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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (TEMPLATE) 
 

1.Κατάταξη άρθρων 
 

[δυνητική∙ συνιστάται για πολυσέλιδους βασικούς νόμους]  

 

2.Μακρύς Τίτλος  

 

[συνοψίζει το περιεχόμενο του νόμου]:  

 

Παράδειγμα για βασικό νόμο, από το Νόμο 22(Ι)/2016:  

 

«ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ». 

 

Παράδειγμα για τροποποιητικό νόμο:  

 

«ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ …. ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 19.. ΕΩΣ 20..».  

 

Παράδειγμα για νόμο που τροποποιεί Κεφάλαιο (δηλαδή, νόμο της Αποικίας της Κύπρου 

ο οποίος διατηρήθηκε σε  ισχύ  δυνάμει του  Άρθρου 188 του Συντάγματος):  

 

«ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ 

ΝΟΜΟ». 

 

3.Προοίμιο  
 

[κατά κανόνα, δυνητικό∙ αποσκοπεί στην παράθεση των σκοπών που υλοποίει ο νόμος]: 

 

Παράδειγμα:   

 

ΕΠΕΙΔΗ, …,   

 



5 
 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ,…,  

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ,…,  

 

 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Για παράδειγμα, δείτε το Προοίμιο της 17ης τροποποίησης του Συντάγματος (Νόμος 

103(Ι)/2022) στον σχετικό σύνδεσμο:  

 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/syntagma/preamble-pr30ebc08e-8137-a673-0cb2-

d3fbf55914c8.html 

 

Παράδειγμα για νόμους προς ενσωμάτωση Οδηγίας της ΕΕ [υποχρεωτικό προοίμιο] :  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:L…, 

xx.xx.2021, 

σ…. 

Για σκοπούς [εναρμόνισης] [μερικής εναρμόνισης] [εκ νέου 

εναρμόνισης] με την πράξη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Οδηγία ΕΕ xxx/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου  της 1ης  Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με …», 

  

 Η Βουλή  των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:………. 

 

Παράδειγμα για νόμο που εφαρμόζει Κανονισμό της ΕΕ [υποχρεωτικό προοίμιο] :  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:L…, 

xx.xx.2021, 

σ…. 

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της  Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) xxx/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου  της 1ης  Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με …», 

  

 Η Βουλή  των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως………. 

 

 

 

 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/syntagma/preamble-pr30ebc08e-8137-a673-0cb2-d3fbf55914c8.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/syntagma/preamble-pr30ebc08e-8137-a673-0cb2-d3fbf55914c8.html
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4.Συνοπτικός τίτλος  

 

[είναι πάντοτε το άρθρο 1 του νόμου]: 

 

Παράδειγμα για βασικό νόμο:  

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1.Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ……….Νόμος του 

202…… 

 

Για παράδειγμα δείτε το άρθρο 1 του Ν.19(Ι)/2022 στον σχετικό σύνδεσμο: 

 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2022_1_19/section-scfa2e997b-744b-4a72-bf40-

c43348921048.html  

 

Παράδειγμα για τροποποιητικό νόμο:  

 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

…(Ι) του 19… 
…(Ι) του 19… 

Διόρθωση: 
ΕΕ, Παράρτημα 
Πρώτο(Ι), 
Χ.Χ.20… 

1.Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως  ο περί 

………………..(Τροποποιητικός ) Νόμος του 20……και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί 19…. έως 20… (που στο εξής θα αναφέρονται ως 

«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί …. Νόμοι του 19…. [έως 20……] [ή έως 

(Άρ. 2) του 20…]. 

 

Για παράδειγμα, δείτε το άρθρο 1 του Ν.145(Ι)/2022 στον σχετικό σύνδεσμο: 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2022_1_145.pdf  

 

5.Ερμηνεία  

 

[αν σε βασικό νόμο υπάρχει άρθρο για ερμηνεία, πάντοτε παρατίθεται ως άρθρο 2∙ αυτό 

το άρθρο δεν εμποδίζει την προσθήκη ερμηνευόμενων όρων σε επόμενα άρθρα του 

βασικού νόμου, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο]: 

 

Ερμηνεία. 

 

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια- 

  

 «Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών ή Λειτουργό του 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2022_1_19/section-scfa2e997b-744b-4a72-bf40-c43348921048.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2022_1_19/section-scfa2e997b-744b-4a72-bf40-c43348921048.html
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2022_1_145.pdf
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Υπουργείου του γραπτώς εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό δυνάμει 

του άρθρου … 

  

 «όχημα» σημαίνει … [ακολουθεί εξαντλητικός ορισμός] 

  

 «σκάφος»  περιλαμβάνει… [ακολουθεί μη εξαντλητικός ορισμός]  

  

 «αλλοδαπός» σημαίνει …, και περιλαμβάνει … 

  

 «Κύπριος» σημαίνει …, αλλά δεν περιλαμβάνει … 

 

 (2) Στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδομένους 

Κανονισμούς ή/και Διατάγματα, αναφορά σε Οδηγία, Κανονισμό η 

άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε νόμο ή κανονιστική 

διοικητική πράξη της Δημοκρατίας σημαίνει  αναφορά σε τέτοιο 

νομοθέτημα όπως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται η 

αντικαθίσταται. 

 

**Επεξηγήσεις: 

 

-Οι εντός εισαγωγικών ερμηνευόμενοι όροι -   

 

(α)  παρατίθενται με αλφαβητική σειρά, 
 

(β)  χρησιμοποιούνται επακριβώς ως έχουν εντός των εισαγωγικών στο όλο 

κείμενο του νόμου π.χ. εάν  ερμηνεύθηκε ο όρος «Αρμόδια Αρχή» τότε 

πρέπει παντού να αναγράφεται ο όρος «Αρμόδια Αρχή», και όχι «αρμόδια 

αρχή», 
 

(γ)  όταν παρατίθενται στο λοιπό κείμενο του Νόμου έχουν την έννοια  που τους 

αποδίδει το άρθρο 2, εκτός εάν υπάρχει ρητή εννοιολογική διαφοροποίηση 

σε εκείνο το σημείο του Νόμου∙ 

  

 - Όροι που ερμηνεύονται, όχι στο άρθρο 2, αλλά σε επιμέρους άρθρο του νόμου, έχουν 

την έννοια που τους αποδίδει αυτό το τελευταίο άρθρο κατά τον τρόπο που προβλέπει το 

εν λόγω άρθρο, π.χ. μπορεί να προβλέπει ότι αυτή την έννοια έχει ο όρος όταν 
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χρησιμοποιείται μόνο στο εν λόγω άρθρο ή, ευρύτερα, στο Μέρος του νόμου στο οποίο το 

εν λόγω άρθρο περιλαμβάνεται∙ 

 

- Κατά το άρθρο 14(2) του περί Ερμηνείας Νόμου, Κεφ.1, οι όροι που ερμηνεύονται στον 

νόμο έχουν κατά κανόνα το ίδιο νόημα όταν χρησιμοποιούνται στις δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενες Κ.Δ.Π, οπότε δεν είναι απαραίτητο –   

 

 (α) να προβλεφθεί στο ερμηνευτικό άρθρο 2 του νόμου ότι οι ερμηνευόμενοι  

  όροι έχουν το ίδιο νόημα στις Κ.Δ.Π. που εκδίδονται δυνάμει του νόμου, ή 
 

 (β) να ερμηνευτούν οι ίδιοι όροι με τον ίδιο τρόπο στις Κ.Δ.Π που εκδίδονται  

  δυνάμει αυτού. 

 

Ένας ορισμός συνιστά πληροφοριακή διάταξη και όχι κανόνα δικαίου, οπότε δεν δύναται 

να χορηγεί δικαίωμα/εξουσία ή να επιβάλλει υποχρέωση. Οπότε, αν για παράδειγμα ως 

«αρμόδια αρχή» ορίζεται ο Υπουργός ή οποιοσδήποτε λειτουργός του Υπουργείου τον 

οποίο ο Υπουργός εξουσιοδοτεί, ο ορισμός δέον να συμπληρωθεί από ουσιαστική διάταξη 

η οποία να επιτρέπει την εξουσιοδότηση, όπως το άρθρο 36(Ι) του Νόμου 95(Ι)/2011 το 

οποίο προβλέπει: 

 

«36.-(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει οποιοδήποτε διάταγμα το οποίο αναφέρεται στο 

εδάφιο (1) του άρθρου 2.». 

 

6.Σκοπός του νόμου 

 

Αμέσως μετά το άρθρο περί ορισμών παρατίθεται το άρθρο περί σκοπού (purpose 

clause), αν αυτό ενδείκνυται να προστεθεί στον νόμο, το οποίο άρθρο παραθέτει το γενικό 

σκοπό, συνοψίζοντας το σύνολο των κανόνων δικαίου που θα επακολουθήσουν. Η γενική 

άποψη (βλ. Thornton, Legislative Drafting 1996, σ. 155) είναι ότι η προσθήκη άρθρου περί 

σκοπού υπέχει μειονεκτήματα, γιατί - αν δεν συνοψίσει επακριβώς το σύνολο των 

επακόλουθων διατάξεων - η προσθήκη του ενδέχεται να προκαλέσει νομικά προβλήματα 

στην εφαρμογή του νόμου (π.χ στην ερμηνεία του νόμου ή στην ποινική δίωξη βάσει 

αδικήματος που προβλέπεται στον νόμο). Ακόμα και για εναρμονιστικό νόμο, ο οποίος 

μεταφέρει Οδηγία της ΕΕ η οποία εμπεριέχει άρθρο περί σκοπού, η αντιγραφή του δεν 

είναι απαραίτητη στον εναρμονιστικό νόμο,  χωρίς κατά κανόνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

θεωρεί αυτή τη μη προσθήκη ως ελλιπή εναρμόνιση.  
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Έτσι, ενώ το Άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 παραθέτει διάταξη περί του 

αντικειμένου της Οδηγίας, αυτή η διάταξη δεν ενσωματώθηκε στον εναρμονιστικό Νόμο 

166(Ι)/2021. 

 

Παράδειγμα περί σκοπού άρθρου, από το Νόμο 184(Ι)/2015: 

 

Σκοπός. 3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση των όρων και των 

έννομων αποτελεσμάτων Πολιτικής Συμβίωσης για τους συμβίους 

τόσο κατά τη διάρκειά της όσο και μετά τη λήξη της. 

 

Παράδειγμα περί σκοπού άρθρου, από το Νόμο  59(Ι)/2010. 

 

Σκοπός. 3.-(1)  Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η εφαρμογή συστήματος 

κοινωνικών ασφαλίσεων, κατ’ επιταγήν του Άρθρου 9 του Συντάγματος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

 

7.Πεδίο εφαρμογής 

 

Κανονικά, οι ουσιαστικές διατάξεις/κανόνες  δικαίου ομιλούν αφ’ εαυτών ως προς το πεδίο 

εφαρμογής τους, ήτοι σε ποιους ιδιώτες ή κρατικές αρχές χορηγούν δικαιώματα ή 

επιβάλλουν υποχρεώσεις. Εντούτοις, ενίοτε κρίνεται σκόπιμη η προσθήκη άρθρου περί 

του πεδίου εφαρμογής του νόμου (το οποίο  παρατίθεται αμέσως μετά το περί ορισμών 

άρθρο ή, αν προστέθηκε, το περί σκοπού άρθρο)  για να κατηγοριοποιήσει ειδικά τα 

υποκείμενα δικαίου (ιδιώτες ή  και κρατικές αρχές) τα οποία εμπίπτουν ή εξαιρούνται από 

το πεδίο εφαρμογής του νόμου  

 

Για παράδειγμα, δείτε το άρθρο 3 του Νόμου 124(Ι)/2018 στον σχετικό σύνδεσμο, το οποίο 

και παρατίθεται αυτούσιο: 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2018_1_124.pdf  

 

Πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος 
Νόμου. 

