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Αριθμός 151 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2011 ΕΩ 2015 

__________________ 

Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 
 

Πξννίκην. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επεηδή ζε πεξηόδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θξίζεσλ ην Τπνπξγηθό πκβνύιην κεηά από 
εηζήγεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ δύλαηαη λα πξνρσξεί, κεηαμύ άιισλ, ζηε 
ιήςε κέηξσλ ζηήξημεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελίζρπζεο ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο θαη 
απνθαηάζηαζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ νξγαληζκνύ πξνο 
αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ θεθαιαηαθήο αλεπάξθεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ε κε ιήςε 
κέηξσλ ζηήξημεο ηνπ ελ ιόγσ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ νξγαληζκνύ δύλαηαη λα επηθέξεη ζνβαξέο 
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα, θαη 
 
Επεηδή, ηo επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκόλην πλαληίιεςεο κεηαμύ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαη 
ηνπ Δηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ, ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο θαη ηεο Επξσπατθήο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πξνλνεί ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα 
κέζσ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ /Κεληξηθόο 
Φνξέαο, κεηά από αλαδηάξζξσζε ηνπ πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα όπσο πξνβιέπεηαη 
ζην ζπκθσλεκέλν έγγξαθν ζηξαηεγηθήο, θαη 
 
Επεηδή, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ έρεη ππνβάιεη ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ην Τπνπξγηθό 
πκβνύιην γηα θεθαιαηαθή ζηήξημε ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ Ληδ/ 
Κεληξηθόο Φνξέαο, θαη 



 

 
 
 
 
 

     200(Ι) ηνπ 2011 
  40(I) ηνπ 2012 
  49(Ι) ηνπ 2012 
    2(Ι) ηνπ 2013 
  13(Ι) ηνπ 2013 
105(Ι) ηνπ 2013 

191(I) ηνπ 2015. 

 
Επεηδή, ε πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ Ληδ/Κεληξηθόο Φνξέαο έρεη 
αλαθεθαιαηνπνηεζεί κε βάζε ηα πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ /Κεληξηθόο Φνξέαο (ΚΣ/ΚΦ), Δηαηάγκαηα ηνπ 2013 έσο 2015. 

Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ηα άξζξα 
4(1)(α)(iii), 5, 6, 7(2), 8, 9, 14 θαη 15 ησλ πεξί ηεο Αλαδηάξζξσζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 
Οξγαληζκώλ Νόκσλ ηνπ 2011 έσο 2015, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 
Κύπξνπ θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε απηήο, εθδίδεη ην αθόινπζν Δηάηαγκα: 

πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
Επίζεκε Εθεκεξίδα,  
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 

4.10.2013 
29.1.2014 

17.12.2015 
6.5.2016. 

1. To παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ /Κεληξηθόο Φνξέαο (ΚΣ/ΚΦ), (Σξνπνπνηεηηθό) Δηάηαγκα 
ηνπ 2016 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηα πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ /Κεληξηθόο Φνξέαο (ΚΣ/ΚΦ), Δηαηάγκαηα ηνπ 2013 έσο 
2015, (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο ην «βαζηθό δηάηαγκα») θαη ην βαζηθό δηάηαγκα καδί κε 
ην παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξνληαη καδί σο ηα πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο 
πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ /Κεληξηθόο Φνξέαο (ΚΣ/ΚΦ), Δηαηάγκαηα ηνπ 
2013 έσο 2016. 

  
Σξνπνπνίεζε  ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ 
βαζηθνύ δηαηάγκαηνο. 

2. H παξάγξαθνο 6 ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά 
ηελ ππνπαξάγξαθν (4) απηήο, ησλ αθόινπζσλ λέσλ ππνπαξαγξάθσλ (5), (6), (7), (8) θαη (9): 

  
 22 ηνπ 1985 

68 ηνπ 1987 
190 ηνπ 1989 

8 ηνπ 1992 
22(Ι) ηνπ 1992 

140(Ι) ηνπ 1999 
140(Ι) ηνπ 2000 
171(Ι) ηνπ 2000 

8(Ι) ηνπ 2001 
123(Ι) ηνπ 2003 
124(Ι) ηνπ 2003 
144(Ι) ηνπ 2003 

5(Ι) ηνπ 2004 
170(Ι) ηνπ 2004 
230(Ι) ηνπ 2004 

23(Ι) ηνπ 2005 
49(Ι) ηνπ 2005 
76(Ι) ηνπ 2005 
29(Ι) ηνπ 2007 
37(Ι) ηνπ 2007 

177(Ι) ηνπ 2007 
104(Ι) ηνπ 2009 
124(Ι) ηνπ 2009 

85(Ι) ηνπ 2010 
118(Ι) ηνπ 2011 
130(Ι) ηνπ 2012 
204(Ι) ηνπ 2012 
214(Ι) ηνπ 2012 

       15(Ι) ηνπ 2013 
39(I) ηνπ 2013 

   88(Ι) ηνπ 2013 
 107(I) ηνπ 2013 
 185(I) ηνπ 2013 
  23(Ι) ηνπ 2014 

 122(Ι) ηνπ 2014 
107(I) ηνπ 2015. 

