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Η Βουλή των Αντιπροσώπων,  σε συνεδρίαση της σήμερα,
27 Μαρτίου 2020, ψήφισε τους πιο κάτω νόμους:

1. ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΠΑ)

Ο τροποποιητικός αυτός νόμος δίνει την δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ για τις καθορισμένες φορολογικές 
περιόδους που λήγουν 29 Φεβρουαρίου 2020, 31 Μαρτίου 2020 και 30 Απριλίου, 2020, μέχρι τις 10 
Νοεμβρίου 2020, νοουμένου ότι η αντίστοιχη φορολογική δήλωση ΦΠΑ έκαστης περιόδου θα υποβληθεί 
κανονικά όπως προβλέπεται από το νόμο, δηλαδή, στις 10 Απριλίου 2020, 10 Μαίου 2020 και 10 Ιουνίου 2020, 
αντίστοιχα.  

Η πιο πάνω δυνατότητα παρέχεται σε όλες τις επιχειρήσεις εκτός από εκείνες που ρητά εξαιρούνται με βάση 
τον τροποποιητικό αυτό νόμο (βλέπε πιο κάτω).

Ο τροποποιητικός Νόμος αναφέρει:
Το εδάφιο (3) του άρθρου 45 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος 
της επιφύλαξης με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με βάση τους κανονισμούς που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 για τις καθορισμένες φορολογικές περιόδους που λήγουν 29 
Φεβρουαρίου 2020, 31 Μαρτίου 2020 και 30 Απριλίου, 2020, δεν θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και τόκος, 
νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλει τη φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Νόμου για τις περιόδους αυτές και καταβάλλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τις 10 
Νοεμβρίου 2020.

«Νοείται περαιτέρω, ότι η πιο πάνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται για υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με 
κώδικες οικονομικής δραστηριότητας που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 35111 (Παραγωγοί 
ηλεκτρικού ρεύματος), 36001 (Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση), 47111 (παντοπωλεία και 
υπεραγορές κυρίως τροφίμων), 47112 (περίπτερα -μίνι μάρκετ), 47191 (Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε 
πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός), 47211 (Λιανικό εμπόριο 
φρούτων και λαχανικών-φρουταρίες), 47221 (Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 
συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών),   47231 (Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια), 
47241 (Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας), 47242 (Λιανικό εμπόριο ειδών 
ζαχαροπλαστικής), 47301 (Λιανική πώληση καυσίμων), 47411 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπ. Βιντεοπαιχνιδιών), 47611 (Λιανικό εμπόριο βιβλίων), 47621 
(λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης), 47651 (Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός των 
βιντεοπαιχνιδιών), 47731 (Φαρμακεία), 61101 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου), 61201 (Υπηρεσίες 
διαδικτύου), 61301 (Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών), 61901 (άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 
εκτός ΑΤΗΚ).».

Το άρθρο 46Α τροποποιείται με την προσθήκη του αριθμού (1) μπροστά από την παράγραφο αυτού και την 
προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1), του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):

«(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) και (4) του άρθρου 45 και των εδαφίων (9) και (10Α) του άρθρου 46 δεν 
εφαρμόζονται για καθορισμένη φορολογική περίοδο που λήγει στις 29 Φεβρουαρίου, 2020, 31 Μαρτίου, 
2020 και 30 Απριλίου, 2020, νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο καταβάλει το ποσό του 
οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, 2020:  

Νοείται περαιτέρω, ότι η πιο πάνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται για υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με 
κώδικες οικονομικής δραστηριότητας που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 
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35111 (Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος), 36001 
(Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση),  47111 
(παντοπωλείακαι υπεραγορές κυρίως τροφίμων), 
47112 (περίπτερα -μίνι μάρκετ), 47191 (Λιανικό 
εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήματα 
όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα ποτά και ο 
καπνός), 47211 (Λιανικό εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών - φρουταρίες), 47221 (Λιανικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων κρέατος συμπεριλα- 
μβανομένων των πουλερικών),   47231 (Λιανικό 
εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια), 
47241 (Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών 
αρτοποιίας), 47242 (Λιανικό εμπόριο ειδών 
ζαχαροπλαστικής), 47301 (Λιανική πώληση 
καυσίμων), 47411 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και 
λογισμικού συμπ. Βιντεοπαιχνιδιών), 47611 (Λιανικό 
εμπόριο βιβλίων), 47621 (λιανικό εμπόριο 
εφημερίδων και γραφικής ύλης), 47651 (Λιανικό 
εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός των 
βιντεοπαιχνιδιών), 47731 (Φαρμακεία), 61101 (Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου), 61201 (Υπηρεσίες 
διαδικτύου), 61301 (Δορυφορικές υπηρεσίες τηλε- 
πικοινωνιών), 61901 (άλλες υπηρεσίες τηλεπι- 
κοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ).».

2. ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ 
ΝΟΜΟΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, 
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Η 
ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ)

Ο τροποποιητικός αυτός νόμος προβλέπει την 
παραχώρηση εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών 
να εκδώσει διάταγμα για να επιτευχθεί η πιο πάνω 
αναστολή.

3. ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ-COVID 19

Με βάση τον νέο νόμο, δίνονται εξουσίες στην 
Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων όπως:

Η Υπουργός δύναται, με απόφασή της, που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, να καθορίζει τις προϋποθέσεις, το 
ύψος και τον τρόπο παροχής ειδικού επιδόματος 
ασθενείας, περιλαμβανομένων και διαδικαστικών 
θεμάτων ή και θεμάτων που αφορούν στα πρόσωπα 
ή και τις κατηγορίες προσώπων που δύνανται να 
καταστούν δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος 
ασθενείας.

Η Υπουργός δύναται, με απόφασή της, που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, να καθορίζει τις προϋποθέσεις, τον 
τρόπο παροχής, τους δικαιούχους και το ύψος του 
επιδόματος της ειδικής άδειας για φροντίδα παιδιών 
που δύναται να παρέχεται στα πρόσωπα ή και τις 
κατηγορίες προσώπων που δύνανται να καταστούν 
δικαιούχοι της ειδικής άδειας για φροντίδα παιδιών.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του οικείου νόμου, η 
Υπουργός δύναται, με απόφασή της, που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο- 
κρατίας, να εκδίδει ειδικά σχέδια για παροχή ειδικού 
ανεργιακού επιδόματος σε πρόσωπα ή σε ομάδες 
προσώπων, καθορίζοντας τους δικαιούχους, το 
ύψος, τον τρόπο και όλες τις προϋποθέσεις για την 
παροχή του εν λόγω επιδόματος.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου 
από τον παρόντα Νόμου που προσδίδει αρμο- 
διότητες στο Υπουργείο ή και στην Υπουργό, η 
Υπουργός δύναται, με απόφασή της, που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, να εκδίδει ειδικά σχέδια, καθορί- 
ζοντας τους δικαιούχους, τον τρόπο και όλες τις 
προϋποθέσεις για την παροχή των ειδικών σχεδίων.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των οικείων νόμων, η 
Υπουργός δύναται να αποφασίζει για οποιοδήποτε 
θέμα διαδικαστικής φύσης σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των οικείων 
νόμων, περιλαμβανομένης της τροποποίησης / 
επέκτασης καταληκτικών προθεσμιών που προ- 
βλέπονται από τους οικείους νόμους και της 
απλοποίησης των οιωνδήποτε διαδικασιών που 
προβλέπονται από τους οικείους νόμους ή που 
είθισται να εφαρμόζονται.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμων, όσα πρόσωπα καταστούν 
δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος ασθενείας ή και 
του ειδικού ανεργιακού επιδόματος ή και της ειδικής 
άδειας για φροντίδα παιδιών, δεν δύνανται, για την 
ίδια περίοδο, να καθίστανται δικαιούχοι του 
επιδόματος ασθενείας ή και του ανεργιακού 
επιδόματος όπως αυτά προβλέπονται στους περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους.

Νοείται ότι, για την ίδια περίοδο δύναται να 
παραχωρηθεί μόνο ένα εκ των ειδικών επιδομάτων 
που προνοούνται από τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου.

Νοείται περαιτέρω ότι, η περίοδος για την οποία 
παρέχονται  ειδικά επιδόματα θα λαμβάνεται υπόψη
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για τον υπολογισμό και την παροχή οποιουδήποτε 
επιδόματος που προνοείται στους  περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμους.

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια χρειάζεται να 
διενεργηθεί για την εφαρμογή των αποφάσεων της 
Υπουργού που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου, δύναται να διενεργηθεί από το 
Γενικό Διευθυντή ή/και οποιοδήποτε εξουσιο- 
δοτημένο πρόσωπο που ενεργεί δυνάμει 
εξουσιοδότησης του Υπουργού ή του Γενικού 
Διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση, και 
οποιαδήποτε δήλωση ή/και κοινοποίηση υπογραμ- 
μένη από την Υπουργό ή τον Γενικό Διευθυντή, 
ανάλογα με την περίπτωση, που πιστοποιεί ότι οι πιο 
πάνω ενεργούν δυνάμει εξουσιοδότησής τους, είναι 
δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική 
διαδικασία.