3.-(1)(α) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία των 

ΟΕΕ στη Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των ΟΕΕΠΑΠ και 

ΚΟΕΕ, και, στην έκταση που τους αφορά, εφαρμόζεται στα πρόσωπα 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2018_1_124.pdf
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που αναμειγνύονται στη δραστηριότητα ΟΕΕ και στους ΟΕΕ άλλων 

κρατών μελών ή τρίτων χωρών που διαθέτουν τα μερίδιά τους στη 

Δημοκρατία. 

  

 (β)  Ειδικότερα - 

   

  (i) οι διατάξεις του Μέρους ΙΙ εφαρμόζονται στους ΟΕΕ 

που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία και κατ’ αναλογία 

στους ΟΕΕΠΑΠ και στους ΚΟΕΕ, εκτός όπου 

προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο˙  

 

(ii) οι διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ εφαρμόζονται στους ΟΕΕ 

άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας που διαθέτουν 

τα μερίδιά τους στη Δημοκρατία·  

 

(iii) οι διατάξεις του Μέρους IV εφαρμόζονται στους 

διαπραγματεύσιμους ΟΕΕ και στα διαπραγματεύσιμα 

μερίδια ΟΕΕ˙  

 

(iv) οι διατάξεις του Μέρους V εφαρμόζονται στους ΟΕΕ 

που αδειοδοτούνται δυνάμει των διατάξεων του 

Κεφαλαίου 2 του Μέρους ΙΙ, στους ΟΕΕΠΑΠ και στους 

ΚΟΕΕ˙  

 

(v) οι διατάξεις του Μέρους VIΙ εφαρμόζονται στους 

ΟΕΕΠΑΠ˙  

 

(vi)  οι διατάξεις του Μέρους VIII εφαρμόζονται στους 

ΚΟΕΕ. 

  

      (2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-  

  

  (α)  στους οργανισμούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών 
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Επενδύσεων Νόμου και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ 

   

 
 
 
59(I) του 2010 
114(I) του 2010 
126(I) του 2010 
2(I) του 2012 
37(I) του 2012 
170(I) του 2012 
193(Ι) του 2012 
106(Ι) του 2014 
194(I) του 2014 
176(I) του 2015 
1(I) του 2017 
52(I) του 2017 
115(I) του 2017. 

 (β) στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Νόμου∙ 

   

 
 
 
38(Ι) του 2016 
88(Ι) του 2017. 

 (γ) στις οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων 

Συναφών Θεμάτων Νόμου∙ 

 

 
 
208(Ι) του 2012 
111(Ι) του 2014 
143(Ι) του 2015 

10(Ι) του 2018. 

 (δ) στις οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας 

των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 

Νόμου∙ 

   

  (ε) στα καθεστώτα συμμετοχής εργαζομένων ή σε καθεστώτα 

αποταμίευσης εργαζομένων 

   

  (στ) στις οντότητες ειδικού σκοπού τιτλοποίησης∙ 

   

  (ζ) στους εγκεκριμένους επενδυτικούς οργανισμούς και στους 

επενδυτικούς οργανισμούς κατά τα οριζόμενα κανονιστικές 

αποφάσεις του Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

αναφορικά με τις αγορές χρηματιστηρίου. 
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8.Χωρισμός των διατάξεων του νόμου σε Μέρη 

 

Ο νόμος μπορεί να χωριστεί σε Μέρη. (π.χ.,  Μέρος Ι - Εισαγωγικές Διατάξεις, Μέρος  ΙΙ – 

Σύσταση της Αρμόδιας Αρχής [όπου εφαρμόζεται], Μέρος ΙΙΙ – Λειτουργία της Αρμόδιας 

Αρχής [όπου εφαρμόζεται], Μέρος IV - Ουσιαστικές διατάξεις (περιγράφονται θεματικά 

στον τίτλο του Μέρους), Μέρος V - Διοικητικές και  Ποινικές  Διατάξεις, Μέρος VΙ – 

Οικονομικές και Δημοσιονομικές Διατάξεις [όπου εφαρμόζεται],  Μέρος VΙΙ - Μεταβατικές   

Διατάξεις [όπου εφαρμόζεται], Μέρος VΙΙΙ - Τελικές Διατάξεις), όμως αυτό δεν είναι 

υποχρεωτικό. Σε περίπτωση που γίνει διαχωρισμός σε Μέρη, τότε - κατά την προσθήκη 

άρθρων από τροποποιητικό νόμο – αυτός δέον να διασαφηνίζει (εάν δεν είναι πρόδηλο 

αφ’ εαυτού) ποιες διατάξεις παρατίθενται σε ποια Μέρη.  

 

Για παράδειγμα, όταν τροποποιητικός νόμος προσθέτει νέο άρθρο αμέσως μετά το 

τελευταίο άρθρο του Μέρους ΙΙ, δέον να διευκρινίσει αν το νέο άρθρο προστίθεται ως το 

νέο τελευταίο άρθρο του Μέρους ΙΙ ή ως το νέο πρώτο άρθρο του Μέρους ΙΙΙ Π.χ., δείτε 

άρθρο 8 του τροποποιητικού Νόμου 135(Ι) του 2021:  

 

 «8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο Κεφάλαιο VII αμέσως μετά 

το άρθρο 68 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:».  

 

 

9.Ουσιαστικές διατάξεις/κανόνες δικαίου 

 

Μετά τα προαναφερόμενα άρθρα, τα οποία συνιστούν τις εισαγωγικές διατάξεις του 

Νόμου, παρατίθενται οι ουσιαστικές διατάξεις/κανόνες δικαίου που συνιστούν το 

ουσιαστικό περιεχόμενο του Νόμου, χορηγώντας δικαιώματα και επιβάλλοντας 

υποχρεώσεις σε ιδιώτες (ή/και ενίοτε σε κρατικές αρχές). Για αυτές τις ουσιαστικές 

διατάξεις,  δεν υπάρχουν γενικές πρότυπες διατάξεις  που μπορούν να παρατεθούν εδώ, 

διότι ποικίλουν ανάλογα με το θέμα που ρυθμίζουν. 

 

Για παράδειγμα δείτε στον σχετικό σύνδεσμο τα άρθρα 4 – 119 του Νόμου 124(Ι)/2018, ως 

τροποποιείται ή διορθώνεται: 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2018_1_124.pdf  

 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2018_1_124.pdf
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Γενικά όμως υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη σύνταξη αυτών των 

διατάξεων (όπως και των λοιπών διατάξεων του νόμου), ήτοι οι διατάξεις δέον να 

συντάσσονται με σαφήνεια και με συνοχή χρησιμοποιώντας (όπου δει) την  ίδια ορολογία.  

 

Επίσης, δέον να υιοθετούνται οι πάγιοι νομοτεχνικοί τύποι, όπως οι ακόλουθοι: 

 

1. Χρήση της γλώσσας: Χρησιμοποιείται η καθομιλουμένη συνήθης γλώσσα (εκτός 

εάν δέον να χρησιμοποιηθούν τεχνικοί ή νομικοί όροι), ώστε να εξάγεται με 

σαφήνεια το σκοπούμενο νόημα της συντασσόμενης διάταξης. 

 

Όταν τροποποιητικός νόμος τροποποιεί διάταξη βασικού νόμου η οποία είναι 

διατυπωμένη στην καθαρευόυσα, τότε ενδείκνυται είτε η αναδιατύπωση της 

όλης πρότασης στην δημοτική, είτε η προσθήκη - στην υφιστάμενη πρόταση - 

φράσης που να συνάδει με τον φρασεολογικό τύπο του βασικού νόμου (έστω 

και αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η καθαρεύοόυσα). Μεταξύ των δύο επιλογών, 

ο συντάκτης επιλέγει εκείνη που κατά την κρίση του επιτυγχάνει την 

σκοπούμενη σαφήνεια, ως προς το αποδιδόμενο νόημα.  

 

2. Σε περίπτωση τροποποίησης νόμου, το πρωτότυπο του οποίου είναι στην 

αγγλική (π.χ. νόμου που θεσπίστηκε προ της εγκαθίδρυσης της Δημοκρατίας και 

διατηρήθηκε σε ισχύ δυνάμει του Άρθρου 188 του Συντάγματος), το αυθεντικό 

κείμενο αυτού του νόμου παραμένει το αγγλικό1, ακόμα και αν ο νόμος 

μεταφράστηκε στην ελληνική με την εμπλοκή της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

βάσει του περί Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.67/1988, ως 

τροποποιήθηκε). 

 

Σε περίπτωση τροποποίησης τέτοιου νόμου, η τροποποίηση συντάσσεται στην 

Ελληνική (ως επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, κατά το Άρθρο 3.1 του 

                                                           
1 Η υπεροχή του πρωτότυπου αγγλικού κειμένου προκύπτει από το άρθρο 4(5) του Ν.67/1988, ως 

τροποποιήθηκε, σε περίπτωση που η ελληνική μετάφραση διαφέρει εννοιολογικά από το αγγλικό 

πρωτότυπο. 
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Συντάγματος), εκτός αν πρέπει να αναφερθεί στο αυθεντικό αγγλικό κείμενο του 

βασικού νόμου2 το ακόλουθο: 

 

3. Ο νόμος αποτελείται από άρθρα ( τα οποία αριθμούνται ώς 1, 2, 3 κ.ο.κ.), τα 

άρθρα από εδάφια (τα οποία αριθμούνται ώς (1),(2),(3) κ.ο.κ.) , τα εδάφια από 

παραγράφους (οι  οποίες  αριθμούνται ώς (α),(β),(γ) κ.ο.κ.) , οι παράγραφοι από 

υποπαραγράφους (οι  οποίες  αριθμούνται ώς (i),(ii),(iii) κ.ο.κ) και οι 

υποπαραγράφοι σε υπο-υποπαραγράφους (οι  οποίες  αριθμούνται ώς 

(Α),(Β),(Γ) κ.ο.κ.).   

 

Σε περίπτωση που τροποποιητικός νόμος προσθέτει ενδιάμεση διάταξη, μεταξύ 

υφιστάμενων διατάξεων, η αρίθμηση της νέας υφιστάμενης διάταξης συνιστάται 

ως εξής : 

 

 μεταξύ, πχ, των υφιστάμενων άρθρων 1 και 2, προστίθενται τα νέα άρθρα 

1Α, 1Β, 1Γ, κ.ο.κ.  
 

 μεταξύ, πχ, των υφιστάμενων άρθρων 1Α και 1Β, προστίθενται τα νέα άρθρα 

1Αδις, 1Α τρις, 1Α τετράκις, κ.ο.κ., 
 

 μεταξύ των εδαφιών, πχ, (1) και (2), προστίθενται τα νέα εδάφια (1Α), (1Β), 

(1Γ), κ.ο.κ., 
 

 μεταξύ των παραγράφων πχ, (α) και (β), προστίθενται οι παράγραφοι (αi), 

(αii), (αiii), κ.ο.κ. 
 

 μεταξύ, πχ, των υποπαραγράφων (i) και (ii), προστίθενται οι υποπαράγραφοι 

(iΑ), (iB), (iΓ), κ.ο.κ., 
 

 μεταξύ, πχ, των υπο-υποπαραγράφων (Α) και (Β) προστίθενται οι υπο-

υποπαραγράφοι (Αi), (Aii), (Aiii), κ.ο.κ. 