«(5) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 31Α ηνπ πεξί 
πλεξγαηηθώλ Εηαηξεηώλ Νόκνπ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Νόκνπ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο, ε νλνκαζηηθή αμία ησλ 
κεηνρώλ ηεο ΚΣ αλέξρεηαη ζην €1,1155  αλά κεηνρή. 

       (6) Με βάζε έθζεζε απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ κεηνρώλ ηεο ΚΣ θαη 
ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ ΠΙ, ζε ελνπνηεκέλε βάζε, πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε από αλεμάξηεην νίθν δπλάκεη ηεο παξνύζαο 
παξαγξάθνπ, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ έθαζηνπ 
κεηόρνπ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ, κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο 
κεηνρήο ζην € 1,1155,  αλέξρεηαη θαηά πξνζέγγηζε σο αθνινύζσο: 
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  (α)  ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο Δεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή 

δνκή ηεο ΚΣ αλέξρεηαη ζην 77,346% θαη ηα δηθαηώκαηα ςήθνπ 
ζην έλα δηζεθαηνκκύξην εθαηόλ εβδνκήληα έλα εθαηνκκύξηα 
νθηαθόζηεο εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο  (1.171.875.000), 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κεθ. 113. 
9 ηνπ 1968 

76 ηνπ 1977 
17 ηνπ 1979 

105 ηνπ 1985 
198 ηνπ 1986 

19 ηνπ 1990 
46(Ι) ηνπ 1992 
96(Ι) ηνπ 1992 
41(Ι) ηνπ 1994 
15(Ι) ηνπ 1995 
21(Ι) ηνπ 1997 
82(Ι) ηνπ 1999 

149(Ι) ηνπ 1999 
2(Ι) ηνπ 2000 

135(Ι) ηνπ 2000 
151(Ι) ηνπ 2000 

76(Ι) ηνπ 2001 
70(Ι) ηνπ 2003 

167(Ι) ηνπ 2003 
92(Ι) ηνπ 2004 
24(Ι) ηνπ 2005 

129(Ι) ηνπ 2005 
130(Ι) ηνπ 2005 

98(Ι) ηνπ 2006 
124(Ι) ηνπ 2006 

70(Ι) ηνπ 2007 
71(Ι) ηνπ 2007 

131(Ι) ηνπ 2007 
186(Ι) ηνπ 2007 

87(Ι) ηνπ 2008 
41(Ι) ηνπ 2009 
49(Ι) ηνπ 2009 
99(Ι) ηνπ 2009 
42(Ι) ηνπ 2010 
60(Ι) ηνπ 2010 
88(Ι) ηνπ 2010 
53(Ι) ηνπ 2011 

117(Ι) ηνπ 2011 
145(Ι) ηνπ 2011 
157(Ι) ηνπ 2011 
198(Ι) ηνπ 2011 

64(Ι) ηνπ 2012 
98(Ι) ηνπ 2012 

190(Ι) ηνπ 2012 
203(Ι) ηνπ 2012 

6(Ι) ηνπ 2013 
90(Ι) ηνπ 2013 
74(Ι) ηνπ 2014 
75(Ι) ηνπ 2014 
18(Ι) ηνπ 2015 
62(Ι) ηνπ 2015 
63(Ι) ηνπ 2015 
89(Ι) ηνπ 2015 