Η Υπουργός δύναται, με απόφασή της που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, να καθορίζει τις ημερομηνίες ισχύος 
των Σχεδίων, Αδειών και Επιδομάτων που εκδίδονται 
ή και παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου οι οποίες δύνανται να αφορούν και 
περίοδο  μέχρι και δέκα ημέρες πριν  την έναρξη 
ισχύος του παρόντος Νόμου. 

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 16η Μαρτίου 
2020.

4. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ∆ΟΣΕΩΝ)

Με τον τροποποιητικό αυτό νόμο αναστέλλεται η 
καταβολή δόσεων, για τους οφειλέτες που είναι 
ενταγμένοι σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρό- 
θεσμων κοινωνικών εισφορών με δόσεις,  για τους 
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και η περίοδος 
αποπληρωμής επεκτείνεται κατά δύο μήνες. 

Ο τροποποιητικός Νόμος αναφέρει:
Το εδάφιο (3) του άρθρου 7 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης νέας 
επιφύλαξης:

«Νοείται περαιτέρω ότι, χωρίς επηρεασμό του 
ποσού της οφειλής, όπως αυτό υπολογίζεται βάσει 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου, για όσους 
οφειλέτες είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση κατά την 1η 
Μαρτίου 2020, η καταβολή των δόσεων που 
αντιστοιχούν στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, 
αναστέλλεται και η περίοδος αποπληρωμής 
επεκτείνεται κατά δύο μήνες».

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

5. ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 
ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΙΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ)

Το άρθρο 68 του νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως-

(α) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του 
εδαφίου (2), αμέσως μετά τη φράση «1η Μαρτίου 
2020» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και από την 1
η Απριλίου 2020 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020», και
(β) με την προσθήκη, του ακόλουθου νέου εδαφίου 
(3)

«Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να 
αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση 
προβλημάτων που δυνατόν να προκύψουν από την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου».

6. ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑ- 
ΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ (Aναστολή των διαδικασιών και της 
εκτέλεσης οποιασδήποτε απόφασης ή διατά- 
γματος έξωσης λόγω μη καταβολής ενοικίου, 
μέχρι την 31η Μαΐου 2020)

Με το νόμο αυτό προβλέπεται η αναστολή των 
διαδικασιών καθώς και της εκτέλεσης οποιασδήποτε 
απόφασης ή διατάγματος έξωσης λόγω μη καταβολής 
ενοικίου, μέχρι την 31η Μαΐου 2020, ώστε να επιτευχθεί 
η προστασία των ενοικιαστών. 

Συγκεκριμένα, ο νόμος προνοεί:

Παρά τις διατάξεις του βασικού Νόμου, κάθε διαδικασία 
για ανάκτηση κατοχής δυνάμει της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 11, σε οποιοδήποτε στάδιο και 
αν βρίσκεται, αναστέλλεται μέχρι και την 31 Μαΐου 2020, 
και καμιά απόφαση ή Διάταγμα ανάκτηση κατοχής δεν 
θα εκδίδεται από το Δικαστήριο δυνάμει τέτοιας 
διαδικασίας μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.

Οι πρόνοιες του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου δεν 
εφαρμόζονται σε περίπτωση που δεν καταβλήθηκε 
οποιοδήποτε ενοίκιο νομίμως οφειλόμενο μέχρι και την 
29 Φεβρουαρίου 2020.

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Για 
κάλυψη των ειδικών σχεδίων και επιδομάτων)

(1) Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών 
Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις οικονομικές 
δραστηριότητες που τελούν σε υποχρεωτική αναστολή 
εργασιών στη βάση Αποφάσεων του Υπουργικού 
Συμβουλίου και σχετικών Διαταγμάτων του Υπουργείου 
Υγείας, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ειδικό ανεργιακό 
επίδομα μέχρι και το 90% των εργοδοτουμένων τους
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Το  ανεργιακό επίδομα θα ανέρχεται μέχρι το 60% των 
ασφαλιστέων αποδοχών κάθε εργαζόμενου και θα 
διέπεται από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του 
ανεργιακού επιδόματος, όπως αυτό ορίζεται στον περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.  

Το 10% του προσωπικού της επιχείρησης δεν δύναται να 
περιληφθεί στο Σχέδιο και αφορά Γενικούς Διευθυντές, 
Διευθυντές Μέτοχους, υψηλόβαθμα Διευθυντικά 
Στελέχη επιχειρήσεων καθώς και σε όσους είναι 
αναγκαίοι για την εκτέλεση διοικητικών λειτουργιών 
που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της κάθε 
επιχείρησης.