 

4. Το κατά πόσο μια διάταξη είναι επιδεκτική επιμέρους διαχωρισμού (το άρθρο σε 

εδάφιο, το εδάφιο σε παράγραφο, η παράγραφος σε υποπαράγραφο κ.ο.κ.) 

                                                           
2 Την ίδια προσέγγιση ακολουθεί και το Ανώτατο Δικαστήριο όταν τροποποιεί διαδικαστικούς κανονισμούς το 

πρωτότυπο των οποίων είναι στην Αγγλική: πχ, δείτε Επίσημη Εφημερίδα υπ’ αρ. 4133 και ημερ. 2.4.2021, 

Παράρτημα Δεύτερο, Μέρος Ι.  
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επαφίεται κυρίως στην κρίση του συντάκτη, ακολουθώντας πάντως δύο βασικές 

παραμέτρους: 

 

 ο διαχωρισμός ή η ομαδοποίηση προτάσεων ερείδεται στο βαθμό της μεταξύ 

τους θεματολογικής συνάφειας και δέον να εξυπηρετεί τη μεγαλύτερη δυνατή 

σαφήνεια του σκοπούμενου νοήματος∙ 
 

 Κατά κανόνα (χωρίς να είναι απόλυτος), έκαστη πρόταση  παρατίθεται ως 

αυτόνομη διάταξη, διότι αυτό διευκολύνει τον σαφή προσδιορισμό της, σε 

περίπτωση τροποποίησης. Για παράδειγμα, αν ένα άρθρο συνίσταται από 

δύο προτάσεις, η διακριτή αρίθμησή τους σε εδάφια (1) και (2), επιτρέπει σε 

τροποποιητικό νόμο να αναφέρει με σαφήνεια την πρόταση/εδάφιο που 

χρήζει τροποποίησης. 

 

5. Ως προς τη χρήση των τυποποιημένων φράσεων «με την επιφύλαξη» (που είναι 

ταυτόσημη με την φράση «τηρουμένων των αναλογιών»), «ανεξάρτητα από» και 

«χωρίς επηρεασμό»:  

 

Όταν η διάταξη Α θέτει γενικό κανόνα και η διάταξη Β προνοεί εξαίρεση ή 

αντίθετο νομικό κανόνα, τότε πρέπει να επισημανθεί ποιος κανόνας από τους 

δύο υπερισχύει, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

 

 αν υπερισχύει η διάταξη Β της διάταξης Α τότε είτε η διάταξη Α αρχίζει με τη 

φράση «Με την επιφύλαξη της διάταξης Β» ή «Τηρουμένων των διατάξεων 

της διάταξης Β» είτε η διάταξη Β αρχίζει με τη φράση «Ανεξάρτητα από τη 

διάταξη Α»3, 

 

 σε αντίθεση με τα πιο πάνω παραδείγματα, αν η διάταξη Β αρχίζει με τη 

φράση «Χωρίς επηρεασμό της διάταξης Α», τότε υπονοείται ότι δεν υπάρχει 

σύγκρουση μεταξύ των δύο διατάξεων , αλλά μόνο ότι  η διάταξη Β  

συμπληρώνει τη διάταξη Α. 

 

                                                           
3 Αυτή η φράση είναι εννοιολογικά ταυτόσημη με τη φράση «κατά παρέκκλιση από [τη διάταξη Α]» που 

χρησιμοποιείται παγίως στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    
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6. Η επιφύλαξη («Νοείται ότι….») παρατίθεται στο τέλος άρθρου 

/εδαφίου/παραγράφου/υποπαραγράφου αφού προηγείται άνω και κάτω τελεία 

και μόνο για να προβλέψει εξαίρεση στον προηγηθέντα κανόνα δικαίου (και όχι 

για να συμπληρώσει τον προηγηθέντα κανόνα δικαίου). Για παράδειγμα: 

 

«(1) Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχήματος εκτός να υφίσταται ισχύουσα άδεια 

κυκλοφορίας για αυτό το όχημα, εκδιδόμενη από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών: 

Νοείται ότι η νόμιμη κυκλοφορία των οχημάτων που συνιστούν ιδιοκτησία του 

Δημοσίου δεν υπόκειται στην προϋπόθεση της ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας. 

[Και όχι:  

Νοείται ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών εκδίδει τέτοια άδεια μόνο από την 

καταβολή τέλους το οποίο καθορίζεται σε διάταγμα του Υπουργού το οποίο 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.]». 

 

Σημείωση: 

Η επιφύλαξη θεωρείται μέρος της διάταξης (άρθρο, εδάφιο, παράγραφος κ.ο.κ.) 

στην οποία εντάσσεται  οπότε, όταν τροποποιητικός νόμος διαγράψει τη 

διάταξη, θεωρείται ότι διαγράφει ταυτόχρονα και την επιφύλαξη αυτής. Σε 

περίπτωση που ο τροποποιητικός νόμος προτίθεται να αντικαταστήσει την 

διάταξη πλην της επιφύλαξης, τότε συνιστάται να αναφερθεί σε  αυτή τη φράση 

αυτολεξεί.  

 

Στο πιο πάνω παράδειγμα, μια τέτοια τροποποίηση θα διατυπωνόταν ως 

εξής:  

«….Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), της φράσης «Απαγορεύεται η 

κυκλοφορία οχήματος εκτός να υφίσταται ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας για 

αυτό το όχημα, εκδιδόμενη από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών:» με τη 

φράση «…». 

 

7. Όταν νόμος παραπέμπει σε άλλη νομοθεσία (Νόμο ή Κ.Δ.Π.), την πρώτη φορά 

που γίνεται αναφορά σε αυτή τη νομοθεσία, επιβάλλεται να αναφερθούν, στο 

πλάι αριστερά, τα στοιχεία δημοσίευσης αυτής της νομοθεσίας, στην Επίσημη 

Εφημερίδα. Συγκεκριμένα: 
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 όταν γίνεται αναφορά σε νόμο, αναφέρεται η αρίθμηση αυτού και 

τυχόν τροποποιήσεις ή/και διορθώσεις του (δείτε σελ7-8 ως 

παράδειγμα)∙ 
 

 όταν γίνεται αναφορά σε Κ.Δ.Π., αναφέρεται η ημερομηνία 

δημοσίευσής της, και τυχόν τροποποιήσεις και διορθώσεις της, στην 

Επίσημη Εφημερίδα. π.χ.: 

«Επίσημη Εφημερίδα, 

Παράρτημα Τρίτο (Ι),: 

20.6.2008, 

(Κ.Δ.Π. 242/2008.) 

2.1.2021 

(Κ.Δ.Π. 1/2021)». 

 

8. Σε περίπτωση που ο νόμος αναφέρεται σε αριθμούς, δεν συνιστάται η διπλή 

παράθεση του αριθμού, τόσο ολογράφως, όσο και αριθμητικώς, διότι προκύπτει 

ερμηνευτικό πρόβλημα αν εκ παραδρομής διαφέρουν μεταξύ τους. Οπότε, 

ενδείκνυται η επιλογή του ενός και μόνο τρόπου (ολογράφως ή αριθμητικώς) σε 

όλο το κείμενο του νόμου (οι δε τροποποιήσεις και διορθώσεις δέον να 

υιοθετήσουν τον ίδιο τρόπο), ώστε να επιτυγχάνεται συνοχή. 

 

10.Διοικητικές διατάξεις 

 

Η δια του νόμου επιβολή υποχρεώσεων δεν αρκεί πάντα για να καταστήσει το νόμο 

εφαρμοστέο, οπότε δέον κάποιες φορές να προστίθενται - αμέσως μετά τις ουσιαστικές 

διατάξεις/κανόνες δικαίου -  εξουσίες που χορηγούνται στη Διοίκηση για την 

αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, όπως η εξουσία εισόδου σε υποστατικό, η εξουσία 

επιθεώρησης, συλλογής πληροφοριών, δειγματοληψιών, προσωρινής 

δέσμευσης/κατακράτησης εγγράφων ή αντικειμένων.  

 

Για παραδείγματα δείτε στους σχετικούς συνδέσμους: 

 

- τα άρθρα 15-17 του Νόμου 54(Ι)/1996, ως τροποποιήθηκε/διορθώθηκε: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1996_1_54/full.html 

 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1996_1_54/full.html
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- το άρθρο 8  του Νόμου 78(Ι)/2007 το οποίο και παρατίθεται αυτούσιο: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2007_1_78/section-sc74d564de-091a-b027-4a13-

d4ad05108286.html 

 

Εξουσίες 
επιθεώρησης. 

8.-(1) Οι εξουσίες οι οποίες χορηγούνται από το παρόν άρθρο ασκούνται 

από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο η αρμόδια αρχή ορίζει ως 

επιθεωρητή σε σχέση με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή τις Κοινοτικές 

Αποφάσεις, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής. 

  

 (2) Με σκοπό τη διακρίβωση της εκπλήρωσης οποιασδήποτε 

υποχρέωσης η οποία απορρέει από τον παρόντα Νόμο, εκδιδόμενους 

δυνάμει αυτού Κανονισμούς, Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική 

Απόφαση, κάθε επιθεωρητής έχει εξουσία σε κάθε εύλογο χρόνο και σε 

αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε οποιοδήποτε χρόνο - 

  

  (α)  να εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε 

οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο, που έχει εύλογη αιτία 

να πιστεύει ότι είναι σχετικό υποστατικό ή άλλος χώρος ή στο 

οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι προσφέρεται ή 

παρέχεται σχετική υπηρεσία ή παρασκευάζεται προς διάθεση 

στην αγορά, αποθηκεύεται προς διάθεση στην αγορά, 

διατίθεται στην αγορά ή για εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή 

επαγγελματικό σκοπό χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν και – 

   

   (i) να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία 

για την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 

περιέχει σχετικό προϊόν, να εξετάζει οτιδήποτε για 

το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι 

σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή 

παροχή σχετικής υπηρεσίας, 

 

(ii) να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα 

από οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2007_1_78/section-sc74d564de-091a-b027-4a13-d4ad05108286.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2007_1_78/section-sc74d564de-091a-b027-4a13-d4ad05108286.html
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την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας, 

 

 

(iii) να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη 

αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατά την προαναφερόμενη 

παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, 

αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά, διάθεση 

στην αγορά ή χρήση, και 

 

(iv) να επιθεωρεί και εξετάζει το σχετικό υποστατικό ή 

άλλο χώρο, καθώς και οποιαδήποτε εφαρμοστέα 

σε αυτό μέθοδο ή διαδικασία που αφορά το 

σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή τη σχετική 

υπηρεσία ή το σχετικό προϊόν· 

 

  

  (β)  να ανακόπτει, εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί 

έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή 

αέρα, το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό 

μεταφορικό μέσο ή στο οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 

προσφέρεται ή παρέχεται σχετική υπηρεσία ή παρασκευάζεται 

προς διάθεση στην αγορά, αποθηκεύεται προς διάθεση στην 

αγορά, μεταφέρεται προς διάθεση στην αγορά ή διατίθεται στην 

αγορά ή για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς 

χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν και – 

   

   (i) να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία για την 

οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει 

σχετικό προϊόν, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο 

έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή 

σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής 

υπηρεσίας, 
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(ii) να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα από 

οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει 

ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά 

ή παροχή σχετικής υπηρεσίας, 

 

(iii) να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατά την προαναφερόμενη 

παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, αποθήκευση 

προς διάθεση στην αγορά, μεταφορά προς διάθεση 

στην αγορά, διάθεση στην αγορά ή χρήση, και 

 