(β)   ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζηελ 
ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ αλέξρεηαη ζην 21,875%, ην νπνίν 
πνζνζηό αλαινγεί ζε εθαηόλ πελήληα έμη εθαηνκκύξηα 
νθηαθόζηεο εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδεο ελληαθόζηεο δέθα έμη 
(156.879.916) λέεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €1,1155 θαη ζε 
εθαηόλ εβδνκήληα ηέζζεξα εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο πελήληα 
έλα ρηιηάδεο εθαηόλ εβδνκήληα ηέζζεξα (174.551.174) δσξεάλ 
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €1,1155 κε ζπλνιηθά δηθαηώκαηα 
ςήθνπ ζηα ηξηαθόζηα ηξηάληα έλα εθαηνκκύξηα ηεηξαθόζηεο 
ηξηάληα έλα ρηιηάδεο ελελήληα (331.431.090), αλεμάξηεηα από 
νπνηεζδήπνηε αληίζεηεο δηαηάμεηο ηνπ πεξί πλεξγαηηθώλ 
Εηαηξεηώλ Νόκνπ, ηνπ πεξί Εηαηξεηώλ Νόκνπ, θάζε λόκνπ πνπ 
δηέπεη ζέκαηα ηεο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ πεξί Αμηώλ θαη 
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Νόκνπ θαη ησλ Καλνληζκώλ θαη 
Καλνληζηηθώλ Δηνηθεηηθώλ Πξάμεσλ πνπ εθδόζεθαλ δπλάκεη 
όισλ ησλ σο άλσ λόκσλ, όπσο όιεο νη σο άλσ λνκνζεζίεο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη, 
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120(Ι) ηνπ 2015 
40(Ι) ηνπ 2016. 
14(Ι) ηνπ 1993 
32(Ι) ηνπ 1993 
91(Ι) ηνπ 1994 
45(Ι) ηνπ 1995 
74(Ι) ηνπ 1995 
50(Ι) ηνπ 1996 
16(Ι) ηνπ 1997 
62(Ι) ηνπ 1997 
71(Ι) ηνπ 1997 
83(Ι) ηνπ 1997 
29(Ι) ηνπ 1998 

137(Ι) ηνπ 1999 
19(Ι) ηνπ 2000 
20(Ι) ηνπ 2000 
39(Ι) ηνπ 2000 
42(Ι) ηνπ 2000 
49(Ι) ηνπ 2000 
50(Ι) ηνπ 2000 

136(Ι) ηνπ 2000 
137(Ι) ηνπ 2000 
141(Ι) ηνπ 2000 
142(Ι) ηνπ 2000 
175(Ι) ηνπ 2000 

9(Ι) ηνπ 2001 
37(Ι) ηνπ 2001 
43(Ι) ηνπ 2001 
66(Ι) ηνπ 2001 
79(Ι) ηνπ 2001 
80(Ι) ηνπ 2001 
81(Ι) ηνπ 2001 
82(Ι) ηνπ 2001 

105(Ι) ηνπ 2001 
119(Ι) ηνπ 2001 
120(Ι) ηνπ 2001 

1(Ι) ηνπ 2002 
87(Ι) ηνπ 2002 

147(Ι) ηνπ 2002 
162(Ι) ηνπ 2002 
184(Ι) ηνπ 2003 
164(Ι) ηνπ 2004 
205(Ι) ηνπ 2004 

43(Ι) ηνπ 2005 
99(Ι) ηνπ 2005 

115(Ι) ηνπ 2005 
93(Ι) ηνπ 2006 
28(Ι) ηνπ 2007 
56(Ι) ηνπ 2009 
90(Ι) ηνπ 2009 

171(Ι) ηνπ 2012 
154(Ι) ηνπ 2015. 

  (γ)  ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο πλεξγαηηθήο Εηαηξείαο 
πκκεηνρώλ ηεο ΚΣ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ αλέξρεηαη 
ζην 0,779% θαη ηα δηθαηώκαηα ςήθνπ ζηα έληεθα εθαηνκκύξηα 
νθηαθόζηεο επηά ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα εμήληα ηέζζεξα 
(11.807.464), 

  (δ)  Σν ζπλνιηθό πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ δεθανθηώ (18) 
πλεξγαηηθώλ Εηαηξεηώλ πκκεηνρώλ ησλ ΠΙ ζηελ ηδηνθηεζηαθή 
δνκή ηεο ΚΣ, ην νπνίν θαηαλέκεηαη ηζνκεξώο, αλέξρεηαη ζην 
0% θαη ηα ζπλνιηθά δηθαηώκαηα ςήθνπ, ηα νπνία θαηαλέκνληαη 
ηζνκεξώο, ζηα δηαθόζηα εβδνκήληα   (270). 

       (7) Tεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 14, ε αλαθεξόκελε 
ζηελ ππνπαξάγξαθν (5) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ νλνκαζηηθή αμία 
ηεο κεηνρήο δηαηξείηαη ζε €0,28, κε ηελ παξαρώξεζε ζηνπο κεηόρνπο 
ηεο ΚΣ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (6) ηεο παξνύζαο 
παξαγξάθνπ ηεζζάξσλ (4) πεξίπνπ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο είθνζη 
νθηώ ζελη (€0,28) γηα θάζε κία (1) κεηνρή πνπ θαηέρνπλ νλνκαζηηθήο 
αμίαο € 1,1155. 
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       (8) Η αλαθεξόκελε ζηελ ππνπαξάγξαθν (7) δηαίξεζε δελ επεξεάδεη 

ηελ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ πνπ θαηείραλ νη κέηνρνη πξν 
ηεο δηαίξεζεο θαζώο θαη ην θαηά ην νξηδόκελν ζηελ ππνπαξάγξαθν 6 
ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ πνζνζηό ζπκκεηνρήο έθαζηνπ κεηόρνπ 
ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ. 