Αν η επιχείρηση εργοδοτεί μόνο μέχρι 9 εργαζομένους, 
τότε θα τηρείται η προϋπόθεση που αναφέρεται στην 
πιο πάνω παράγραφο  για τους Διευθυντές Μετόχους, 
κ.λπ., αλλά αντί ο όρος του 90%, θα παραχωρείται το 
ειδικό ανεργιακό επίδομα σε όλους τους υπόλοιπους 
εργαζομένους. 

(2) Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών 
Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν τερματίσει υποχρεωτικά 
τις δραστηριότητές τους στη βάση Αποφάσεων του 
Υπουργικού Συμβουλίου και των σχετικών Διαταγμάτων 
του Υπουργείου Υγείας, αλλά έχουν υποστεί μείωση του 
κύκλου εργασιών τους πέραν του  25% συνεπεία της 
πανδημίας, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο  
Σχέδιο.

Το ειδικό ανεργιακό επίδομα θα δύναται να 
παραχωρείται μέχρι και στο 75% των εργοδοτουμένων 
της επιχείρησης αν η επιχείρηση εργοδοτεί μέχρι 50 
εργαζομένους, και μέχρι και στο 60% των 
εργοδοτουμένων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν 
πέραν των 50 εργαζομένων. Το ειδικό ανεργιακό 
επίδομα θα διέπεται από τις ασφαλιστικές 
προϋποθέσεις του ανεργιακού επιδόματος, όπως 
ορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο. 

(3) Αυτοτελώς Εργαζόμενοι
Περίπου 40.000 αυτοτελώς εργαζόμενοι θα μπορούν να 
αξιοποιήσουν το Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών 
που έχει καταρτιστεί για την περίοδο από 16 Μαρτίου 
2020 μέχρι 12 Απριλίου 2020 και αφορά στην καταβολή 
ειδικού ανεργιακού επιδόματος που θα ισούται με το 
60% των ασφαλιστέων αποδοχών τους, με ανώτατο 
όριο τα €1.000 και νοουμένου ότι τηρούνται οι 
ασφαλιστικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τους 
μισθωτούς.
  
Eξαιρούνται οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε τομείς που δεν έχουν 
επηρεαστεί από την υφιστάμενη κατάσταση.

(4) Χορήγηση "Ειδικής Άδειας" 
Η οποία δύναται να έχει διάρκεια μέχρι και τέσσερις 
εβδομάδες στο παρόν στάδιο και στην οποία δεν 
περιλαμβάνονται αργίες και η οποία χορηγείται σε 
γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιο 
τομέα, για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών 
(μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου), λόγω αναστολής 
της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε 
βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς. 

(5) Ειδικό Επίδομα  Ασθενείας  
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι εργαζόμενοι που 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και 
εμπίπτουν στον Κατάλογο που έχει δημοσιευτεί από το 
Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από 
την εργασία τους για σκοπούς προστασίας και μη 
επιδείνωση της υγείας τους και έχει προϋπόθεση την 
προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό 
τους.  Δικαιούχοι καθίστανται και όσοι εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία 
τους με οδηγίες ή εντολή των Αρχών (Κατηγορία 1 
[υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακο- 
λούθηση (καραντίνα)] και Κατηγορία 2 [αυτο- 
περιορισμός υπό τηλεφωνική παρακολούθηση]), 
νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι 
κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το 
Υπουργείο Υγείας και πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63
ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ο έτους, οι οποίοι δεν 
λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να 
εργάζονται και οι οποίοι εμπίπτουν είτε στις Κατηγορίες 
1 και 2 του Υπουργείου Υγείας νοουμένου ότι κατέχουν 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας. 

Καλύπτονται επίσης, άτομα της ίδιας ηλικίας που 
εμπίπτουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου που 
παρουσιάζονται στον Κατάλογο του Υπουργείου Υγείας 
και πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για 
σκοπούς προστασίας και μη επιδείνωση της υγείας τους, 
νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό από τον 
Προσωπικό Ιατρό τους.

Το μέτρο αυτό αφορά και σε αυτοτελώς εργαζόμενα 
πρόσωπα,  νοουμένα ότι πληρούν τις πιο πάνω 
προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι για σκοπούς 
στήριξής τους, το επίδομα Ειδικής Άδειας θα 
καταβάλλεται όπως και στους μισθωτούς, από την 
τέταρτη μέρα.