(iv) να επιθεωρεί και εξετάζει το σχετικό μεταφορικό μέσο, 

καθώς και οποιαδήποτε εφαρμοστέα σε αυτό μέθοδο 

ή διαδικασία που αφορά το σχετικό μεταφορικό μέσο 

ή τη σχετική υπηρεσία ή το σχετικό προϊόν· 

   

  (γ)  να εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία, καταχωρημένα σε μηχανικό, 

ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, και οποιαδήποτε 

βιβλία, έντυπα και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε σχετικό 

υποστατικό ή άλλο χώρο ή σε σχετικό μεταφορικό μέσο, για τα 

οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορία ή 

καταχώρηση αναφορικά με σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή 

με σχετικό μεταφορικό μέσο ή με σχετική υπηρεσία ή με σχετικό 

προϊόν, να τα αντιγράφει και φωτοτυπεί, και να παίρνει 

αντίγραφα, φωτοτυπίες και αποσπάσματά τους, νοουμένου, 

όσον αφορά τα αποσπάσματα, ότι έχει εύλογη αιτία να πιστεύει 

ότι τα αποσπάσματα αυτά ενδεχομένως να χρειαστούν για 

αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία αναφορικά με 

οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τον 

παρόντα Νόμο ή με εκδιδόμενους δυνάμει αυτού Κανονισμούς 

ή με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση· 

 

  (δ)  να κατακρατεί ή δεσμεύει, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, 
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οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι 

σχετικό μεταφορικό μέσο ή σχετικό προϊόν, αναφορικά με το 

οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί ή ότι 

δεν έχει τύχει συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του 

παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή 

Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και να διατάζει 

να παραμείνει ή μεταφερθεί το σχετικό μεταφορικό μέσο ή το 

σχετικό προϊόν σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει· 

 

  (ε)  με την επιφύλαξη του εδαφίου (8), να καταστρέφει οποιοδήποτε 

σχετικό προϊόν, δείγμα ή μέρος δείγματος το οποίο 

Κυβερνητικός Αναλυτής πιστοποίησε, σύμφωνα με το εδάφιο 

(3) του άρθρου 9, ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος 

Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή 

Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης· 

   

  (στ)  να εισέρχεται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο και σε 

σχετικό μεταφορικό μέσο – 

    

   (i) συνοδευόμενος από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του 

οποίου την παρουσία κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε 

σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του 

παρόντος άρθρου· και 

 

(ii)  φέροντας μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά, 

που κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον 

οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

  

 (3) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (2), δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία 

ή η άσκηση σε κατοικία οποιασδήποτε άλλης εξουσίας την οποία 

χορηγεί το εδάφιο (2), εκτός κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου δικαστικού 

εντάλματος. 

  

 (4) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε σχετικού υποστατικού ή 
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άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου και ο κάτοχος ή ο 

προσφέρων σχετικό προϊόν και ο προσφέρων ή παρέχων σχετική 

υπηρεσία, και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε σχετικό 

υποστατικό ή άλλο χώρο ή σχετικό μεταφορικό μέσο, στο οποίο 

εισέρχεται επιθεωρητής δυνάμει του εδαφίου (2), έχουν έκαστος εξ 

αυτών υποχρέωση να παρέχουν στον επιθεωρητή οποιαδήποτε 

πληροφορία που κατέχουν και διευκόλυνση, την οποία ο επιθεωρητής 

εύλογα απαιτεί, ο δε επιθεωρητής έχει εξουσία να απαιτεί και να 

λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και διευκόλυνση. 

  

 (5) Κάθε επιθεωρητής έχει υποχρέωση να επιδεικνύει, εφόσον του 

ζητηθεί, πριν και κατά την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που 

του χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, το πιστοποιητικό της 

ιδιότητάς του, το οποίο η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση να του 

παράσχει. 

  

 (6)(α) Σε περίπτωση που επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει, 

βάσει της άσκησης των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο, ότι - 

   

  (i) παραβιάζεται ή δεν τυγχάνει συμμόρφωσης οποιαδήποτε 

διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει 

αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής 

Απόφασης, αναφορικά με σχετικό υποστατικό ή άλλο 

χώρο, σχετικό μεταφορικό μέσο, σχετικό προϊόν ή σχετική 

υπηρεσία, ή 

 

(ii)  υφίστανται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή σχετικό 

μεταφορικό μέσο ή αναφορικά με σχετικό προϊόν ή σχετική 

υπηρεσία ελλείψεις, παραλείψεις ή συνθήκες, οι οποίες 

δυνατό είτε να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή 

την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον ή κινητή ή ακίνητη 

ιδιοκτησία είτε να προκαλέσουν σοβαρή απώλεια χρήσης 

κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας,  
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 έχει εξουσία, με έκδοση και κοινοποίηση γραπτής οδηγίας προς τον 

κάτοχο ή τον υπεύθυνο του σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή 

σχετικού μεταφορικού μέσου, ή τον κάτοχο ή προσφέροντα σχετικό 

προϊόν ή τον προσφέροντα ή παρέχοντα σχετική υπηρεσία - 

    

   (αα)  να ζητεί, κατά περίπτωση, τον τερματισμό της 

προαναφερόμενης παράβασης ή μη 

συμμόρφωσης ή την άρση των 

προαναφερομένων ελλείψεων, παραλείψεων ή 

συνθηκών και να καθορίζει το χρόνο εντός του 

οποίου ο προαναφερόμενος τερματισμός ή η 

άρση πρέπει, κατά την κρίση του, να επέλθει· 

 

(ββ)  να απαγορεύει, κατά περίπτωση, τη λειτουργία ή 

χρήση του σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου, 

την παρασκευή, εμπορία ή χρήση σχετικού 

μεταφορικού μέσου ή σχετικού προϊόντος και την 

προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας, για 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες, 

για σκοπούς άρσης των λόγων για τους οποίους 

επιβάλλεται η απαγόρευση. 

  

 (β) Κάθε επιθεωρητής έχει εξουσία να παρατείνει την περίοδο ισχύος 

οδηγίας απαγόρευσης, η οποία εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (α), 

διά έκδοσης και κοινοποίησης, μια ή περισσότερες φορές, παρόμοιας 

γραπτής οδηγίας προς τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο του σχετικού 

υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου ή τον 

κάτοχο ή προσφέροντα σχετικό προϊόν ή τον προσφέροντα ή παρέχοντα 

σχετική υπηρεσία, αν ικανοποιηθεί ότι τέτοια παράταση είναι αναγκαία 

για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους επιβλήθηκε η πρώτη 

περίοδος απαγόρευσης. 

  

 (γ) Κάθε επιθεωρητής ο οποίος εκδίδει γραπτή οδηγία δυνάμει της 

παραγράφου (α) ή (β) – 
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  (i) καθορίζει σε αυτήν τους λόγους έκδοσής της και την 

περίοδο ισχύος της τυχόν επιβληθείσας απαγόρευσης, και 

 

(ii)  αναφέρει σε αυτήν το δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής και 

την προθεσμία άσκησης αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 11. 

  

 (δ) Ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος του σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου 

ή σχετικού μεταφορικού μέσου και ο κάτοχος ή προσφέρων σχετικό 

προϊόν και ο προσφέρων ή παρέχων σχετική υπηρεσία, στον οποίο έχει 

κοινοποιηθεί γραπτή οδηγία δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β), έχει 

υποχρέωση, κατά το χρόνο ο οποίος καθορίζεται στη γραπτή οδηγία, να 

προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τον τερματισμό της 

σχετικής παράβασης ή μη συμμόρφωσης ή, κατά περίπτωση, για άρση 

των λόγων για τους οποίους τυχόν επιβλήθηκε απαγόρευση. 

  

 (ε) Σε περίπτωση που επιθεωρητής ικανοποιηθεί ότι εξέλειπαν οι λόγοι 

για τους οποίους εκδόθηκε γραπτή οδηγία, ανακαλεί την οδηγία αυτή και 

κοινοποιεί το συντομότερο δυνατό αυτή του την απόφαση στον κάτοχο ή 

στον υπεύθυνο του σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού 

μεταφορικού μέσου ή στον κάτοχο ή προσφέροντα σχετικό προϊόν ή 

στον προσφέροντα ή κατέχοντα σχετική υπηρεσία. 

  

 (στ) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 

πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά παράβαση 

γραπτής οδηγίας η οποία εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (α) ή 

παραγράφου (β) από επιθεωρητή τον οποίο όρισε, έχει εξουσία να 

επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει 

τις πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης τέτοιας πράξης ή 

παράλειψης, ανάλογα με τη σοβαρότητα αυτής της πράξης ή 

παράλειψης και ανεξάρτητα από το αν συντρέχει ποινική ευθύνη δυνάμει 

του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας. Τα εδάφια (3) μέχρι και (9) 

του άρθρου 7 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν σε επιβολή διοικητικού 

προστίμου από αρμόδια αρχή για παράβαση γραπτής οδηγίας 

εκδιδόμενης δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β). 
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      (7) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, επιθεωρητής - 

  

  (α)  παίρνει δείγμα σχετικού προϊόντος, ή 

 

(β)  παίρνει αντίγραφο, φωτοτυπία ή απόσπασμα στοιχείων, 

βιβλίων, εντύπων ή εγγράφων, ή 

 

(γ)  κατακρατεί ή δεσμεύει σχετικό μεταφορικό μέσο ή σχετικό 

προϊόν, ή 

   

  (δ)  αποφασίζει να καταστρέψει σχετικό προϊόν, 

  

 πληροφορεί σχετικά κάθε πρόσωπο του οποίου το συμφέρον 

επηρεάζεται από τη σχετική προαναφερόμενη πράξη ή απόφαση, στις 

δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ), ο 

επιθεωρητής επιπλέον πληροφορεί τέτοιο πρόσωπο γραπτώς για τους 

λόγους στους οποίους βασίζεται η σχετική πράξη ή απόφαση και - 

  

   (i) περί του δικαιώματος αυτού του προσώπου να 

προσβάλει την πράξη ή απόφαση με προσφυγή στην 

αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 11· και 

 

(ii)  περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να 

ασκηθεί το προαναφερόμενο δικαίωμα, η οποία 

καθορίζεται στο άρθρο 11. 

  

 (8) Επιθεωρητής δεν καταστρέφει σχετικό προϊόν δυνάμει της 

παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) - 

  

  (α) σε κάθε περίπτωση, ενόσω διαρκεί η προθεσμία για 

προσφυγή στην αρμόδια αρχή, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 

11· και 

   

  (β) σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή στην αρμόδια αρχή, 
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μέχρις ότου η αρμόδια αρχή με απόφασή της επικυρώσει την 

απόφαση του επιθεωρητή και κοινοποιήσει γραπτώς την 

απόφασή της επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα. 

  

 (9)(α) Το αντίτιμο για την καταστροφή σχετικού προϊόντος δυνάμει της 

παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) βαρύνει τον ιδιοκτήτη του σχετικού 

προϊόντος, ο οποίος έχει υποχρέωση να καταβάλει στην αρμόδια αρχή 

αυτό το αντίτιμο. 

  

 (β) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης σχετικού προϊόντος αρνείται ή 

παραλείπει να καταβάλει στην αρμόδια αρχή το αντίτιμο για την 

καταστροφή του σχετικού προϊόντος σύμφωνα με την παράγραφο (α), η 

αρμόδια αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την 

είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη 

Δημοκρατία. 

  

 (10) Κάθε επιθεωρητής ενεργεί κατά την άσκηση των εξουσιών και 

εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του παρόντος Νόμου σύμφωνα με 

τις τυχόν οδηγίες της αρμόδιας αρχής. 