   
       (9) Σα θαηά νξηδόκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (6) ηεο παξνύζαο 

παξαγξάθνπ δηθαηώκαηα ςήθνπ έθαζηνπ κεηόρνπ κεηά ηελ δηαίξεζε 
ησλ κεηνρώλ αλέξρνληαη σο αθνινύζσο: 

   
  (α)  ηα δηθαηώκαηα ςήθνπ ηεο Δεκνθξαηίαο αλέξρνληαη ζηα ηέζζεξα 

δηζεθαηνκκύξηα εμαθόζηα εμήληα νθηώ εθαηνκκύξηα εμαθόζηεο 
εβδνκήληα νθηώ ρηιηάδεο  ηεηξαθόζηα έμη (4.668.678.406), 

   
  (β)  ηα ζπλνιηθά δηθαηώκαηα ςήθνπ ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαην-

πνίεζεο αλέξρνληαη ζην έλα δηζεθαηνκκύξην ηξηαθόζηα είθνζη 
εθαηνκκύξηα ηεηξαθόζηεο κία ρηιηάδεο δηαθόζηα δέθα ηέζζεξα  
(1.320.401.214),    

   
  (γ)  ηα δηθαηώκαηα ςήθνπ ηεο πλεξγαηηθήο Εηαηξείαο πκκεηνρώλ 

ηεο ΚΣ αλέξρνληαη ζηα ζαξάληα επηά εθαηνκκύξηα ζαξάληα 
ρηιηάδεο δηαθόζηα δέθα πέληε  (47.040.215), 

   
  (δ)  ηα ζπλνιηθά δηθαηώκαηα ςήθνπ ησλ δεθανθηώ (18) 

πλεξγαηηθώλ Εηαηξεηώλ πκκεηνρώλ ησλ ΠΙ, ηα νπνία 
θαηαλέκνληαη ηζνκεξώο, αλέξρνληαη ζηα ρίιηα εβδνκήληα έμη 
(1.076).». 

  
Αληηθαηάζηαζε ηεο 
παξαγξάθνπ 7 ηνπ 
βαζηθνύ δηαηάγκαηνο. 

3. Η παξάγξαθνο 7 ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο, αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αθόινπζε λέα 
παξάγξαθν 7: 
 

  «7. Tν πνζνζηό ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΚΣ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή έθαζηνπ ΠΙ 
αλέξρεηαη ζην 100%.». 

  
Σξνπνπνίεζε ηεο 
παξαγξάθνπ 13 ηνπ 
βαζηθνύ δηαηάγκαηνο. 

4. Η παξάγξαθνο 13 ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο, ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππν-
ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο  ππνπαξαγξάθνπ (13) κε ηελ αθόινπζε λέα ππν-ππνπαξάγξαθν 
(α): 

  
 
 

66(I) ηνπ 1997 
74(Ι) ηνπ 1999 
94(Ι) ηνπ 2000 

119(Ι) ηνπ 2003 
4(Ι) ηνπ 2004 

151(Ι) ηνπ 2004 
231(Ι) ηνπ 2004 
235(Ι) ηνπ 2004 

20(Ι) ηνπ 2005 
80(Ι) ηνπ 2008 

100(Ι) ηνπ 2009 
123(Ι) ηνπ 2009 

27(Ι) ηνπ 2011 
104(Ι) ηνπ 2011 
107(Ι) ηνπ 2012 

14(Ι) ηνπ 2013 
87(I) ηνπ 2013 

102(I) ηνπ 2013 
141(Ι) ηνπ 2013 

5(Ι) ηνπ 2015 
26(Ι) ηνπ 2015 
35(Ι) ηνπ 2015 
71(I) ηνπ 2015 
93(I) ηνπ 2015 

109(I) ηνπ 2015 
152(Ι) ηνπ 2015 
168(Ι) ηνπ 2015 
21(Ι) ηνπ 2016. 

«(α) Όια ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ΠΙ, 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλόινπ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη 
εμαηξνπκέλνπ  ηνπ εμνπιηζκνύ, κεηαθέξνληαη ζηελ ΚΣ κέρξη ηελ 
30ή Ινπλίνπ  2016, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Εξγαζηώλ 
Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ Νόκνπ θαη ησλ δπλάκεη  απηνύ εθδηδόκελσλ 
νδεγηώλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.». 
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Έλαξμε ηζρύνο ηνπ 
παξόληνο 
Δηαηάγκαηνο. 

5. Σν παξόλ Δηάηαγκα ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα 
ηεο Δεκνθξαηίαο. 

__________________ 

Εθδόζεθε ηελ 6
ελ

 Μαΐνπ 2016. 
ΥΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, 

Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 
1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Εηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 
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