(6) Πρόνοια για μέτρα προστασίας της υγείας 
(Ποσό €100.000.000) για καταπολέμηση της 
πανδημίας σε περίπτωση που χρειαστεί,τα οποία 
θα καλύπτουν, μεταξύ άλλων:  

(i)  Απασχόληση πρόσθετου ιατρικού, νοσηλευτικού 
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και υποστηρικτικού προσωπικού και για 
αποτελεσματικότερη και αμεσότερη ανταπόκριση 
στο έργο που καλούνται να διεκπεραιώσουν.

(ii) Ενίσχυση σε εξοπλισμό και υλικοτεχνική 
υποδομή. 

(iii) Ενίσχυση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και 
Γενετικής τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε 
υλικοτεχνική υποδομή.

(iv) Ενίσχυση του Κέντρου Ασθενοφόρων.   

(v) Ενίσχυση της Υπηρεσίας 1420.

(vi) Φιλοξενία σε χώρους "καραντίνας".

(ν) Μέτρα για ενημέρωση του κοινού για προστασία 
από COVID 19.

(vi) Άλλα έκτακτα μέτρα. 

(7) Στήριξη για ανάκαμψη του Τουρισμού για υλo
ποίηση δράσεων στήριξης του τουριστικού 
ρεύματος προς την  Κύπρο. (Ποσό €11.000.000).

(8) Καταβολή επιδόματος παραμονής φοιτητών 
στο εξωτερικό, ενόψει των διακοπών του Πάσχα 
(Ποσό €15.000.000).

(9) Σχέδιο για επαναπατρισμό Κυπρίων που 
βρίσκονται στο εξωτερικό για ειδικούς λόγους 
(Ποσό €6.000.000) 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ημερομηνίας 26.3.2020

(Μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα για 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την 

εξάπλωση του Κορωνοϊού)

Πέραν των πιο πάνω νόμων, το Υπουργικό 
Συμβούλιο ενέκρινε τα πιο κάτω μέτρα για τη 
στήριξη του Αγροτικού Τομέα για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων από την εξάπλωση του Κορωνοϊού.
(α) Παραχώρηση δωρεάν ποσότητας νερού προς 
τους γεωργούς ίσης με το 20% της ποσότητας που 
θα έχει καταναλωθεί την τετραμηνία 
Μαρτίου-Ιουνίου.

(β) Διευκόλυνση αποπληρωμής των τιμολογίων των 
αγροτών για το νερό. Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις 
κατανάλωσης της πιο πάνω περιόδου προς τους 
γεωργούς, αντί να εκδοθούν  από το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων ανά διμηνία (Μάρτιος - 
Απρίλιος και Μάιος – Ιούνιος), θα κατανεμηθούν στις 
χρεώσεις κατανάλωσης των επόμενων τριών 
διμήνων, μέχρι το τέλος του έτους.  Σημειώνεται ότι, 
η αποπληρωμή των τιμολογίων προβλέπεται να 
γίνεται σε 90 μέρες από την έκδοσή τους και ως εκ 
τούτου με αυτή τη διευκόλυνση δίδεται στους 
αγρότες ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο για 
συμμόρφωση.

(γ) Μη επιβολή τέλους υπερκατανάλωσης για το 
2019.

(δ) Μη αποκοπή του νερού σε αγρότες και αγροτικές 
επιχειρήσεις λόγω καθυστερημένων οφειλών, μέχρι 
τον Αύγουστο του 2020.

Πλήρη και έγκαιρη αποζημίωση αγροτών για ζημιές 
που έχουν υποστεί συγκεκριμένοι τύποι 
καλλιεργειών κατά την προηγούμενη περίοδο λόγω 
ακραίων καιρικών φαινομένων. 

Διευκόλυνση των αγροτών να εξασφαλίσουν 
χρηματοδότηση μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης, μετακινώντας τις προθεσμίες υποβολής 
των αιτήσεών τους σε χρόνο που έχει συμφωνηθεί 
με τις αγροτικές οργανώσεις. Επιπρόσθετα, 
απλοποιούνται οι διαδικασίες άντλησης χρηματο- 
δότησης σε τρέχουσες δράσεις.

Επίσπευση της επιστροφής του ΦΠΑ που οφείλεται 
σε αγροτικές επιχειρήσεις. 