  

  (11) Πρόσωπο που εν γνώσει του - 

  

  (α) αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί πληροφορία, στοιχεία, 

βιβλίο, έντυπο ή έγγραφο, ή παρέχει σε επιθεωρητή ψευδή, 

ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, στοιχεία, 

βιβλίο, έντυπο ή έγγραφο, ή αρνείται να προσκομίσει σε 

επιθεωρητή πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο, έντυπο ή έγγραφο, 

την οποία πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο, έντυπο ή έγγραφο 

επιθεωρητής απαιτεί κατά την άσκηση των εξουσιών που του 

χορηγεί το παρόν άρθρο, ή 

 

   

  (β) μετακινεί, μεταβάλλει ή επεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, 

χωρίς την εξουσιοδότηση επιθεωρητή, οποιοδήποτε σχετικό 
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μεταφορικό μέσο ή σχετικό προϊόν, το οποίο επιθεωρητής 

κατακράτησε ή δέσμευσε δυνάμει της παραγράφου (δ) του 

εδαφίου (2),  

  

 είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε 

αμφότερες τις ποινές. 

  

  (12) Πρόσωπο το οποίο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά 

παράβαση γραπτής οδηγίας εκδιδόμενης δυνάμει του εδαφίου (6) είναι 

ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 

σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις 

ποινές. 

  

  (13) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση και στην έκταση 

που είναι ασύμβατο με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση. 

 

Πέραν των προαναφερόμενων διοικητικών εξουσιών που επιτρέπουν στη Διοίκηση να 

διαπιστώσει κατά πόσο  ιδιώτης ή/και κρατική αρχή παρέβη το νόμο, κάποιες φορές, 

επιβάλλεται η προσθήκη διατάξεων προς συμμόρφωση ή τιμωρία του παραβάτη. Η 

προφανής τιμωρητική διάταξη συνίσταται στην προσθήκη ποινικού αδικήματος (για το 

οποίο υπάρχει αναφορά στη συνέχεια), εντούτοις αυτό δεν εμποδίζει την προσθήκη 

(συμπληρωματικά ή εναλλακτικά) διοικητικών κυρώσεων, όπως την επιβολή διοικητικού 

προστίμου από την αρμόδια διοικητική αρχή, το οποίο κατά τη νομολογία (Δημοκρατία v. 

Demand Shipping Co. Ltd (1994) 3 ΑΑΔ 460) δεν θεωρείται τιμωρία αλλά μέσο 

εξαναγκασμού του διοικούμενου να συμμορφωθεί. 

 

Για παραδείγματα, δείτε στους σχετικούς συνδέσμους: 

 

- το άρθρο 120 του Νόμου 124(Ι)/2018, ως τροποποιήθηκε/διορθώθηκε: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2018_1_124/section-sc3aa0c71a-5065-439a-a607-

31be80879ab8.html  

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2018_1_124/section-sc3aa0c71a-5065-439a-a607-31be80879ab8.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2018_1_124/section-sc3aa0c71a-5065-439a-a607-31be80879ab8.html
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- το άρθρο 23Α του Νόμου 54(Ι)/1996, ως τροποποιήθηκε/διορθώθηκε: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/section-scaf160cb8-b151-ad52-2d5b-

4398ccf62a63.html  

 

- το άρθρο 7 του Νόμου 78(Ι)/2007 το οποίο και παρατίθεται αυτούσιο: 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2007_1_078.pdf  

 

Επιβολή 
διοικητικού 
προστίμου. 

7.-(1) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι πρόσωπο 

διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά παράβαση οποιασδήποτε 

διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης –  

   

 

Πρώτο 
Παράρτημα. 

 (α) η οποία αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του 

Πρώτου Παραρτήματος, και 

   

  (β) αναφορικά με την οποία καθορίζεται αντίστοιχα κλίμακα 

διοικητικών προστίμων στην Τρίτη Στήλη του ίδιου 

Παραρτήματος,  

  

 και για την οποία δεν έχει επιβληθεί ποινή ή δεν έχει αρχίσει διαδικασία 

ποινικής δίωξης δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να 

επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο, το οποίο εμπίπτει σε 

τέτοια κλίμακα διοικητικών προστίμων, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει 

ποινική ευθύνη δυνάμει άλλης νομοθεσίας: 

  

 Νοείται ότι, ενόσω εκκρεμεί διαδικασία ποινικής δίωξης προσώπου ή 

διερευνάται το ενδεχόμενο έναρξής της για πράξη ή παράλειψη που 

συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, δε δύναται να 

αρχίσει διαδικασία επιβολής διοικητικής κύρωσης ή επιβολής 

διοικητικού προστίμου για την ίδια πράξη ή παράλειψη δυνάμει του 

παρόντος Νόμου. 

  

 

Τρίτο 
Παράρτημα. 

(2) Έκαστη κλίμακα διοικητικών προστίμων η οποία αναφέρεται στην 

Πρώτη Στήλη του Τρίτου Παραρτήματος περιλαμβάνει οποιοδήποτε 

διοικητικό πρόστιμο που καθορίζεται αντίστοιχα στην Δεύτερη Στήλη 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/section-scaf160cb8-b151-ad52-2d5b-4398ccf62a63.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/section-scaf160cb8-b151-ad52-2d5b-4398ccf62a63.html
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2007_1_078.pdf
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του ίδιου Παραρτήματος. 

  

  (3) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), η 

αρμόδια αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή 

της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους 

λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και 

παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης. 

  

  (4) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου 

(1), με αιτιολογημένη απόφασή της – 

 

  (α) η οποία καθορίζει την παράβαση της σχετικής διάταξης 

Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·  

   

  (β) η οποία πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο περί του 

δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή 

στον Προϊστάμενο σύμφωνα με το εδάφιο (6) και περί της 

προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το εν λόγω 

δικαίωμα, η οποία καθορίζεται στο εδάφιο(6)· και 

   

  (γ) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο. 

  

 (5) Ο Προϊστάμενος έχει εξουσία να καθορίζει με γραπτές οδηγίες του 

προς την αρμόδια αρχή τα κριτήρια υπολογισμού του κατά περίπτωση 

επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει τη 

διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής, την οποία ασκεί εντός των 

πλαισίων των οδηγιών του Προϊσταμένου, να αποφασίζει ελεύθερα περί 

του ύψους του διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση 

πραγματικά περιστατικά. 

  

 (6) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του 

εδαφίου (1) δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του 
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διοικητικού προστίμου, να προσβάλει την απόφαση με γραπτή και 

αιτιολογημένη προσφυγή στον Προϊστάμενο. Ο Προϊστάμενος έχει 

εξουσία να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς, που 

υπηρετούν στο Υπουργείο ή σε Υπηρεσία του οποίου προΐσταται ή στα 

Τμήματα που υπάγονται σε αυτό ή αυτήν, την εξέταση θεμάτων που 

αφορούν την προαναφερόμενη προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς 

να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση 

της απόφασής του επί της προσφυγής. Ο Προϊστάμενος εξετάζει την 

προσφυγή, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον 

προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει 

γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η 

προσφυγή και εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφασή του στον 

προσφεύγοντα. Ο Προϊστάμενος έχει εξουσία να εκδίδει μια από τις 

ακόλουθες αποφάσεις:  

  

  (α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 

   

  (β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·  

   

  (γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·  

   

  (δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της 

προσβληθείσας. 

  

 (7) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού 

προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, η 

αρμόδια αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την 

είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη 

Δημοκρατία.  

  

 (8) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν υπόκειται ιεραρχικά σε 

Προϊστάμενο, το εδάφιο (5) δεν εφαρμόζεται, το δε εδάφιο (6) 

εφαρμόζεται ως εάν να ήταν διάταξη που προβλέπει την υποβολή 

ένστασης στην αρμόδια αρχή κατά της επιβολής διοικητικού προστίμου 
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από αυτήν, νοουμένου ότι η ένσταση δεν εξετάζεται από το πρόσωπο 

που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.  

  

 (9) Στο παρόν άρθρο, «Προϊστάμενος» σημαίνει τον Υπουργό ή 

Ανεξάρτητο Αξιωματούχο, ο οποίος προΐσταται ιεραρχικά της αρμόδιας 

αρχής. 

 

11.Ποινικά Αδικήματα 

 

Ως προαναφέρθηκε, για κάθε επιβαλλόμενη υποχρέωση εκ του νόμου  μπορεί  να 

προστεθεί διοικητική κύρωση ή/και ποινικό αδίκημα. Το ποινικό αδίκημα δύναται  να είναι 

γενικό (ποινικοποιώντας την παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου ή των Κ.Δ.Π 

που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή των Κανονισμών της ΕΕ με τους οποίους ο νόμος 

συσχετίζεται)  

 

Για παράδειγμα δείτε στο σχετικό σύνδεσμο τα άρθρα 24 και 25 του Νόμου 54(Ι)/1996, τα 

οποία παρατίθενται και αυτούσια: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/section-scb431e484-439e-41e8-8dbb-

f5609780e2af.html  

 

Παράβαση 
κανονισμών, 
διαταγμάτων και 
προτύπων. 

24. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με - 

  

  (α) Κανονισμούς ή Διάταγμα, που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου, ή 

   

  (β) υποχρεωτικό πρότυπο που ρυθμίζει είτε τρόφιμο είτε υλικό ή 

αντικείμενο που έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμο, 

  

 είναι ένοχο αδικήματος. 

  

Γενική ποινή. 25.-(1) Πρόσωπο που ευρίσκεται ένοχο αδικήματος βάσει του παρόντος 

Νόμου, για το οποίο ο παρών Νόμος δεν προβλέπει άλλη ποινή, 

υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/section-scb431e484-439e-41e8-8dbb-f5609780e2af.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/section-scb431e484-439e-41e8-8dbb-f5609780e2af.html
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ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 

  

 

 

 

Τρίτο Παράρτημα. 

(2) Πρόσωπο που ευρίσκεται ένοχο αδικήματος βάσει του εδαφίου (1α) 

του άρθρου 23Γ, αναφορικά με διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού η οποία 

αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Τρίτου Παραρτήματος, 

σε σχέση με την οποία διάταξη η Τρίτη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος 

αναφέρει το εδάφιο (2) του άρθρου 25 ως το άρθρο το οποίο προβλέπει 

την εφαρμοστέα ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 

δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε 

χιλιάδες λίρες ή και στις δυο ποινές. 

 

Επίσης, δείτε το άρθρο 33 του Νόμου 131(Ι)/2004 το οποίο προβλέπει τα εξής:  

 

Γενικά ποινικά 
αδικήματα. 

33.-(1)(α) Διαπράττει ποινικό αδίκημα έκαστος εκ των πλοιάρχου, έχοντος 

την εκμετάλλευση πλοίου, πράκτορα, φορτωτή, εταιρείας και ιδιοκτήτη 

αγαθών, που ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με 

υποχρέωση την οποία του επιβάλλει το Μέρος ΙΙ, ΙΙΙ ή IV και για την οποία 

το Μέρος ΙΙ, ΙΙΙ ή IV δεν δημιουργεί άλλο ποινικό αδίκημα, και υπόκειται σε 

ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή σε χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει τις 4 χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές. 

  

 (β) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει της παραγράφου 

(α), αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι - 

  

 (i) είχε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει τη 

συμμόρφωση του με την υποχρέωση την οποία αφορά η 

ισχυριζόμενη διάπραξη του ποινικού αδικήματος, ή 

 

(ii) ενήργησε εντός των ορίων επιτρεπόμενης δια ή δυνάμει του 

παρόντος Νόμου παρέκκλισης από την υποχρέωση που αφορά 

την ισχυριζόμενη διάπραξη του ποινικού αδικήματος. 

