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14 Απριλίου 2020,

Πίνακας Αποδεκτών (Κατάλογοι Α, Β, Γ, Δ, Ε και Στ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡ. 22

θέμα: Συνεδρίες Αρμοδίων Οργάνων στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων
μέσω Τηλεδιασκέψεων.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρατίθενται τα ακόλουθα:

Α. Έννοια και Χρήση Τηλεδιάσκεψης:

1. Σύμφωνα με τον περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου (Τροποποιητικό) Νόμο
28(1)/2020, ο οποίος επισυνάπτεται για ενημέρωση σας και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας στις 27 Μαρτίου 2020, με άμεση ισχύ, είναι δυνατόν:

«Με απόφαση του Προέδρου συλλογικού οργάνου, τα μέλη αυτού δύνανται, σε περίπτωση
απουσίας τους στο εξωτερικό ή σε περίπτωση που η φυσική παρουσία τους είναι δυσχερής ή
στην περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που παρεμποδίζει την προσέλευση
ενός ή περισσότερων ή όλων των μελών του συλλογικού οργάνου, να συμμετέχουν σε
συνεδρία αυτού μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ωζ- τηλεδιάσκεψη νοείται η εξ αποστάσεως λαμβάνουσα χώρα συνεδρία, ήτοι η αμφίδρομη
επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή ατόμων μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας
και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών, νοουμένου ότι ένας έκαστος των μελών που λαμβάνει
μέρος στη συνεδρία έχει τη δυνατότητα να ακούει ή να βλέπει και να ακούει όλους τους
παρόντες σε κάβε ουσιώδη χρόνο καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας.».

2. Εν όψει της υπό αναφορά νομοθεσίας, τα αρμόδια όργανα στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων (Συμβούλια Προσφορών, Διαχειριστικές Επιτροπές, Επιτροπές Προσφορών Δήμων,
Επιτροπές Αξιολόγησης, Ad hoc τεχνικές επιτροπές, Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεοϋν και
Τμηματικές Επιτροπές Αλλαγών και Απαιτήσεων), στα πλαίσια των καθηκόντων και εξουσιών τους,
καθίσταται νόμιμο να συνεδριάζουν
(α) είτε αποκλειστικά μέσω τηλεδιασκέψεων, είτε
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(β) να συμμετέχει κάποιο μέλος τους ή άλλο πρόσωπο, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις συνεδρίες των
αρμοδίων οργάνων που διεξάγονται με φυσική παρουσία των υπολοίπων,
εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι.

Όπως προκύπτει από την εν λόγω νομοθεσία, στην έννοια της τηλεδιάσκεψης, περιλαμβάνεται τόσο η
οπτικοακουστική συμμετοχή, όσο και η απλή ακουστική συμμετοχή προσώπων σε συνεδρία,
νοουμένου ότι τουλάχιστον ακούγονται από τους συμμετέχοντες, σε ζωντανό χρόνο, τα λεγόμενα από
όλους στη συνεδρία. Για σκοπούς καλύτερου συντονισμού αναφορικά με την αξιοποίηση της πιο
πάνω δυνατότητας, ο πρόεδρος, ο προεδρεύων ή ο συντονιστής κάθε αρμοδίου οργάνου θα πρέπει
να αναφέρει στη σχετική πρόσκληση, τον τρόπο / λεπτομέρειες διεξαγωγής της συνεδρίας, εφόσον
αυτή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης. Νοείται ότι στις συνεδρίες των
αρμοδίων οργάνων καλούνται να συμμετάσχουν και οι παρατηρητές τους, ως αναφέρονται στις κατά
περίπτωση ισχύουσες Κ.Δ.Π. ή εσωτερικές διαδικασίες.

Διευκρινίζεται ότι, ο πρόεδρος, ο προεδρεύων ή ο συντονιστής του αρμοδίου οργάνου θα πρέπει να
εγκρίνει τη συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου, για το οποίο υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι, να
λαμβάνει μέρος σε συνεδρία του αρμοδίου οργάνου που διεξάγεται με φυσική παρουσία, μέσω
τηλεδιάσκεψης.

Β. Περιεγόυενο Προσκλήσεων;

3. Στις περιπτώσεις όπου η συνεδρία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης, οι
πρόεδροι, οι προεδρεύοντες ή οι συντονιστές των αρμοδίων οργάνων, θα πρέπει στις προσκλήσεις
σύγκλησης συνεδριών μέσω τηλεδιάσκεψης, να αναφέρουν την απόφαση τους περί τούτου.