Αυτόματη ανανέωση των αδειών για εργάτες τρίτων 
χωρών που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα.
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ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 28-29 Μαρτίου 2020

ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ – «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑ- 
ΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 
2020»

Με βάση το νομοσχέδιο, εξουσιοδοτείται το 
Υπουργικό Συμβούλιο  να αποφασίζει τη λήψη 
εκτάκτων μέτρων από Χρηματοοικονομικούς 
Οργανισμούς και αρμόδιες εποπτικές αρχές, εφόσον 
σύμφωνα με την  Κεντρική Τράπεζα η λήψη μέτρων 
αναστολής συμβάλλει στη διαφύλαξη της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της 
Δημοκρατίας. 

Τα μέτρα αναστολής λαμβάνονται με γνώμονα τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, την προαγωγή 
της δημόσιας ωφέλειας και την εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος.

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του 
παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, 
ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου 
Νόμου, δύναται να αποφασίζει την αναστολή-

(i) της αποπληρωμής δόσεων συμπεριλαμβανο- 
μένων και τόκων για πιστωτικές διευκολύνσεις προς
Xρηματοοικονομικούς Oργανισμούς και για 
καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών,

(ii) της λήψης οποιονδήποτε μέτρων από τους 
Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς λόγω της 
εφαρμογής του μέτρου που αναφέρεται στην 
παράγραφο (i) του παρόντος εδαφίου,

(iii) των υποχρεώσεων Χρηματοοικονομικών 
Οργανισμών για την ετοιμασία, υποβολή και 
ανακοίνωση των οικονομικών τους καταστάσεων,
Τα μέτρα αναστολής διέπονται από τις ακόλουθες 
γενικές αρχές:

(α) είναι περιορισμένης έκτασης και προσωρινού 
χαρακτήρα:

Νοείται ότι, σε εξαμηνιαία βάση, το Υπουργείο 
Οικονομικών σε συνεργασία με την Κεντρική 
Τράπεζα και αφού η τελευταία συμβουλευθεί 
προηγουμένως την αρμόδια εποπτική αρχή, 
εξετάζουν από κοινού το ενδεχόμενο τερματισμού ή 
τροποποίησης των μέτρων αναστολής και σε 
περίπτωση που έκαστο μέτρο αναστολής 
ενδείκνυται να τροποποιηθεί ή τερματιστεί, υποβάλ- 
λεται από τον Υπουργό, σε συνεργασία με την 
Κεντρική Τράπεζα, Πρόταση προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο για λήψη απόφασης για τροποποίηση ή 
τερματισμό του.

(β) εφαρμόζονται με γνώμονα την επίτευξη των πιο 
κάτω στόχων:

(ι) τη διασφάλιση της σταθερότητας και την εύρυ- 
θμη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστή- 
ματος

(ιι) τη στήριξη δανειοληπτών που καλύπτονται από 
τις πρόνοιες του παρόντος νόμου,

(iii) την πρόληψη της δημιουργίας ή της εξάπλωσης 
κινδύνων με πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στη 
σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος,

(iv) την προστασία των δημόσιων πόρων με την 
ελαχιστοποίηση του κόστους στήριξης για τους 
φορολογούμενους,

(v) την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ο Υπουργός, με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής 
Τράπεζας, και αφού η Κεντρική Τράπεζα 
συμβουλευθεί προηγουμένως τις αρμόδιες 
εποπτικές αρχές δύναται να εκδίδει διατάγματα για 
τη ρύθμιση ή καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου.

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του παρόντος 
άρθρου, διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (1), δύναται να προβλέπει 
για όλα ή για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τον τρόπο εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων και 
τη χρονική τους διάρκεια.

(β) τις προϋποθέσεις και τους όρους για τη λήψη των 
εκτάκτων μέτρων.

(γ) μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς αποφυγήν 
της κατάχρησης των εκτάκτων μέτρων.

Ο προτεινόμενος νόμος δεν επηρεάζει-

(α) τις αρμοδιότητες και εξουσίες της Κεντρικής 
Τράπεζας δυνάμει των διατάξεων του περί της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου και 
οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου.

β) τις αρμοδιότητες και εξουσίες των αρμόδιων 
εποπτικών αρχών·

(γ) την εφαρμογή των προνοιών του περί Εξυγίανσης 
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου και τις 
δυνάμει του Νόμου αυτού εξουσίες και αρμο- 
διότητες της Αρχής Εξυγίανσης.
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ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ - «ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 
Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  
∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 
ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟ- 
ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η παραχώρηση 
κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού μέχρι 2 
δισεκατομμυρίων ευρώ σε αδειοδοτημένα 
πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν συσταθεί στην 
Κυπριακή Δημοκρατία με σκοπό την παραχώρηση 
νέων δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς 
εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες ως αποτέλεσμα της πανδημίας του 
κορωνοϊού και την επιδότηση μέρους του επιτοκίου 
εξυπηρετούμενων υφιστάμενων δανείων φυσικών 
προσώπων, αυτοτελώς εργαζομένων και επιχει- 
ρήσεων. 

