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Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 169(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2022 

 
Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ, ο περιορισμός του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι μετ’ άλλων, περιλαμβανομένου του 

δικαιώματος της ίδρυσης και προσχώρησης σε οποιαδήποτε συντεχνία ή συνεταιρισμόν, όσον αφορά 
τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίων 
ηθών και προστασίας των ηγγυημένων υπό του Συντάγματος δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς 
προάγει τη διαφάνεια και την αμεροληψία στη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας 
Ανταγωνισμού και την ανεξαρτησία των μελών της, και προστατεύει κατά τον τρόπο αυτό το δικαίωμα 
της ισότητας ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ο περιορισμός είναι εντός των ορίων της αναλογικότητας για τα πρόσωπα αυτά, τα οποία 

εκουσίως ανέλαβαν την άσκηση του εν λόγω δημόσιου αξιώματος, 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
13(Ι) του 2022. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού Νόμο του 2022 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι 
του 2022. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος της 
υποπαραγράφου (v) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του σημείου της τελείας με το σημείο της 
άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 

  
 «(vi) είναι μέλος συντεχνίας.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) των λέξεων 
«του Υπουργού» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 41 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) της λέξης 
«λαμβανομένης» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη «λαμβανομένων». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 42 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (9) της 
φράσης «του εδαφίου (1)» (έκτη γραμμή), με τη φράση «του εδαφίου (2)». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 44 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) της λέξης 
«και» μετά τη λέξη «έντυπη» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «ή/και». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 47 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 47 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) της φράσης «του εδα-    

φίου (1)» (δεύτερη γραμμή)· και 
   
 (β) με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (γ) της φράσης «του εδα-       

φίου (1)» (δεύτερη γραμμή). 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 65  
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 65 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) της 
φράσης «ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000)», όπου αυτή απαντά, με τη φράση «τριακόσιες 
πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000)». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 67 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 67 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
 

  
 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «στη Βουλή των Αντιπροσώπων» (πρώτη 

γραμμή), με τη φράση «στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού»· και 

   
 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «και τυχόν μεταβολές σε σύγκριση με 

προηγούμενα έτη» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «, τυχόν μεταβολές σε σύγκριση με 
προηγούμενα έτη, καθώς και πληροφορίες αναφορικά με θέματα πολιτικής και στρατηγικής 
προτεραιοτήτων για την προστασία του ανταγωνισμού για το έτος που αφορά η εν λόγω 
έκθεση και για το επόμενο έτος». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