  

 (2) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο- 
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 (α)  στο οποίο το Μέρος ΙΙ, ΙΙΙ ή IV επιβάλλει υποχρέωση περί  

παροχής ή διαβίβασης πληροφοριών, και 

  

 (β)  το οποίο αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί τέτοια 

πληροφορία ή διαβιβάζει ή παρέχει ψευδή, ελλιπή, ανακριβή 

ή παραπλανητική πληροφορία, 

  

 και υπόκειται - 

  

 (αα)  σε περίπτωση πρώτου αδικήματος, σε ποινή φυλάκισης 

που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή σε χρηματική ποινή που 

δεν υπερβαίνει τις 2 χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις 

ποινές· 

 

(ββ)  σε περίπτωση μεταγενέστερου αδικήματος, σε ποινή 

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 4 χιλιάδες λίρες ή 

σε αμφότερες τις ποινές. 

  

 (3) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του εδαφίου (2) 

αναφορικά με την παροχή ή διαβίβαση ψευδούς, ελλιπούς, ανακριβούς ή 

παραπλανητικής πληροφορίας, αποτελεί υπεράσπιση για τον 

κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι παρείχε ή διαβίβασε την πληροφορία με 

καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ήταν 

ψευδής, ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική. 

  

 (4) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή 

παρακωλύει την Αρμόδια Αρχή, οποιοδήποτε επιθεωρητή ή άλλο 

λειτουργό, κατά την άσκηση των εξουσιών ή εκτέλεση των καθηκόντων 

του, βάσει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 

κανονισμών, ή με οποιοδήποτε φιλοδώρημα, δωροδοκία, υπόσχεση ή 

άλλο κίνητρο εμποδίζει ή αποπειράται να εμποδίσει οποιοδήποτε τέτοιο 

πρόσωπο από τη δέουσα άσκηση των εξουσιών ή την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, βάσει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 
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εκδιδόμενων κανονισμών, και υπόκειται - 

  

 (α) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3 χιλιάδες λίρες ή 

σε αμφότερες τις ποινές· 

  

 (β)  σε περίπτωση μεταγενέστερου αδικήματος, σε ποινή 

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 4 χιλιάδες λίρες ή 

σε αμφότερες τις ποινές. 

  

 (5) Σε περίπτωση που διαπράττεται ποινικό αδίκημα, βάσει του παρόντος 

Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, από νομικό 

πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου, 

και αποδεικνύεται είτε ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή συνενοχή 

ή έγκριση είτε ότι έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια φυσικού 

προσώπου που, κατά το χρόνο διάπραξης του ποινικού αδικήματος, 

κατέχει θέση συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση 

στο νομικό πρόσωπο ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το εν 

λόγω φυσικό πρόσωπο διαπράττει το ίδιο ποινικό αδίκημα και υπόκειται 

στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό. 

 

Επίσης το ποινικό αδίκημα δύναται να ποινικοποιεί την παράβαση συγκεκριμένων 

διατάξεων του Νόμου ή των εκδιδομένων δυνάμει αυτού Κ.Δ.Π. ή των Κανονισμών της ΕΕ 

με τους οποίους ο νόμος συσχετίζεται. 

 

Για παράδειγμα δείτε στο σχετικό σύνδεσμο τα άρθρα 23Γ και 23Δ του Νόμου 54(Ι)/1996, 

ως τροποποιήθηκε/διορθώθηκε, τα οποία παρατίθενται και αυτούσια: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/section-sc1c3447d5-83cf-ee79-43f0-

6874e074f479.html  

 

Παράβαση 
διατάξεων 
Κοινοτικών 
Κανονισμών ή 
Αποφάσεων. 
 

23Γ.-(1) Πρόσωπο το οποίο διεξάγει επιχείρηση ή εργασίες σχετικά με την 

παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, συντήρηση, καθαρισμό, 

συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, χειρισμό, διάθεση, 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/section-sc1c3447d5-83cf-ee79-43f0-6874e074f479.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/section-sc1c3447d5-83cf-ee79-43f0-6874e074f479.html
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Δεύτερο 
Παράρτημα. 

πώληση, εμπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή τροφίμου, ή υλικού ή αντικειμένου 

που έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμο, και το οποίο 

πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με 

διάταξη Κοινοτικής Απόφασης αναφερόμενης ή περιγραφόμενης στο 

Δεύτερο Παράρτημα, είναι ένοχο αδικήματος. 

  

 

 

 

Τρίτο Παράρτημα. 

(1α) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού η οποία αναφέρεται ή 

περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Τρίτου Παραρτήματος, είναι ένοχος 

αδικήματος. 

  

 (2) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος, σε περίπτωση που παρέχει 

πληροφορίες ή υποβάλλει αίτηση – 

 

(α) σε αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας ή σε αρμόδιο όργανο ή αρχή 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δυνάμει διάταξης Κοινοτικού 

Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, η οποία διάταξη ρυθμίζει 

τρόφιμα, ή υλικά ή αντικείμενα που έρχονται ή προορίζονται να 

έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, και 

 

(β) οι πληροφορίες είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές ή, 

κατά περίπτωση, η αίτηση περιέχει πληροφορίες ή στοιχεία που 

είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά. 

  

 (3) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του εδαφίου (2) 

αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει ότι υπέβαλε 

αίτηση ή, κατά περίπτωση, παρείχε πληροφορία με καλή πίστη και χωρίς 

να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ήταν ψευδής, ανακριβής ή 

παραπλανητική ή, κατά περίπτωση, ότι η αίτηση περιείχε πληροφορία ή 

στοιχεία που ήταν ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά. 

  

Παράβαση 
διατάξεων του 
παρόντος Νόμου. 

23Δ. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με οποιοσδήποτε από τα ακόλουθα είναι ένοχο αδικήματος: 

  (α) διαταγή του Υπουργού δυνάμει του άρθρου 8∙ 
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  (β) το άρθρο 14(2) ή (3)∙ 

   

  (γ) αναστολή λειτουργίας υποστατικού δυνάμει του άρθρου 14(4)(α)∙ 

   

  (δ) οδηγία δυνάμει του άρθρου 16Α(2)(α)∙ 

   

  (ε) οδηγία δυνάμει του άρθρου 16(Α)(3)(α) ή (β)∙ 

   

  (στ) το άρθρο 17(3γ)∙ 

 

Το πρώτο παράδειγμα ορθό είναι να αποφεύγεται λόγω της βασικής αρχής του ποινικού δικαίου 

που ορίζει ότι κάθε ποινική διάταξη, ειδικά αυτή που ποινικοποιεί συγκεκριμένες συμπεριφορές, 

δέον να είναι σαφής και συγκεκριμένη και όχι γενική και αόριστη.  Η περίληψη σε μία διάταξη 

σωρείας αξιόποινων συμπεριφορών (π.χ. παραβίαση κάθε διάταξης του Νόμου) δεν είναι η 

ορθότερη επιλογή.  

Ενίοτε προνοείται η εξής διάταξη:.  

 

«Ποινική δίωξη δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν διενεργείται χωρίς τη συγκατάθεση του 

Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.» (π.χ., δείτε το άρθρο 34 του Νόμου 131(Ι)/2004). 

 

Αυτό αφορά κατηγορίες αδικημάτων (λόγω της φύσης των οποίων ή λόγω άλλων ειδικών 

λόγων) για την ποινική δίωξη των οποίων απαιτείται η συγκατάθεση του Γενικού 

Εισαγγελέα(«consent offences»). 

 

12.Εξώδικα Αδικήματα 

 

Με ειδική διάταξη στο Νόμο ή με τροποποίηση  του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 

Νόμου, Ν.47(Ι)/1997, μπορεί να προβλεφθεί η εξώδικη ρύθμιση κάποιων αδικημάτων. 

Προβλέπεται, δηλαδή, η δυνατότητα να προσφερθεί στον παραβάτη η επιλογή να καταβάλει  

πρόστιμο για την παράβασή του, οπότε σε περίπτωση πληρωμής αυτού του προστίμου, ο 

παραβάτης δεν θα διωχθεί  ποινικά. 
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Για παράδειγμα, δείτε στο σχετικό σύνδεσμο το άρθρο 7Α του περί Λοιμοκαθάρσεως  

Νόμου Κεφ. 260, ως τροποποιήθηκε/διορθώθηκε: 

 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_260/section-sca9fd1f7b-7847-d32c-2d71-

49561201d0ef.html 

 

13.Έκδοση Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων (Κ.Δ.Π.) 

 

Συνήθως, ο νόμος στις τελικές του διατάξεις προβλέπει την έκδοση Κ.Δ.Π. συγκεκριμένου 

τύπου (δέσμη κανονισμών διάταγμα, οδηγία) προς συμπλήρωση των πρωτογενών 

διατάξεων του ιδίου νόμου. Συνήθως, αυτές οι δευτερογενείς συμπληρωματικές διατάξεις 

αφορούν πιο τεχνικά θέματα που μπορούν να ρυθμιστούν μέσω δευτερογενούς 

νομοθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι το εξουσιοδοτικό άρθρο του νόμου το επιτρέπει. Το 

εξουσιοδοτικό άρθρο του νόμου προβλέπει τις θεματικές ρυθμίσεις που μπορούν να 

προβλεφθούν στην Κ.Δ.Π. αρχικώς  με μία γενική διάταξη [συνήθως το εδάφιο (1)] του 

τύπου:  

 

Κανονισμοί. 

 

….-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς 

για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

 

και,  συνήθως παραθέτει, ως εδάφιο (2), ένα μη εξαντλητικό κατάλογο συγκεκριμένων 

θεματικών ενοτήτων που μπορούν να ρυθμίζονται από την ΚΔΠ. 

 

 (2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1)  οι κανονισμοί μπορούν να 

ρυθμίζουν τα πιο κάτω θέματα:  

… 

 

Οι διατάξεις προς εφαρμογή της Κ.Δ.Π. (π.χ. ποινικά αδικήματα για παράβασή της ή 

διοικητικές εξουσίες  ή κυρώσεις προς εφαρμογή της) είναι νομικά ασφαλέστερο να 

προβλέπονται στον εξουσιοδοτικό νόμο παρά στην Κ.Δ.Π., εκτός εάν το εξουσιοδοτικό 

άρθρο του νόμου επιτρέπει την προσθήκη τους ρητά στην Κ.Δ.Π..  

 

Για παράδειγμα, το άρθρο 37 του Νόμου 131(Ι)/2004 προβλέπει τα εξής: 

 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_260/section-sca9fd1f7b-7847-d32c-2d71-49561201d0ef.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_260/section-sca9fd1f7b-7847-d32c-2d71-49561201d0ef.html
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Εξουσία έκδοσης 
κανονισμών. 

37.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει 

δημοσιευόμενους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία ή εφαρμογή του παρόντος 

Νόμου ή για τον καθορισμό ή ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, που 

αφορά το σύστημα παρακολούθησης και ενημέρωσης σχετικά με την 

κυκλοφορία πλοίων, ή συναφούς θέματος.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Κεφ.1 
11 του 1989 

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι κανονισμοί 

που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να δημιουργούν 

αδίκημα για παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με διατάξεις τους, 

και να προβλέπουν ποινές και διοικητικά πρόστιμα για κολασμό της 

διάπραξης των αδικημάτων αυτών, που σε κάθε περίπτωση δεν 

υπερβαίνουν την υψηλότερη ποινή και διοικητικό πρόστιμο που 

προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. Το άρθρο 29(β) του περί Ερμηνείας 

Νόμου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τις ποινές που αναφέρονται στο 

παρόν εδάφιο. 

