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

Αριθμός 87(Ι) του 2000  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 1999 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού 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 της 
Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι του 1989 μέχρι του 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 
207 του 1989 

111(Ι) του 1999. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. (α) Με τη διαγραφή του όρου «συγχώνευση»· 

(β) με την τροποποίηση του ορισμού του όρου «επιχείρηση» με την προσθήκη στο 
τέλος αυτού του ακόλουθου κειμένου: 

 «περιλαμβάνει δε κάθε επιχείρηση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην οποία 
το Δημόσιο δύναται να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, λόγω κυριότητας, 
οικονομικής συμμετοχής ή δυνάμει διατάξεων που τη διέπουν, αποφασιστική 
επιρροή. 

 

 Τεκμαίρεται ότι ασκείται αποφασιστική επιρροή όταν το Δημόσιο άμεσα ή 
έμμεσα— 

 

 (i) Διαθέτει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης, ή  

 (ii) διαθέτει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με 
μερίδια της επιχείρησης, ή 

 

 (iii) δύναται να ορίζει άνω του ημίσεος του αριθμού των μελών των οργάνων 
της διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης.»· 

 

(γ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των πιο κάτω νέων όρων:  

 «'Δημόσιο' σημαίνει το Κράτος, τους Δήμους και τις Κοινότητες·  

 'δημοσιονομικό μονοπώλιο' σημαίνει την επιχείρηση που έχει 
μονοπωλιακή θέση στην αγορά λόγω των αποκλειστικών δικαιωμάτων που 
της παρέχει το Κράτος με σκοπό την αύξηση των εσόδων του Κράτους·». 

 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 
«Εκ του 
Νόμου 
εξαιρέσεις. 

7. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται— 

(α) Σε συμφωνίες που αναφέρονται σε μισθούς και όρους απασχόλησης και 
εργασίας. 

 (β) Σε επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού συμφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δημοσιονομικού 
μονοπωλίου, κατά το μέτρο που η εφαρμογή των διατάξεων αυτών εμποδίζει 
νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει 
ανατεθεί από το Δημόσιο. 
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Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου τεκμαίρεται ότι η εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου εμποδίζει, νομικά ή πραγματικά, την εκπλήρωση 
της ιδιαίτερης αποστολής των πιο πάνω επιχειρήσεων όταν δεν υπάρχει οικονομικός 
ή τεχνικός τρόπος στη διάθεση των επιχειρήσεων αυτών που να συνάδει με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου και να επιτρέπει την εκπλήρωση της ιδιαίτερης 
αποστολής που τους έχει ανατεθεί από το Δημόσιο.». 
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