περίπτωση
µετατροπής του ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου εταιρείας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2), δεν θα καταβάλλονται
τέλη για καταχώρηση ψηφίσµατος της γενικής συνέλευσης ή και
οποιαδήποτε σχετικά µε το θέµα αυτό τέλη προς το Τµήµα
Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη.

(6) Σε περίπτωση, κατά την οποία, παρά τις διατάξεις του
εδαφίου (2), δεν ήθελε καταχωρηθεί στο Τµήµα Εφόρου
Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, µέσα σε ένα (1) έτος από
την

ηµεροµηνία

υιοθέτησης

του

ευρώ,

ψήφισµα

γενικής

συνέλευσης των µετόχων οποιασδήποτε εταιρείας σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εν λόγω εδαφίου, για οποιαδήποτε αύξηση ή
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, που ήθελε προκύψει από τη
µετατροπή του από λίρες σε ευρώ και τη στρογγυλοποίησή του,
τότε, αντί των διατάξεων του εδαφίου (2) αναφορικά µε τέτοια
αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εφαρµόζονται οι
σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου.
(7)

Από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ και εφεξής,
(α)

για την έγκριση τροποποίησης του ιδρυτικού
εγγράφου και του καταστατικού εταιρείας, ή
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(β)

για την καταχώρηση ή τροποποίηση στοιχείων
εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισµένης
Ευθύνης,

απαιτείται όπως έχει καταχωρηθεί ήδη στο εν λόγω Μητρώο
ψήφισµα της γενικής συνέλευσης των µετόχων, στο οποίο να
φαίνεται ότι το µετοχικό κεφάλαιο και η ονοµαστική αξία των
µετοχών της εταιρείας έχουν µετατραπεί σε ευρώ.
(8) Αν, σε περίπτωση εταιρείας, η οποία είναι εγγεγραµµένη ως
δηµόσια εταιρεία, κατά την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, το
µετοχικό κεφάλαιο της οποίας, ένεκα της µετατροπής του σε
ευρώ και της στρογγυλοποίησης, ήθελε µειωθεί κάτω του
κατωτέρου

κεφαλαίου

δηµόσιας

εταιρείας,

όπως

τούτο

καθορίζεται από το άρθρο 4Α του περί Εταιρειών Νόµου, η εν
λόγω εταιρεία δύναται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δηµόσια
εταιρεία µέχρι και ένα (1) έτος µετά την ηµεροµηνία υιοθέτησης
του ευρώ:
Νοείται ότι, µετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού
διαστήµατος, η εν λόγω εταιρεία παύει να λειτουργεί ως δηµόσια
εταιρεία, εκτός εάν έχει συµµορφωθεί µε το όριο του εν λόγω
κατωτέρου κεφαλαίου.
.

(9)

Οποιοιδήποτε όροι και φράσεις χρησιµοποιούνται στο

παρόν άρθρο έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον
περί Εταιρειών Νόµο.
Μετατροπή µετοχικού
κεφαλαίου συνεργατικής
εταιρείας.

19.(1) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), το
µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, εγγεγραµµένης µε βάση τους περί
Συνεργατικών Εταιρειών Νόµους του 1985 έως (Αρ.3) του 2005
(η οποία στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «η συνεργατική
εταιρεία»), που είναι εκφρασµένο σε λίρες, µετατρέπεται σε ευρώ
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και στρογγυλοποιείται, από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του
ευρώ.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), µετατρέπεται και
στρογγυλοποιείται η ονοµαστική αξία της µετοχής συνεργατικής
εταιρείας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο (5), µε συνεπακόλουθο
την ανάλογη αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά την
έννοια των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµων του 1985 έως
(Αρ.3) του 2005, και τροποποιούνται οι σχετικοί όροι των Ειδικών
Κανονισµών της εταιρείας µέσα σε ένα (1) έτος από την
ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, παρά κάθε τυχόν αντίθετη
διάταξή τους, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των
εν

λόγω

Νόµων

και

των

δυνάµει

τούτων

εκδιδοµένων

κανονιστικών διοικητικών πράξεων.
(3)

Οποιαδήποτε

τεχνικά

ή

διαδικαστικά

ζητήµατα

ανακύπτουν, από την εφαρµογή των εδαφίων (1) και (2),
επιλύονται µε βάση Οδηγίες του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.
Τέλη και δικαιώµατα.

20. (1) Χωρίς επηρεασµό οποιουδήποτε νόµου, κανονισµού ή
διατάγµατος, µε τον οποίο ή µε το οποίο καθορίζονται τέλη ή
δικαιώµατα, έκαστο διοικητικό όργανο, που είναι αρµόδιο για την
επιβολή και είσπραξη τέτοιων τελών ή δικαιωµάτων, δηµοσιεύει,
µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία καθορισµού της
τιµής µετατροπής, γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, για ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το ύψος των
εν λόγω τελών ή δικαιωµάτων κατά την προαναφερθείσα
ηµεροµηνία.
(2) Η γνωστοποίηση, που δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του εδαφίου (1), περιέχει Πίνακα, στον οποίο
εµφαίνονται τα τέλη ή δικαιώµατα εκφρασµένα σε λίρες, καθώς
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και τα αντίστοιχα τέλη ή δικαιώµατα εκφρασµένα σε ευρώ, όπως
ήθελαν

προκύψει,

Κανονισµού

974/98,

κατ΄
και

εφαρµογή

του

ισχύουν

κατά

άρθρου
την

14

του

ηµεροµηνία

υιοθέτησης του ευρώ.
ΜΕΡΟΣ V – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισµοί.

21.

Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισµούς

για τη ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος το οποίο χρήζει ή είναι
δεκτικό καθορισµού.
∆ιατάγµατα, οδηγίες.

22. (1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγµατα για τη ρύθµιση
λεπτοµερειών ως προς την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος Νόµου.
(2) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (1), ο
∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ή, ανάλογα µε την περίπτωση,
ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών δύνανται να εκδίδουν Οδηγίες προς τις τράπεζες ή
προς τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα, αντίστοιχα, για τη
ρύθµιση λεπτοµερειών ως προς την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος Νόµου.

∆ιοικητικό πρόστιµο.

23 (1). Ο παραβάτης οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος
Νόµου ή των, δυνάµει του παρόντος Νόµου, κανονισµών ή
διαταγµάτων ή οδηγιών τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο µέχρι
εκατόν χιλιάδες λίρες (ΛΚ100.000,00), για την περίοδο πριν από
την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ ή µέχρι εκατόν εβδοµήντα
χιλιάδες ευρώ (€170.000,00) από την ηµεροµηνία αυτή και µετά,
το οποίο επιβάλλεται, µετά από την καθορισµένη διαδικασία,
από –
(α)

τον ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, εάν ο
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παραβάτης είναι τράπεζα˙ ή
(β)

τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών, εάν ο παραβάτης είναι
συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα˙ ή

(γ)

τον Υπουργό, σ΄ όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(2) Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ή ο Έφορος
Υπηρεσίας

και

Ανάπτυξης

Συνεργατικών

Εταιρειών

ή

ο

Υπουργός, ανάλογα µε την περίπτωση, δύναται να δηµοσιοποιεί
στον ηµερήσιο τύπο τους παραβάτες, στους οποίους επιβλήθηκε
διοικητικό πρόστιµο δυνάµει του εδαφίου (1).

ΚΘ/Ι∆