4. Η έγγραφη1 πρόσκληση τόσο των μελών των αρμοδίων οργάνων, όσο και των παρατηρητών
τους σε συνεδρία μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων θα κληθούν να
συμμετάσχουν, αποστέλλεται σε δηλωμένη από αυτούς ηλεκτρονική διεύθυνση, ή μέσω άλλου
ηλεκτρονικού μέσου. Η πρόσκληση δυνατόν να περιλαμβάνει τα υπό εξέταση στη συνεδρία ή / και
σχετικά έγγραφα και στοιχεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τους προέδρους,
προεδρεύοντες ή συντονιστές των αρμοδίων οργάνων, σε συνεννόηση με τους γραμματείς των
αρμοδίων οργάνων, όπου υπάρχουν, ώστε να δηλωθούν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή άλλα
ηλεκτρονικά μέσα των μελών των αρμοδίων οργάνων και των παρατηρητών τους, όπου θα τους
αποστέλλονται οι προσκλήσεις για τις συνεδρίες.

Γ Αιτιολογία Τηλεδιασκεψεων:

5. Τονίζεται σχετικά ότι σύμφωνα με το άρθρο 23(4) του Νόμου (το οποίο έχει προστεθεί με τον
υπό αναφορά Τροποποιητικό Νόμο 28(1)/2020), σε κάθε περίπτωση τηρείται πρακτικό για τους
λόγους συμμετοχής στη συνεδρία μέσω τηλεδιάσκεψης. Δηλαδή, στα πρακτικά κάθε συνεδρίας,
πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται ρητά:

(a) 0 λόγος / λόγοι που η συνεδρία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης, ή

Άρθρο 2 Νομοθεσίας περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων: «γραπτώς» ή «εγγράφως» σημαίνει κάθε σύνολο λέξεων ή
αριθμών, το οποίο μπορεί να διαβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα·
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(β) Ο λόγος / λόγοι συμμετοχής μεμονωμένου προσώπου ή προσώπων μέσω
τηλεδιάσκεψης σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία των υπολοίπων,

ανάλογα με την περίπτωση.

Δ. Συντονισμος / Τήρηση Υποχρεώσεων:

6. Η διεξαγωγή των συνεδριών των αρμοδίων οργάνων μέσω τηλεδιάσκεψης, να γίνεται μερίμνη
των προέδρων ή προεδρευόντων, ή των συντονιστών των αρμοδίων οργάνων, σε συνεργασία με τους
γραμματείς, όπου υπάρχουν. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η διακοπή της σύνδεσης συγκεκριμένου
προσώπου από τηλεδιάσκεψη, θεωρείται αποχώρηση του από τη συνεδρία.

Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδριών των αρμοδίων οργάνων μέσω τηλεδιασκέψεων,
δεν επηρεάζει οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις επιβάλλονται στα αρμόδια όργανα από την κείμενη
νομοθεσία, όπως η προβλεπόμενη απαρτία (ολομέλεια προκειμένου για επιτροπές αξιολόγησης), η
προβλεπόμενη τήρηση και υπογραφή των απαιτούμενων πρακτικών, η μη παρακολούθηση των
συνεδριών από μη εξουσιοδοτημένα για συμμετοχή στη συνεδρία πρόσωπα, η αποχώρηση των τυχόν
προσκληθέντων ατόμων που συμμετείχαν στη συνεδρία και δεν έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα,
πριν από τη λήψη απόφασης, κοκ.

7. Επίσης, δεν επηρεάζονται οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις τίθενται στις αναθέτουσες αρχές/
αναθέτοντες φορείς από την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, όπως η έγγραφη υπογραφή διορισμών των μελών των επιτροπών αξιολόγησης, των
εκθέσεων αξιολόγησης από όλα τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης κλπ.

