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ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4908 Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022 1253 

                            

Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

____________ 

Αριθμός 142(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2018 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
104(Ι) του 2012 
146(Ι) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και 
Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις  (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις 
Νόμους του 2012 και 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής 
και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις Νόμοι του 2012 έως 2022. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

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

  
 (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Γενικός Διευθυντής» με τον ακόλουθο 

ορισμό: 
   
  «“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας∙»∙ 
   
 (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Υπουργείο» με τον ακόλουθο ορισμό: 
   
  «“Υπουργείο” σημαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας∙»∙ 
   
 (γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Υπουργός» με τον ακόλουθο ορισμό: 
   
  «“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας∙»∙ και 



  

   
 (δ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του 

ορισμού του: 
   
  «“περιθώριο μικτού κέρδους” σημαίνει το δείκτη κερδοφορίας, ο οποίος εκφράζεται ως 

ποσοστό του μικτού κέρδους στις πωλήσεις ενός εμπόρου κατά τη διάρκεια μίας 
λογιστικής περιόδου∙». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

  
 (α) Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «προϊόντων», της 

φράσης «ή ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους»∙ 
   
 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «πώλησης» (τρίτη γραμμή), 

της φράσης «ή ανώτατα περιθώρια μικτών κερδών»· 
   
 (γ) με την προσθήκη στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«πώλησης» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή ανώτατα περιθώρια μικτών κερδών»· και 
   
 (δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη  «τιμών» (πρώτη γραμμή), 

της φράσης «ή ανώτατων περιθωρίων μικτών κερδών». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 7Α  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7A του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά τη λέξη «πώλησης» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή ανώτατων περιθωρίων μικτών κερδών». 

 
 

 

Τροποποίηση  
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, 
αμέσως μετά τη λέξη «τιμές» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή υπερβαίνει τα ανώτατα περιθώρια 
μικτού κέρδους». 

  
Τροποποίηση  
του Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στον τίτλο αυτού των 
λέξεων «Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας». 

 
 


