
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3447 της 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 146(Ι) του 2000 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κυπριακού 
Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμους του 1989 και 1999 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμοι του 1989 μέχρι 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 

87 του 1989 
131(Ι) του 1999.

2. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (1) 
αυτού του πιο κάτω νέου εδαφίου (2) και την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (2) σε 
εδάφιο (3): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 20 του 
βασικού νόμου. 

«(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, με τους οποίους 
ρυθμίζονται θέματα προσωπικού, περιλαμβανομένων των όρων υπηρεσίας, του Σχεδίου 
Συντάξεων και Χορηγημάτων για τους υπαλλήλους του Πρακτορείου και τους 
εξαρτωμένους τους και της αξιολογήσεως του προσωπικού, δυνατό να έχουν αναδρομική 
ισχύ: 

 

Νοείται ότι Κανονισμοί που θεσπίζονται με αναδρομική ισχύ δε θα εφαρμόζονται για 
αποφάσεις, πράξεις και/ή παραλείψεις με την έννοια του Αρθρου 146.1 του Συντάγματος σε 
σχέση με τις οποίες, είτε κατά την ημέρα δημοσιεύσεως των κανονισμών δεν έχει παρέλθει η 
προθεσμία του Άρθρου 146.3 του Συντάγματος είτε εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου είτε σε περίπτωση που θα έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για την 
αίτηση ακυρώσεως, δεν έχει παρέλθει η προθεσμία εφέσεως ή εκκρεμεί έφεση που 
προσβάλλει την απόφαση.». 
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