 Το νομοσχέδιο προνοεί όπως:

O Υπουργός αφού λάβει υπόψη τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου και τις Aνακοινώσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των 
Κανόνων περί Κρατικών Ενισχύσεων στα μέτρα που 
λήφθηκαν για ενίσχυση της οικονομίας λόγω των 
επιπτώσεων από την εξάπλωση του Κορωνοϊού, 
δύναται να προβαίνει στην έκδοση κυβερνητικών 
εγγυήσεων συνολικού ποσού μέχρι δύο 
δισεκατομμυρίων ευρώ (€ 2.000.000.000), σε 
πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί στη 
Δημοκρατία και έλαβαν άδεια λειτουργίας από την 
Κεντρική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων των 
θυγατρικών ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων 
κράτη-μέλη, με σκοπό την παραχώρηση δανείων με 
χαμηλό κόστος σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς 
εργαζομένους καθώς και την επιδότηση μέρους του 
επιτοκίου υφιστάμενων εξυπηρετούμενων δανείων 
φυσικών προσώπων, Αυτοτελώς Εργαζομένων και 
Επιχειρήσεων.

Ποσό μέχρι ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων 
πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€1.750.000.000) θα 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά  για την έκδοση νέων 
δανείων προς Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς 
Εργαζόμενους: 

Νοείται ότι οι κυβερνητικές εγγυήσεις παρα- 
χωρούνται για την αύξηση της ρευστότητας στην 
οικονομία κατά ισόποσο ποσό και δεν θα 
χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή υφιστά- 
μενων πιστωτικών διευκολύνσεων είτε εξυπηρε- 
τούμενων είτε μη εξυπηρετούμενων είτε κατά την 
αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστωτικών διευκο- 

λύνσεων οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος 
εξαιρουμένων τοκοχρεολυσίων υφιστάμενων 
δανείων τα οποία είναι μέρος του υφιστάμενου 
προγράμματος αποπληρωμής.

(Διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€ 250.000.000) 
για την επιδότηση μέρους του επιτοκίου 
εξυπηρετούμενων δανείων σε φυσικά πρόσωπα, 
Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις στην 
βάση κριτηρίων που θα καθορίζονται με Διάταγμα 
του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 
13 του παρόντος Νόμου.

 Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα του που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Νόμου να 
αναθεωρεί τα πιο πάνω όρια των εδαφίων (2) και (3) 
αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών.

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται για 
περίοδο όχι λιγότερη από τρεις (3) μήνες και όχι 
περισσότερη από έξι (6) χρόνια. 

Η κυβερνητική εγγύηση για την έκδοση δανείων 
καλύπτει τις ζημιές που θα προκύψουν στα δάνεια 
που θα παραχωρηθούν με βάση το Νόμο με 
καθορισμένο ανώτατο όριο κάλυψης ζημιών 
εβδομήντα τοις εκατόν (70%) για τη Δημοκρατία και 
τριάντα τοις εκατόν (30%) για τα Πιστωτικά Ιδρύματα 
για νέα εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα 
δάνεια:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα του που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος 
Νόμου να αναθεωρεί τα πιο πάνω όρια αναλόγως 
των επικρατουσών συνθηκών. 

Ως εξασφάλιση, για σκοπούς του παρόντος νόμου,  
θεωρείται η υποθηκευμένη ακίνητη ιδιοκτησία ή 
άλλα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία και θα δύναται 
να γίνεται  αποδεκτή και 2η  υποθήκη στην έκταση 
που αυτή καλύπτει το δάνειο και η προγενέστερη 
υποθήκη είναι στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα:

Νοείται ότι οι προσωπικές εγγυήσεις δεν θεωρούνται 
ως εξασφάλιση στο δάνειο.

Δικαιούχοι δανείων βάση του παρόντος νόμου 
δύναται να είναι: Επιχειρήσεις καθώς και  Αυτοτελώς 
Εργαζόμενοι  οι οποίες δεν ήταν προβληματικοί/ές 
και δεν αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες κατά 
την 31ην Δεκεμβρίου 2019, και δεν είχαν κατά την 
κριθείσα ημερομηνία καθυστερήσεις στην κατα- 
βολή οποιασδήποτε δόσης υφιστάμενου δανείου 
πάνω από 30 μέρες από την ημερομηνία που 
προνοείται από υφιστάμενες συμβατικές τους  
υποχρεώσεις αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της 
επιδημίας του ιού COVID 19.
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Τα Πιστωτικά Ιδρύματα δύνανται να παρέχουν 
δάνεια στους δικαιούχους που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 για κάλυψη των αναγκών ρευστότητας, 
κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων.

