
Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος. 

 Αριθμός 155(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2000 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της 
Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 1989 έως 2000 (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 (Αρ. 2) του 2000. 

207 του 1989 
 111(Ι) του 1999 
 87(Ι) του 2000. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του όρου «Υπηρεσία» 
και της ερμηνείας του από τον ακόλουθο όρο και ερμηνεία: 

«'Υπηρεσία' σημαίνει την Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού».

Αντικατάσταση του 
άρθρου 9 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Σύνθεση 
Επιτροπής. 

9.—(1) Η Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και 
τέσσερα άλλα μέλη, τα οποία διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού. 

  (2) Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο νομικός 
εγνωσμένου κύρους και ήθους, ο οποίος υπηρετεί υπό καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης. 

  (3) Μέλη της επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόσωπα με 
ειδικευμένη γνώση και πείρα περί τα νομικά, τα οικονομικά, το εμπόριο ή τη 
βιομηχανία, ικανά να συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του παρόντος 
Νόμου. Δύο τουλάχιστο των μελών διορίζονται ιδιώτες. 

  (4) Δεν επιτρέπεται στον Πρόεδρο και τα μέλη να έχουν οποιοδήποτε 
οικονομικό ή άλλο συμφέρον, δυνάμενο να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης 
τους κατά την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

  (5) Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής και 
δύναται να ανανεωθεί μόνο μια φορά σύμφωνα με τις περί διορισμού διατάξεις του 
παρόντος άρθρου. 

  (6) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται προσωρινά από οποιαδήποτε 
αιτία, στην άσκηση των καθηκόντων του, διορίζεται αναπληρωτής Πρόεδρος με 
διορισμό ενός των μελών στη θέση αυτή. Ο εν λόγω διορισμός γίνεται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού και δε δύναται να 
υπερβαίνει την περίοδο των 6 μηνών: 

  Νοείται ότι ο διορισμός αυτός δεν επηρεάζει τη σύσταση της Επιτροπής και ότι 
ο αναπληρωτής Πρόεδρος δεν υπηρετεί κατ' ανάγκη υπό καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης. 
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 (7) Επιτρέπεται ο διορισμός αναπληρωματικού μέλους, προς αναπλήρωση 
του τακτικού μέλους, σε περίπτωση που το τακτικό μέλος κωλύεται προσωρινά, 
από οποιαδήποτε αιτία, στην άσκηση των καθηκόντων του. Ο εν λόγω 
διορισμός γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις περί διορισμού 
διατάξεις του παρόντος άρθρου και δε δύναται να υπερβαίνει την περίοδο των 6 
μηνών. 

(8) Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή μέλους της Επιτροπής 
χηρεύσει πριν από τη λήξη της θητείας της Επιτροπής, το Υπουργικό 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού, τηρουμένων των διατάξεων του 
εδαφίου (1) προβαίνει στο διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους για τον υπόλοιπο 
χρόνο της θητείας του προέδρου ή μέλους, ανάλογα με την περίπτωση, του 
οποίου η θέση έχει χηρεύσει, τηρουμένων των προνοιών των εδαφίων (2) και 
(3) του παρόντος άρθρου. Η θητεία Προέδρου ή μέλους της Επιτροπής που 
διορίζεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, δύναται να ανανεωθεί δύο φορές 
νοουμένου ότι κατά τον πρώτο του διορισμό ο Πρόεδρος ή το μέλος καλείται να 
υπηρετήσει για περίοδο μικρότερη των δύο ετών και έξι μηνών. 

 

 (9) Στα μέλη της Επιτροπής χορηγείται μηνιαία ή κατά συνεδρία 
αποζημίωση καθοριζόμενη με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.». 

 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 9 των ακόλουθων νέων 
άρθρων: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη νέων 
άρθρων 9Α, 9Β, 9Γ και 
9Δ. 

«Απολαβές 
Προέδρου. 

9Α. Η αντιμισθία του Προέδρου της Επιτροπής ορίζεται με νόμο και δεν 
μπορεί να μεταβληθεί δυσμενώς για τον Πρόεδρο μετά το διορισμό του. 

Φύση 
υπηρεσίας 
Προέδρου. 

9Β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υπόκειται στο ωράριο εργασίας για τους 
δημόσιους υπαλλήλους, που ορίζεται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

Απαγόρευση 
ιδιωτικής 
απασχόλησης 
Προέδρου. 

9Γ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιοδήποτε 
επάγγελμα ή εργασία ή να ασχολείται σ' επιχείρηση οποιασδήποτε φύσης ή να 
δέχεται με πληρωμή οποιαδήποτε άλλη απασχόληση πέραν των καθηκόντων 
του, παρά μόνο με την άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

Άδεια και άλλα 
ωφελήματα 
Προέδρου. 