Για το σκοπό αυτό, επισύρεται η προσοχή των αρμοδίων οργάνων, όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικά
και να αντιμετωπίζουν τις συνεδρίες που γίνονται μέσω τηλεδιασκέψεων ως αν να ήταν συνεδρίες που
πραγματοποιούνται με τη φυσική παρουσία των μελών τους, καθώς και των αναθετουσών αρχών /
αναθετόντων φορέων αναφορικά με την εφαρμογή των λοιπών προνοιών και υποχρεώσεων που
επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία, σε σχέση με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Ε. Διάνραυυα Ενεργειων:

8. Επισυνάπτεται για διευκόλυνση σχετικό διάγραμμα ενεργειών, που θα πρέπει να ακολουθείται
για τους σκοπούς διεξαγωγής συνεδριών των αρμοδίων οργάνων στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ζ:

!έα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

1. Δήλωση ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων όπου θα μπορούν να
σποστέλνονται ηλεκτρονικά οι προσκλήσεις στις συνεδρίες.
(Για το σκοπό αυτό, να γίνει συνεννόηση μεταξύ προέδρων και γραμματέων αρμοδίων οργάνων, όπου
υπάρχουν, καθώς και να ληφθεί μέριμνα από τους συντονιστές, προκειμένου για επιτροπές αξιολόγησης / ad
hoc τεχνικές επιτροπές, για τις σχετικές ενέργειες προς εξασφάλιση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων).

2. Λήψη απόφασης του πρόεδρου, προεδρεύοντος ή του συντονιστή του αρμοδίου οργάνου, για
διεξαγωγή συνεδρίας μέσω τηλεδιάσκεψης. Η αποστολή της έγγραφης πρόσκλησης στις δηλωμένες από
αυτούς διευθύνσεις, θεωρείται ως λήψη απόφασης για διεξαγωγή της συνεδρίας μέσω τηλεδιασκεψης.
(Αυτοβούλως ή / και κατόπιν αιτήματος μελών του αρμοδίου οργάνου ή εν όψει άλλης γενικής πολιτικής,
αναλόγως των περιστάσεων).

3. Σύνταξη και αποστολή πρόσκλησης στις δηλωμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που θα πρέπει να
περιλαμβάνει:

(α) Τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της συνεδρίας μέσω τηλεδιάσκεψης (σε καθορισμένη ηλεκτρονική εφαρμογή /
μέσο / πλατφόρμα / σύστημα ήχου) και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά.
(β) Ημερήσια διάταξη / αναφορά των υπό εξέταση στη συνεδρία εγγράφων / στοιχείων, όπως είθισται, ή για τη
συνέχιση των εργασιών προκειμένου για επιτροπή αξιολόγησης / ad hoc τεχνική επιτροπή.

4. Συντονισμός προέδρων / συντονιστών αρμοδίων οργάνων με γραμματείς, όπου υπάρχουν, ή άλλα
πρόσωπα, για την εύρυθμη διεξαγωγή της συνεδρίας, τόσο πριν από την έναρξη, όσο και κατά τη διάρκεια της.
(θα πρέπει να ελέγχεται εκ των προτέρων σε δοκιμαστική βάση η λειτουργικότητα της επιλεχθείσας
ηλεκτρονικής πρόσβασης, ήτοι κατά πόσο ανταποκρίνεται κατά τη δοκιμαστική εφαρμογή της, προκειμένου να
διασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρία. Οι πρόεδροι, ο προεδρεύοντες ή οι συντονιστές κάθε
αρμοδίου οργάνου έχουν, όπως και υπό κανονικές συνθήκες, την ευθύνη λήψης οιωνδήποτε μέτρων κρίνουν
σκόπιμα, για την εύρυθμη διεξαγωγή των συνεδριών, κατά τη διάρκεια τους, σε συνεννόηση με τους γραμματείς,
όπου υπάρχουν).

5. Έγκριση έκτακτης συμμετοχής μεμονωμένου προσώπου ή προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε
συνεδρία που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των υπολοίπων.
(Εναπόκειται στη λήψη απόφασης προέδρου, προεδρεύοντος ή συντονιστή αρμοδίου οργάνου, να εγκρίνει τη
συμμετοχή μέλους ή άλλου προσκληθέντος προσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνεδρία που διεξάγεται με
φυσική παρουσία, εφόσον ζητείται πριν ή κατά τη διάρκεια της, για συγκεκριμένο λόγο / λόγους).

6. Τήρηση πρακτικών γίνεται ως η συνεδρία να διεξάγεται με φυσική παρουσία, με την επιπρόσθετη
υποχρέωση καταγραφής των λόγων που η συνεδρία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης, ή
της συμμετοχής μεμονωμένου προσώπου ή προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνεδρία που
πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσια των υπολοίπων.