  

 (3) Οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου τίθενται 

σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτούς 

διαφορετικά. 

  

 (4) Η έκδοση κανονισμών δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί 

προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

 

Μια Κ.Δ.Π. δεν είναι νομικά ασφαλές να τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία άλλη 

(προγενέστερη ή μεταγενέστερή) από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν το εξουσιοδοτικό άρθρο το επιτρέπει ρητά4.  

 

Ούτε οι διατάξεις μιας Κ.Δ.Π. μπορούν να τίθενται σε ισχύ σε διαφορετικές ημερομηνίες, 

εκτός εάν οι διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου  το επιτρέπουν ρητά.  

                                                           
4 Τα Άρθρα 12.1 και 24.3 του Συντάγματος δεν επιτρέπουν την αναδρομική ισχύ νομοθετικών διατάξεων (σε 
νόμο ή Κ.Δ.Π.) που δημιουργούν ποινικό αδίκημα ή επιβάλλουν φόρο/ τέλος/ εισφορά. 
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Για να είναι έγκυρη η έκδοση μιας Κ.Δ.Π., δέον να εκδοθεί από την αρχή και με τη 

διαδικασία που προβλέπει ο εξουσιοδοτικός νόμος (όπως ενδεχομένως αυτός 

συμπληρώνεται από νόμο οριζόντιας εφαρμογής π.χ. τον περί Καταθέσεως στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου Νόμο του 

1989 - Ν. 99/89 ως τροποποιείται.  

 

Για παράδειγμα, αν  η δέσμη κανονισμών η το διάταγμα προβλέπεται να εκδοθεί από το 

Υπουργικό Συμβούλιο ή Υπουργό, δεν δικαιούνται αυτές οι αρχές να εκχωρήσουν την 

εξουσία έκδοσης σε άλλη αρχή  (π.χ.  το Υπουργικό Συμβούλιο στον Υπουργό), εκτός εάν 

υπάρχει προς τούτο  διάταξη νόμου που να το επιτρέπει (είτε στον ίδιο τον εξουσιοδοτικό 

νόμο είτε σε άλλο νόμο γενικής εφαρμογής, όπως τον περί  Εκχωρήσεως της ενασκήσεως 

των Εξουσιών των Απορρεουσών εκ τινός Νόμου, Νόμο του 1962 (Ν.23/1962).  

 

Ως προς τη διαδικασία έκδοσης Κ.Δ.Π., οι κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο ή Υπουργό χρήζουν έγκρισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατ’ επιταγήν 

του Ν. 99/89 (εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον ίδιο το Νόμο 99/89).  

 

Επίσης, το εξουσιοδοτικό άρθρο μπορεί να προβλέπει  την έκδοση της Κ.Δ.Π. από άλλη 

αρχή (π.χ. δημοτική αρχή) με την έγκριση οργάνου της εκτελεστικής εξουσίας (π.χ. το 

Υπουργικό Συμβούλιο).  

 

- Για παράδειγμα, δείτε στο σχετικό σύνδεσμο το άρθρο 145 του περί Δήμων  Νόμου 

2022, Ν 52(Ι)/2022, το οποίο και παρατίθεται αυτούσιο: 

 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2022_1_52/section-sc5338d684-db86-4c63-aa44-

295c525d1514.html  

 

Δημοτικοί 
κανονισμοί. 

145.-(1) Τo συμβούλιο δύναται, με την έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, από καιρού εις καιρόν, vα εκδίδει, vα τρoπoπoποιεί και 

ανακαλεί δημοτικούς καvovισμoύς, για- 

  

  (α)  την εφαρμογή των διατάξεων τoυ άρθρου 55, 

 

(β) την εφαρμογή των διατάξεων τoυ άρθρου 98, 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2022_1_52/section-sc5338d684-db86-4c63-aa44-295c525d1514.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2022_1_52/section-sc5338d684-db86-4c63-aa44-295c525d1514.html
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(γ) την ακολουθητέα διαδικασία κατά την πλήρωση των κενών 

θέσεων, τους γενικούς όρους υπηρεσίας των δημοτικών 

υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των απολαβών, των 

επιδομάτων, της αναπροσαρμογής μισθών και άλλων 

ωφελημάτων τους, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, 

την άσκηση σε αυτούς πειθαρχικής εξουσίας, όπως και κάθε 

άλλο συναφές πρoς τα πιο πάνω θέμα, τηρουμένων των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου, 

   

  (δ) την εκτέλεση οπoιoυδήπoτε από τα καθήκοντα που 

ανατίθενται σε αυτό, 

 

(ε) τη ρύθμιση και τον έλεγχο της χορήγησης ή έκδοσης 

οπoιωvδήπoτε αδειών τις οποίες τo συμβούλιο έχει την 

εξουσία vα εκδίδει ή vα χορηγεί δυνάμει των διατάξεων τoυ 

παρόντος Νόμου, 

   

  (στ) τη ρύθμιση της ζύγισης, της μέτρησης και της δοκιμής 

αγαθών και τον έλεγχο της είσπραξης των δικαιωμάτων που 

απαιτείται να καταβληθούν δυνάμει τoυ άρθρου 57, 

 

(ζ) τον καθορισμό οπoιωvδήπoτε τελών, δικαιωμάτων ή 

επιβαρύνσεων επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου, 

 

(η) τον καθορισμό ειδικότερων όρων για τη διαδικασία 

καθορισμού και την επιβολή και είσπραξη διαφόρων τελών 

και δικαιωμάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και 

των μέτρων που δύναται να λαμβάνονται σε περίπτωση μη 

καταβολής τους, 

 

(θ) τον καθορισμό, την επιβολή και την είσπραξη εξώδικων 

προστίμων για αδικήματα που αυτό ήθελε καθορίσει, 

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος 
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Νόμου, ή/και 

 

(ι) τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος χρήζει ή είναι 

δεκτικό καθορισμού με δημοτικούς κανονισμούς. 

  

 (2) Οι δημοτικοί κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 

άρθρου, δύναται να καθορίζουν ότι πρόσωπο που παραβιάζει 

συγκεκριμένες διατάξεις των δημοτικών καvovισμών είναι έvoχo 

αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική 

ποινή, που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), καθώς και ότι το 

δικαστήριο το οποίο εκδικάζει την υπόθεση δύναται vα διατάξει όπως 

οποιαδήποτε αντικείμενα ή αγαθά σε σχέση πρoς τα οποία 

διαπράχθηκε τo αδίκημα δημευθούν πρoς όφελος τoυ οικείου δήμoυ. 

 

Επιπροσθέτως της έκδοσης Κ.Δ.Π. προς συμπλήρωση των διατάξεων του εξουσιοδοτικού 

Νόμου, ο εν λόγω νόμος δύναται να εξουσιοδοτεί την έκδοση Κ.Δ.Π. (συνήθως 

διατάγματος Υπουργού ή Υπουργικού Συμβουλίου), προς τροποποίηση των διατάξεων 

του ίδιου του νόμου ή των κανονισμών που εκδικάζονται δυνάμει αυτού (συνήθως, προς 

αντικατάσταση / τροποποίηση των Παρατημάτων αυτού).   

 

Για παράδειγμα, τα άρθρα 35 και 36 του Νόμου 131(Ι)/2004 προβλέπουν τα εξής: 

 

Τροποποίηση 
Παραρτημάτων του 
παρόντος Νόμου 
και Παραρτημάτων 
κανονισμών. 

35. Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί με διάταγμά του 

οποιοδήποτε Παράρτημα του παρόντος Νόμου και οποιοδήποτε 

Παράρτημα των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων κανονισμών. 

  

Δημοσίευση και 
έναρξη ισχύος 
διαταγμάτων 

Υπουργού. 

36. Έκαστο διάταγμα, το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό δυνάμει του 

παρόντος Νόμου, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας και, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτό διαφορετικά, τίθεται σε 

ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας. 
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14.Κατάργηση προγενέστερης νομοθεσίας και μεταβατικές διατάξεις 

 

Εκτός εάν ο νόμος ρυθμίζει για πρώτη φορά ένα θέμα, δέον να καταργήσει ρητά τον 

προϋπάρχοντα νόμο (και τους τροποιητικούς αυτού), ο οποίος ρύθμιζε το ίδιο θέμα με 

διαφορετικό τρόπο και τον οποίο ο νέος νόμος αντικαθιστά. Τα άρθρα 8-14 του περί 

Ερμηνείας Νόμου, Κεφ. 1, προβλέπουν τις ελάχιστες ρυθμίσεις που διέπουν αυτή την 

κατάργηση, σε περίπτωση που ο νέος νόμος δεν προβλέψει αντίστοιχες διατάξεις.  

 

Για παράδειγμα, το άρθρο 11 του περί Ερμηνείας Νόμου, Κεφ.1, διατηρεί σε ισχύ τις 

Κ.Δ.Π. που εκδόθηκαν βάσει του καταργηθέντος νόμου, ωσότου αυτές τροποποιηθούν ή 

αντικατασταθούν με Κ.Δ.Π. που εκδίδονται βάσει του νέου νόμου.  

 

Για παράδειγμα, δείτε στο σχετικό σύνδεσμο το άρθρο 58 του περί Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009 (Ν.73(I)/2009), το οποίο παρατίθεται αυτούσιο: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2009_1_73/section-sc162ecdb0-8e3c-a286-e25e-

039a1198b8e0.html 

 

Κατάργηση. 58.-(1) Οι περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και 

Αρμοδιότητες) Νόμοι του 2001 μέχρι 2007 διά του παρόντος 

καταργούνται. 

  

 (2) Σε περίπτωση που Νόμος άλλος από τον παρόντα ή κανονιστική 

διοικητική πράξη ή ατομική διοικητική πράξη αναφέρεται στον περί της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμο, 

που καταργείται δυνάμει του εδαφίου (1), η εν λόγω αναφορά θεωρείται 

ως αναφορά στον παρόντα Νόμο, τηρουμένων των αναλογιών. 

 

Αν ο καταργηθείς νόμος θέσπισε κρατική αρχή, η οποία σκοπείται να συνεχίσει να 

υφίσταται και λειτουργεί, τότε ο νέος νόμος δέον – για λόγους ασφαλείας δικαίου – να 

προβλέψει σε ειδική διάταξη ότι αυτή η αρχή διατηρείται και συνεχίζει να λειτουργεί παρά 

την κατάργηση του νόμου που την ίδρυσε. Για παράδειγμα, το άρθρο 4(1) του Νόμου 

73(Ι)/2005 προβλέπει: 

 

 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2009_1_73/section-sc162ecdb0-8e3c-a286-e25e-039a1198b8e0.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2009_1_73/section-sc162ecdb0-8e3c-a286-e25e-039a1198b8e0.html
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Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου. 
 
 
 
 

64(Ι) του 2001 
157(Ι) του 2002 

71(Ι) του 2004 
187(Ι) του 2004 
44(Ι) του 2007. 

4.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 58 του παρόντος Νόμου, 

το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία «Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου», το οποίο συστάθηκε δια του άρθρου 5 του 

περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) 

Νόμου, διατηρείται και συνεχίζει να λειτουργεί και να έχει τη 

συγκρότηση, λειτουργία, αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που 

καθορίζονται από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

 

Ενίοτε, ο νέος νόμος προβλέπει μεταβατικές διατάξεις, ιδίως εάν αφορά τη λειτουργία 

αρχής (π.χ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), που προϋπήρχε της έναρξης ισχύος του 

νέου νόμου. 