9Δ. Στον Πρόεδρο της Επιτροπής μπορεί να χορηγείται άδεια απουσίας, 
αναρρωτική άδεια και άλλα ωφελήματα, όπως καθορίζεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο.». 

 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 10 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την προσθήκη μετά την παράγραφο (β) αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

 «(γ) σε περίπτωση κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του για περίοδο 
άνω των 6 μηνών»· και 

 

(β) με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (γ) αυτού σε παράγραφο (δ).  

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
εδάφιο: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου. 

«(1) Ο Πρόεδρος προΐσταται της Επιτροπής και της Υπηρεσίας της, συγκαλεί την 
Επιτροπή σε συνεδρία κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο και υπογράφει τα πρακτικά και 
κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του βασικού 
νόμου. 

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποιείται με τη διαγραφή της λέξης 
«τρία» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη λέξη «δύο». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου 
με προσθήκη νέου 
άρθρου 13Α. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου μετά το 
άρθρο 13 αυτού: 

«Υποεπιτροπές. 13Α.—(1) Η Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να δημιουργεί υποεπιτροπές 
που να απαρτίζονται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη της. 

  (2) Η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει σε σχέση με συγκεκριμένες συμπράξεις ή 
καταγγελίες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Μέρος IV του παρόντος 
Νόμου σε υποεπιτροπή. 

  (3) Υποεπιτροπή συνεδριάζει νομίμως αν στη συνεδρία παρίσταται ο 
Πρόεδρος και το σύνολο των μελών της. 

  (4) Οι αποφάσεις των υποεπιτροπών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 

  (5) Εκάστη υποεπιτροπή, σε σχέση με τη συγκεκριμένη σύμπραξη ή 
καταγγελία που της έχει ανατεθεί, ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και υπέχει 
οποιαδήποτε υποχρέωση που δυνάμει του παρόντος Νόμου ανατίθεται στην 
Επιτροπή. 

  (6) Οι αποφάσεις των υποεπιτροπών θεωρούνται αποφάσεις της Επιτροπής.».

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου 
με προσθήκη νέου 
άρθρου 15Α. 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου μετά το 
άρθρο 15 αυτού: 
«Υπηρεσία της 
Επιτροπής. 

15 Α.—(1) Η Επιτροπή κατά την ενάσκηση του έργου της έχει δική της 
Υπηρεσία, το προσωπικό της οποίας αποτελείται από λειτουργούς, όπως 
καθορίζεται με νόμο. 

  (2) Τα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας της Επιτροπής είναι μέλη της 
δημόσιας υπηρεσίας και διορίζονται όπως προβλέπεται στον εκάστοτε ισχύοντα 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο. Ένας εκ των μελών του προσωπικού ενεργεί ως 
Γραμματέας. 

 1 του 1990 
 71 του 1991 
211 του 1991 

27(Ι) του 1994 
83(Ι) του 1995 
 60(Ι) του 1996 
109(Ι) του 1996 
 69(Ι) του 2000. 

Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 
έως 2000, σε περίπτωση κατάργησης της Υπηρεσίας της Επιτροπής τα μέλη του 
προσωπικού της θα ενταχθούν σε κατάλληλο Υπουργείο, Τμήμα ή Υπηρεσία 
χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους υπηρεσίας τους, νοουμένου ότι τα 
καθήκοντα τα οποία θα εκτελούν δυνατό να διαφοροποιηθούν. 

  (3) Τα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας της Επιτροπής μπορούν, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου, να παρίστανται στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής και να ενημερώνουν ή/και να εκφράζουν άποψη προς την Επιτροπή 
αναφορικά με θέματα που τους έχουν ανατεθεί. 

  (4) Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την Υπηρεσία της Επιτροπής και, 
σύμφωνα με οποιεσδήποτε οδηγίες που δυνατό να δοθούν σ' αυτόν από τον 
Πρόεδρο, παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και τηρεί πρακτικά.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 22 του βασικού 
νόμου. 

10. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
τη διαγραφή των λέξεων «από είκοσι μέχρι και πεντακόσιων λιρών» (δεύτερη γραμμή) και την 
αντικατάστασή τους με τις λέξεις «μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες». 
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11. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 24 του 
βασικού νόμου. (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (4) αυτού των λέξεων «από εκατόν μέχρι δύο 

χιλιάδων λιρών», στο τέλος αυτού και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις 
«μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες»· και 

(β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (5) αυτού των λέξεων «από είκοσι μέχρι 
πεντακόσιων λιρών» (τρίτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις 
«μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες». 