7. Ροή εργασιών: Οι εργασίες των αρμοδίων οργάνων στα πλαίσια των καθηκόντων και εξουσιών τους,
εκτελούνται ως εάν να πρόκειται για συνεδρία που διεξάγεται με φυσική παρουσία και τηρούνται οι λοιπές
νομικές και διαδικαστικές υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων.

i
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Ε.Ε. Παρ. 1(1) Ν. 28(1)/2020Αρ. 4748, 27.3.2020
Ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου (Τροποττοιητικος) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευσηστην Εττίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατι'Βς σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 28(1) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡ! ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ

TOY 1999 ΜΕΧΡΙ 2014

Συνοπτικός
τίτλος.

158(1)Tou1999
99(1)Tou2014.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικου
νόμου.

Τροποποίηση
του όρθρου 21
του βασικού
νόμου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου
(Τροποττοιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Γενικών Αρχών του
Διοικητικού Δικαίου Νόμους του 1999 έως 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός
νόμος» ) και ο βασικός νόμος και ο τταρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γενικών Αρχών
του Διοικητικού Δικαίου Νόμοι του 1999 έως 2020.

2. To άρθρο 2 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη στην καταλληλη αλφαβητική
σειρά του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού αυτού:

«τηλεδιάσκεψη», σημαίνει την εξ αποστάσεως λαμβάνουσοιν χωραν ουνεδρΐα, ήτοι την
αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή ατόμων μέσω συστημάτων ήχου,
εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων ηου παρέχουν οι τεχνολονίες
πληροφορικής και επικοινωνιών, νοουμένου ότι ίνας έκαστος των μελών που λαμβάν£ΐ μέρος στη
συνεδρία εχει τη δυνατότητα να ακούει ή να βλέπει και να ακούει όλους τους παρόντες σε κάθε
ουσιώδη χρόνο καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας·».

3. To άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται, ως ακολούθως:

(a) Με τη μετατροπή της τελειας στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού σε άνω και κάτω τελεία και
την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης εηιφύλαξης:

«Νοείται ότι, η ειδοποίηση των μελών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο
ηλεκτρονικό μέσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που τα μέλη έχουν δηλώσει, θεωρείται ως
νομότυπη κλήση.»·

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου και
επιφυλάξεων:

«(6) Με απόφαση του Προέδρου συλλογικού οργάνου, τα μέλη αυτού δύνανται, σε
περίπτωση απουσίας τους στο εξωτερικό ή σε περ^ωση που η φυσική παρουσία τους
είναι δυσχερής ή στην περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που
παρεμηοδίζει την προσέλευση ενός ή ττερισσοτίρων ή όλων των μελών του συλλογικού
οργάνου, να συμμετέχουν σε συνεδρία αυτού μέσω τηλεδιοσκέφεως:

Νοείται ότι, επιφυλασσομένων των διαταξεων του άρθρου 23 ως προς τη διαττίστωση
νόμιμης απαρτίας, οι αηοφαοεις που λαμβάνονται μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζοωαι ως
νόμιμες:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ως
νόμιμη συνεδρία και κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου που συμμετέχει στη συνεδρία
λογίζεται ως παρόν και δικαιούμενο να ψηφίζει:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κρίνεται επιβεβλημένη η αποχώρηση
ενός ή περισσότερων μελών για οποιοδήποτε λόγο, η διακοπή της σύνδεσης με το εν
λόγω μέλος ή μέλη λογίζεται ως νόμιμη αποχώρηση από τη συνεδρία μέσω
τηλεδιασκέψεως:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ότι λαμβάνει
χωραν στο συνήθη χώρο εργασίας του συλλογικού opyavou ή σε χώρο που ήθελε
καθορισθεί επί τουτω.».
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Τροποποίηση
του άρθρου 23
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 62.

Τροποποιηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νίου
άρθρου 63.

4. To άρθρο 23 του βασικού νομου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδαφιο (3),
ιου ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(4) Για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας λογίζεται ότι παρόντες είναι και όσα μέλη λαμβάνουν
μέρος στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως, νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση τηρείται πρακτικό
για τους λόγους συμμετοχής τους στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως σύμφωνα με τις διατάξεις
του εδαφίου (6) του άρθρου 21.».

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετα το άρθρο 61 αυτού, του
ακόλουθου νέου αρθρου:

«Εξουσία έκδοσης 62. Ο Υττουργός Οικονομικών για σκοπους αποτελεσματικής εφαρμογής
διαταγμάτων, των διατάξεων του ησρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη

ρύθμιση θεμάτων τεχνικής φύσεως, για την ομαλή λειτουργία συνεδρίας που
διενεργείται δια τηλεδιασκέψεως, για την ομαλή συμμετοχή των μελών του
συλλογικού οργάνου σε αυτήν, για την αξιοπιστία του συστήματος και για την
ομαλή ηλεκτρονική ενεργοποιηση του, κατά τρόπο που να τηρούνται οι
διατάξεις του παροντος Νώμου.».