Η πρόσκληση προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για 
παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων διαρκεί 
για ένα μήνα από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του Διατάγματος του Υπουργού που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13.

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται προς 
όφελος των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που  όπως 
προνοείται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Για την 
παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων, 
συνάπτονται διμερείς συμβάσεις μεταξύ της 
Δημοκρατίας και του Πιστωτικού Ιδρύματος, στη 
λήξη των οποίων οι κυβερνητικές εγγυήσεις 
ακυρώνονται.

Η παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων 
γίνεται έναντι καταβολής κατάλληλης προμήθειας 
από το πιστωτικό ίδρυμα, για λογαριασμό του 
οποίου παρέχεται η κυβερνητική εγγύηση.

Πέραν του καταβαλλόμενου τέλους εγγυήσεως, 
κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), ουδεμία άλλη 
χρηματική ή άλλη συναλλαγή είναι επιτρεπτή  επί 
των κυβερνητικών εγγυήσεων.  

Το  κριτήριο κατανομής των κυβερνητικών εγγυή- 
σεων, για λογαριασμό των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
είναι η συμβολή τους στις συνολικές εγχώριες 
καταθέσεις, εξαιρουμένων των διατραπεζικών 
καταθέσεων, καθώς και η συμβολή τους στα 
συνολικά εγχώρια εξυπηρετούμενα δάνεια, εξαιρου- 
μένων των διατραπεζικών δανείων, κατά την 31ην 
Δεκεμβρίου 2019.

Το ανώτατο ύψος των κυβερνητικών εγγυήσεων, το 
οποίο μπορεί να παραχωρηθεί σε κάθε Πιστωτικό 
Ίδρυμα δεν υπερβαίνει το 25% των συνολικών 
εγχώριων καταθέσεων, εξαιρουμένων των 
διατραπεζικών καταθέσεων, του πιστωτικού 
ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Επιτροπή θα παρακολουθεί και συντονίζει την ορθή 
και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του 
Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 
Διαταγμάτων του Υπουργού.

Η Επιτροπή συγκροτείται από δύο λειτουργούς του 
Υπουργείο,  που ορίζει ο Υπουργός, ο ένας εκ των 
οποίων θα εκτελεί χρέη προέδρου, και δύο 
λειτουργούς της Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίοι 
ορίζονται από τον Υπουργό μετά από σύσταση του 
Διοικητή. 

Οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας δεν 
θίγονται από τη σύσταση και λειτουργία της 
Επιτροπής.

Η διαδικασία, οι όροι παραχώρησης των κυβερνη- 
τικών εγγυήσεων, το ύψος του καταβαλλόμενου 
τέλους εγγυήσεως, οι ζημιές που καλύπτουν οι 
κυβερνητικές εγγυήσεις, το ύψος των δανείων και 
των επιτοκίων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς 
Εργαζομένους, τα κριτήρια των δικαιούχων των 
δανείων, τα κριτήρια αναφορικά με τον τρόπο 
κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων, τα 
κριτήρια αναφορικά με την επιδότηση του επιτοκίου 
καθώς και οι διευθετήσεις παρακολούθησης και 
συντονισμού για την ορθή και αποτελεσματική 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης αρμόδιας 
Επιτροπής, καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού 
που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση παράβασης από πιστωτικό ίδρυμα 
των προϋποθέσεων και όρων που διέπουν την 
παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων βάσει 
του παρόντος Νόμου και των εκάστοτε εκδιδόμενων 
Διαταγμάτων του Υπουργού κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 13, ο Υπουργός δύναται να επιβάλει  
διοικητικό πρόστιμο  από χίλιες (€1.000) μέχρι 
πεντακόσιες χιλιάδες (€500.000) ευρώ, ανάλογα με 
τη βαρύτητα της παράβασης και σε περίπτωση που 
η παράβαση συνεχίζεται ο Υπουργός έχει 
επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό 
πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, 
από εκατό μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ για κάθε 
ημέρα συνέχισης της παράβασης.

Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, ο Υπουργός ειδοποιεί το 
επηρεαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα για την πρόθεσή 
του να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, 
ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους 
προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και 
παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής 
παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.
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