 

12. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 25 του 
βασικού νόμου. (α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (2) και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
 «(2) Οι κατά το εδάφιο (1) έρευνες διενεργούνται κατ' εντολή της 

Επιτροπής από αρμόδιους λειτουργούς της Υπηρεσίας της. Αν τούτο κριθεί 
αναγκαίο από την Επιτροπή, οι εν λόγω λειτουργοί συνοδεύονται από άλλους 
λειτουργούς, ήτοι δημόσιους υπαλλήλους ή λειτουργούς του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, ή/και από πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις που δυνατό 
να εργοδοτούνται από την Επιτροπή για τη συγκεκριμένη περίπτωση: 

 

102(Ι) του 1997 
 44(Ι) του 1998 

 103(Ι) του 1998 
 3(Ι) του 1999 

 24(Ι) του 1999 
 32(Ι) του 1999 
 45(Ι) του 1999  

102(Ι) του 1999 
 40(Ι) του 2000. 

Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να εργοδοτεί τα εν λόγω πρόσωπα με 
εξειδικευμένες γνώσεις χωρίς να τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες των περί 
Προσφορών του Δημοσίου Νόμων του 1997 έως 2000.»· 

 

  

(β) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (3) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):  

 «(4) Οι έρευνες διενεργούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της 
ενδιαφερόμενης επιχείρησης εκτός αν η Επιτροπή κρίνει ότι η παροχή 
ειδοποίησης θα υποβοηθήσει στο ερευνητικό έργο.»· 

 

(γ) με την αντικατάσταση στο υφιστάμενο εδάφιο (6) αυτού των λέξεων «από εκατόν 
λίρες μέχρι δύο χιλιάδων λιρών» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «μέχρι πενήντα 
χιλιάδες λίρες»· 

 

(δ) με την αντικατάσταση στο υφιστάμενο εδάφιο (7) αυτού των λέξεων «από είκοσι μέχρι 
πεντακόσιων λιρών» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες· και 

 

(ε) με την αναρίθμηση των εδαφίων (4), (5), (6), (7) και (8) αυτού σε (5), (6), (7), (8) και 
(9), αντίστοιχα. 

 

13. Το εδάφιο (1) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
μετά τη λέξη «Οι» (πρώτη γραμμή) της ακόλουθης φράσης: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 27 του 
βασικού νόμου. 

«λειτουργοί της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του 
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και γενικά όλοι οι». 

14. Ο τίτλος του ΜΕΡΟΥΣ VII του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται από 
τον ακόλουθο νέο τίτλο: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
αντικατάσταση του 
τίτλου του ΜΕΡΟΥΣ 
VII αυτού. 

«ΜΕΡΟΣ VII 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΗΤΡΩΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ» 
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Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου 36Α. 

15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου μετά το 
άρθρο 36 αυτού: 
«Αποφάσεις για 
επιβολή 
χρηματικών 
κυρώσεων. 

36Α. Οι χρηματικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου επιβάλλονται με δεόντως αιτιολογημένη απόφαση, κατόπιν διεξαγωγής 
δέουσας έρευνας και αφού ληφθεί υπόψη η φύση και η σοβαρότητα της 
παράβασης σε κάθε περίπτωση.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 41 του 
βασικού νόμου. 

16. Το εδάφιο (3) του άρθρου 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των 
λέξεων «χίλιων λιρών» στο τέλος αυτού και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις «πενήντα 
χιλιάδων λιρών». 

Δυνατότητα 
διενέργειας 
αποσπάσεων. 

17. Μέχρι να διοριστεί το προσωπικό της Υπηρεσίας της Επιτροπής και προς το σκοπό 
προσωρινής στελέχωσής της είναι δυνατό να διενεργηθούν αποσπάσεις δημόσιων 
υπαλλήλων ή άλλων κρατικών υπαλλήλων σ' αυτή. 

Πρώτος 
διορισμός 
μελών 
της Επιτροπής. 

18. Κατά τον πρώτο διορισμό μελών της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 9, του βασικού 
νόμου (όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου), δύο από τα τέσσερα μέλη 
διορίζονται για περίοδο δύο χρόνων και έξι μηνών. Η θητεία των δύο αυτών μελών μπορεί να 
ανανεωθεί μόνο μια φορά. Η δεύτερη θητεία τους, σε περίπτωση επαναδιορισμού, είναι 
πενταετής. 

Μεταβατικές 
διατάξεις. 

19.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο οφείλει όπως εντός ενός μηνός από της ενάρξεως της 
ισχύος του παρόντος Νόμου προβεί σε διορισμό της Επιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
άρθρων 3 και 18 του παρόντος Νόμου. 

 (2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή με τη σύνθεση που 
έχει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου εξακολουθεί να ασκεί τις 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτή από το βασικό νόμο μέχρι την 
ημερομηνία διορισμού νέας Επιτροπής, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου. 

 (3) Περαιτέρω και ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, η Υπηρεσία 
Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ανατίθενται σε
αυτή από το βασικό νόμο μέχρι την ημερομηνία διορισμού νέας Επιτροπής, σύμφωνα με το 
εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.». 
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