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 62 αυτού, του
ακόλουθου νεου άρθρου:

«Ισχύς των 63. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τη σύγκληση
διατάξεων του συνεδρίας δια τηλεδιασκίψεως, διαπίστωσης σπορτΐας ή/και για οποιαδήποτε
παρόντος Νόμου, άλλα συναφή θέματα αφορώντα στη διεξαγωγή συνεδρίας συλλογικού

οργάνου, ισχύουν και εφαρμοζονται ανεξαρτήτως των οικείων διατάξεων
οποιουδήποτε άλλου Νόμου.».
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«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
2. Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
3. Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
4. Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,
5. Επίτροπο Διοικήσεως,
6. Επίτροπο Εποπτείας Υγείας,
7. Επίτροπο Νομοθεσίας,
8. Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
9. Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού,
10. Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
11. Διοικητή Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών,
12. Αρχιπρωτοκολλητή Ανωτάτου Δικαστηρίου,
13. Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου,
14. Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών,
15. Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου,
16. Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,
17. Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,
18. Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων
19. Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας,
20. Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου,
21. Γενικό Διευθυντή Βουλής των Αντιπροσώπων
22. Γενικό Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,

Συντονισμού και Ανάπτυξης
23. Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Άμυνας
24. (σ) Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Περιβάλλοντος
(β) Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας
(γ) Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
(δ) Διευθυντή Τμήματος Δασών
(ε) Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
(στ) Διευθυντή Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης
(ζ) Διευθυντή Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
(η) Προϊστάμενο Υπηρεσίας Μεταλλείων



(θ) Διευθυντή Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών
(ι) Διευθυντή Τμήματος Αλιείας και θαλάσσιων Ερευνών
(ια) Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος.

25. (α) Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
(β) Αρχηγό Αστυνομίας
(γ) Προϊστάμενο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου
(δ) Διευθυντή Φυλακών

26. (α) Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού

(β) Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης
27. (α) Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων
(β) Διευθυντή Τμήματος Εργασίας
(γ) Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(δ) Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
(ε) Διευθυντή Κέντρου Παραγωγικότητας
(στ) Διευθυντή Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου
(ζ) Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
(η) Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

(θ) Διευθυντή Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
28. (α) Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών

(β) Έπαρχο Λευκωσίας
(γ) Έπαρχο Λεμεσού
(δ) Έπαρχο Λάρνακας
(ε) Έπαρχο Αμμοχώστου
(στ) Έπαρχο Πάφου
(ζ) Έπαρχο Κερύνειας
(η) Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

(θ) Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
(ι) Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
(ια) Διευθυντή Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
(ιβ) Διοικητή Πολιτικής Άμυνας
(ιγ) Διευθυντή Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων
(ιδ) Προϊστάμενο Υπηρεσίας Ασύλου

29. Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εξωτερικών
30. (α) Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών



(β) Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων
(γ) Έφορο Φορολογίας
(δ) Διευθυντή Στατιστικής Υπηρεσίας
(ε) Διευθυντή Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
(στ) Διευθυντή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
(ζ) Διευθυντή Τυπογραφείου
(η) Διευθυντή Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής

31. Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
32. (α) Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

(β) Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων
(γ) Διευθυντή Τμήματος Αρχαιοτήτων
(δ) Διευθυντή Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας
(ε) Διευθυντή Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

(στ) Διευθυντή Τμήματος Οδικών Μεταφορών
(ζ) Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρομηχονολογικών Υπηρεσιών
(η) Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
(θ) Διευθυντή Τμήματος Ελέγχου

33. (α) Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας
(β) Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
(γ) Διευθυντή Γενικού Χημείου
(δ) Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
(ε) Διευθυντή Οδοντιατρικών Υπηρεσιών

(στ) Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
34. Αν. Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας
35. Αν. Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Τουρισμού



«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Αναθεωρητική Αρχή Αδειών
2. Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραττόνων κατά της Αστυνομίας
3. Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού Λτδ
4. Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Λτδ
5. Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους Λτδ
6. Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη' Λτδ
7. Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ
8. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
9. Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
10. Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων
11. Αρχή Αδειών

12. Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
13. Αρχη Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος
14. Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
15. Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων για:
Κεντρικό Ταμείο Αδειών

• Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού
Ταμείο yia την Προστασία των δικαιωμάτων Εργοδοτουμένων σε
περίπτωση Αφερεγγυότητας του εργοδότη

16. Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας για: Σχολικές Εφορείες

17. Διογένης Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου Λτδ
18. Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο
19. Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
20. Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
21. Ειδικό Ταμείο Διατήρησης
22. Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης σε Αναπήρους
23. Ενεργειακό Γραφείο Κυπριών Πολιτών
24. Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης
25. Ένωση Δήμων



26. Ένωση Κοινοτήτων - Κοινοτικά Συμβούλια - Συμπλέγματα Κοινοτικών
Συμβουλίων

27. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
28. Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
29. Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού
30. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
31. θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
32. Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
33. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
34. Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου
35. Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
36. Ίδρυμα Συμφοονικής Ορχήστρας Κύπρου
37. Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου
38. Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
39. Ινστιτούτο Κύπρου

40. Καραϊσκάκειο Ίδρυμα
41. Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
42. Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
43. Κυπριακό Ερευνητικό & Ακαδημαϊκό Δίκτυο
44. Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
45. Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
46. Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
47. Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
48. Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
49. Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων
50. Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας
51. Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα
52. Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
53. Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
54. Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
55. Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
56. Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
57. Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
58. Πσγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
59. Πανεπιστήμιο Κύπρου
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60. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
61. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
62. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας
63. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου
64. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αστρομερίτη - Περιστερώνας - Ακακίου
65. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωριών
66. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
67. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού
68. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας
69. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου
70. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου
71. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Σολέας
72. Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών

Έργων

73. Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
74. Συμβούλιο Εκμετάλλευσης των χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών

Αποβλήτων Λευκωσίας
75. Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
76. Συμβούλιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
77. Σφαγείο Αγίων Τριμιθιάς
78. Σφαγείο Πόλεως Χρυσοχούς
79. Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων
80. Ταμείο Δημοσίων Δανείων (Δανειστικοί Επίτροποι)
81. Ταμείο θήρας

82. Ταμείο Κλινικών Εργαστηρίων
83. Ταμείο Λαχείου Προνοίας
84. Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
85. Ταμείο Συντάξεων Δικηγόρων
86. Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών
87. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
88. Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου



«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γ»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δήμος Αγίας Νάπας
2. Δήμος Αγίου Αθανασίου
3. Δήμος Αγίου Δομετίου
4. Δήμος Αγλαντζιάς
5. Δήμος Αθηένου
6. Δήμος Ακάνθους
7. Δήμος Αμμοχώστου
8. Δήμος Αραδίππου
9. Δήμος Γερίου
10. Δήμος Γερμασόγειας
11. Δήμος Γεροσκήπου
12. Δήμος Δερύνειας
13. Δήμος Δρομολαξιάς - Μενεού
14.ΔήμοςΈγκωμης
15. Δήμος Ιδαλίου
16. Δήμος Καραβά
17. Δήμος Κάτω Πολεμιδιών
18. Δήμος Κερύνειας
19. Δήμος Κυθρέας
20. Δήμος Λακατάμιας
21. Δήμος Λαπήθου
22. Δήμος Λάρνακας
23. Δήμος Λατσιών
24. Δήμος Λειβαδιών
25. Δήμος Λεμεσού
26. Δήμος Λευκάρων
27. Δήμος Λευκονοίκου
28. Δήμος Λευκωσίας
29. Δήμος Λύσης
30. Δήμος Μέσα Γειτονιάς
31.ΔήμοςΜόρφου
32. Δήμος Παραλιμνίου
33. Δήμος Πάφου
34. Δήμος Πέγειας
35. Δήμος Πόλης Χρυσοχοο
36. Δήμος Στροβόλου
37. Δήμος Σωτήρας
38. Δήμος Τσερίου
39. Δήμος Ύψωνα



«

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Δ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γενικό Διευθυντή Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου

2. Γενικό Διευθυντή Αρχής Λιμένων Κύπρου

3. Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς

4. Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

5. Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

6. Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας

7. Πρόεδρο Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου

8. Πρόεδρο Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ)

9. D. K. Windsupply (Αιολικό Πάρκο Ορείτες)

10.KETONIS DEVELOPMENTS LTD (Αιολικό Πάρκο Αλέξιγρος)

11. Rokas Aioliki Cyprus Ltd (Αιολικό Πάρκο Αγία Άννα)



f

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Πρόεδρο Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
2. Πρόεδρο Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
3. Πρόεδρο Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων
4. Πρόεδρο Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου



f

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Διαχειριστικό Συμβούλιο Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου
2. Ελληνική Δύναμη Κύπρου