 

Για παράδειγμα, δείτε στο σχετικό σύνδεσμο το άρθρο 59 του περί Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009 (Ν.73(I)/2009), το οποίο παρατίθεται αυτούσιο: 

 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2009_1_73/section-sc9656536d-82aa-53e9-4957-

0c8b30cd80c7.html  

 

Μεταβατικές 
διατάξεις. 

59.-(1) Οι οδηγίες και οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των περί 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) 

Νόμων του 2001 μέχρι 2007, εκτός εάν είναι αντίθετοι με τις διατάξεις 

του παρόντος Νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν ως εάν είχαν εκδοθεί 

δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή 

καταργηθούν. 

  

 (2) Οι ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από την Επιτροπή 

συνεχίζουν να ισχύουν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

εκδόθηκαν, εκτός εάν τροποποιηθούν ή ανακληθούν από την Επιτροπή. 

  

 (3) Ο διορισμός κάθε μέλους της Επιτροπής, το οποίο υπηρετεί σε αυτήν 

κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο οποίος 

έγινε δυνάμει των περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 

(Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμων του 2001 μέχρι 2007, συνεχίζει να 

ισχύει μέχρις ότου η θέση του εν λόγω μέλους κενωθεί, κατά τα 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2009_1_73/section-sc9656536d-82aa-53e9-4957-0c8b30cd80c7.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2009_1_73/section-sc9656536d-82aa-53e9-4957-0c8b30cd80c7.html
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προβλεπόμενα στα άρθρα 15, 16 και 17 ή το εδάφιο (4) του παρόντος 

Άρθρου. 

  

 (4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει τη θητεία 

οποιουδήποτε από τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία διορίστηκαν 

δυνάμει των περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και 

Αρμοδιότητες) Νόμων του 2001 μέχρι 2007 και υπηρετούν στην 

Επιτροπή κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 

Νόμου. 

  

 (5) Η Επιτροπή συνεχίζει τη διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων, 

εξέτασης καταγγελιών και διενέργειας αυτεπάγγελτων ερευνών, οι 

οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου 

εκκρεμούν ενώπιόν της με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

χωρίς η εγκυρότητα των σχετικών αποφάσεών της να επηρεάζεται με 

οποιοδήποτε τρόπο. 

 

 

15.Διατάξεις περί της ισχύος  του νόμου 

 

Το Άρθρο 82 του Συντάγματος και το άρθρο 7 του περί Ερμηνείας Νόμου, Κεφ.1 

προβλέπουν ότι  ένας νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην 

Επίσημη  Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν ο εν λόγω νόμος προβλέπει διαφορετικά. 

Το άρθρο 7 του περί Ερμηνείας Νόμου, Κεφ. 1, προβλέπει το ίδιο και για τις Κ.Δ.Π. 

Συνάγεται ότι είναι πλεονασματική η προσθήκη τελικού άρθρου για την  έναρξη ισχύος, 

εκτός αν αυτό προβλέπει την έναρξη ισχύος του νόμου σε άλλη ημερομηνία, 

προγενέστερη ή μεταγενέστερη. Η άλλη ημερομηνία (προγενέστερη ή μεταγενέστερη) 

μπορεί να προβλεφθεί ρητά στον ίδιο το νόμο ή άλλως πως (π.χ. με το να προβλεφθεί  ότι 

η ημερομηνία έναρξης ισχύος  καθορίζεται σε γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου 

η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας). Τέτοια γνωστοποίηση 

δεν επιτρέπεται να θέτει σε ισχύ διαφορετικές διατάξεις του νόμου σε διαφορετικές 

ημερομηνίες, εκτός αν το σχετικό άρθρο το νόμου το προβλέπει ρητά.  Η αναδρομική 

ισχύς του νόμου επιτρέπεται μόνο αν προβλεφθεί ρητά στο σχετικό άρθρο του Νόμου και 

εν πάση περιπτώσει  είναι εκ του Συντάγματος ανεπίτρεπτη για διατάξεις που 

δημιουργούν ποινικά αδικήματα ή επιβάλλουν φόρο/ τέλος/ εισφορά. 
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Για παράδειγμα, το άρθρο 38 του Νόμου 131(Ι)/2004 προβλέπει τα εξής: 

 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

38.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία την οποία 

καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του που δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

 (2) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να καθορίζει διαφορετικές 

ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διαφόρων διατάξεων του παρόντος 

Νόμου. 

 

Επίσης, για εναρμονιστικούς νόμους που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, προ της λήξης της εναρμονιστικής προθεσμίας που τίθεται στην 

μεταφερόμενη Οδηγία, μπορεί να παρατεθεί η εξής διάταξη: 

 

«Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: 

 

(α) την …… [ημερομηνία λήξης της εναρμονιστικής προθεσμίας η οποία τίθεται στην 

Οδηγία]· 

 

(β) την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας.» . 

 

16.Παύση ισχύος νόμου 

 

Συνήθως, οι διατάζεις του νόμου  ισχύουν  στο διηνεκές,  εκτός και ωσότου διορθωθούν, 

τροποποιηθούν ή καταργηθούν, οπότε δεν συνηθίζεται η προσθήκη διάταξης περί της 

παύσης ισχύος ή κατάργησης του νόμου, χωρίς, όμως, αυτό να απαγορεύεται. Δηλαδή, η 

Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται να προνοήσει ρητά ότι ο νόμος τον οποίο θεσπίζει έχει 

συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος, με το να προνοήσει για την ημερομηνία  παύσης ισχύος ή 

κατάργηση του νόμου. 

Για παράδειγμα: 

 

«Ο παρών Νόμος [παύει να ισχύει] [ καταργείται] κατά την [1.1.20..] [ημερομηνία που 

καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας].   
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17.Παραρτήματα και Πίνακες Νόμου  

 

Στο τέλος του Νόμου, παρατίθενται τα Παραρτήματα ή Πίνακες του Νόμου, εφόσον 

διάταξη του Νόμου παραπέμπει σε τέτοιο Παράρτημα ή Πίνακα προς ρύθμιση ενός 

θέματος (συνήθως τεχνικού). Κατά το άρθρο 42 του περί Ερμηνείας Νόμου, Κεφ. 1, τα 

Παραρτήματα θεωρούνται μέρος του νόμου. 

 

Για παράδειγμα, δείτε άρθρο 15(3)(β) του περί Τροφίμων Νόμου, Ν. 54(Ι)/1996, που 

παραπέμπει στο Πρώτο Παράρτημα του ιδίου νόμου:  

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/section-sc2453ae6e-29f4-4459-9330-

16e84a9efcf8.html  

 

Ανάλυση ή/και 
εξέταση 
δείγματος από 
Κυβερνητικό 
Χημικό. 

15. […]  

 

  

 

 

 

(3)(α) O Κυβερνητικός Χημικός ή πρόσωπο που ενεργεί υπό τις οδηγίες 

και την άμεση επίβλεψη του, το συντομότερο δυνατό, αναλύει ή/και 

εξετάζει οποιοδήποτε δείγμα που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) 

ή (2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Παράρτημα 

Πρώτο. 

(β) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), 

ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του 

εδαφίου (1), καταδεικνύει ότι το δείγμα παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη 

του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται 

βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή 

Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει 

ή παραδίδει στο λειτουργό που υπέβαλε το δείγμα πιστοποιητικό, του 

τύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Πρώτο, το οποίο καταδεικνύει 

το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης. 

 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/appendix-apb0b460f5-892a-47d9-

b834-74704e41e03d.html  

 

 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/section-sc2453ae6e-29f4-4459-9330-16e84a9efcf8.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/section-sc2453ae6e-29f4-4459-9330-16e84a9efcf8.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/appendix-apb0b460f5-892a-47d9-b834-74704e41e03d.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1996_1_54/appendix-apb0b460f5-892a-47d9-b834-74704e41e03d.html
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Σημείωση:  

Συνήθως (χωρίς να είναι απόλυτος κανόνας) παρατίθεται ως «Παράρτημα» κείμενο το 

οποίο διαχωρίζεται σε παραγράφους, ενώ ως «Πίνακας», κείμενο που είτε χωρίζεται σε 

στήλες είτε συνιστά τύπο εγγράφου, π.χ. αίτησης. 

 

Ουσιαστική διάταξη νόμου/κανόνας δικαίου (δηλαδή, διάταξη άλλη από ορισμό) δύναται 

να επιτρέπει την τροποποίηση των Παραρτημάτων ή/και Πινάκων αυτού, με Κ.Δ.Π., 

εκδιδόμενη από φορέα εκτελεστικής εξουσίας, π.χ. με διάταγμα Υπουργού ή διάταγμα 

Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(άρθρο 15(3)(β)) 

Κυβερνητικό 

Χημείο(1)........................................................................................................................  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Εγώ, ο υπογραφόμενος Κυβερνητικός Χημικός, πιστοποιώ ότι παρέλαβα την 

........................................... ημέρα του................................του έτους................. 

από(3)..................................... ένα δείγμα που σημάνθηκες 

.............................................................και είχε την περιγραφής (5) 

  

για ανάλυση και εξέταση(6) (το οποίο μετά ζυγίστηκες(7) και το οποίο έχει αναλυθεί και 

εξετασθεί(8) από εμένα ή από πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη μου(9), και 

ότι τα αποτελέσματα είναι τα εξής, ως ακολούθως(10): 

  

Η γνώμη και οι παρατηρήσεις μου είναι (11): 

  

Επιπλέον πιστοποιώ ότι το δείγμα (από τη στιγμή της παραλαβής του από εμένα) δεν έχει 

υποστεί καμία αλλαγή η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα, τη γνώμη μου 

και τις παρατηρήσεις μου που εκφράστηκαν πιο πάνω. 

Σαν μάρτυρας η υπογραφή μου................................................ την ημέρα 

του............................ του έτους............. 

  

(Υπογραφή) 

Κυβερνητικός Χημικός 
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Σημειώσεις: 

Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του Κυβερνητικού Χημείου που εκτελεί την 

ανάλυση ή/και εξέταση. 

 

Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που υπέβαλε το δείγμα για 

ανάλυση ή/και εξέταση. 

 

Εδώ εισάγεται το όνομα του προσώπου που έφερε το δείγμα για ανάλυση ή/και εξέταση. 

 

Εδώ εισάγεται το όνομα/είδος του δείγματος και ο αριθμός αναφοράς, παραδείγματος χάριν, 

ο αριθμός Γενικού Χημείου (Αρ. Γ.Χ.). 

 

Εδώ εισάγονται παρατηρήσεις σχετικές με το δείγμα, όπως ημερομηνία δειγματοληψίας, 

ημερομηνία λήξης και στοιχεία πωλητή ή/και κατασκευαστή. 

 

Εδώ διαγράφονται οι λέξεις "ανάλυση καΓ η οι λέξεις "και εξέταση" ή δε διαγράφεται 

οποιαδήποτε λέξη, ανάλογα με την περίπτωση. 

 

Αυτό το σημείο μπορεί να διαγραφεί ή το κενό να μη συμπληρωθεί, όταν το δείγμα δεν 

μπορεί να ζυγιστεί εύκολα ή όταν η ζύγιση δεν έχει σημασία για το αποτέλεσμα της 

ανάλυσης ή/και εξέτασης. 

 

Εδώ διαγράφονται οι λέξεις "αναλυθεί και" ή οι λέξεις "και εξετασθεί" ή δε διαγράφεται 

οποιαδήποτε λέξη, ανάλογα με την περίπτωση. 

 

Εδώ διαγράφονται οι λέξεις "από εμένα ή" ή οι λέξεις "ή από πρόσωπο υπό τις οδηγίες και 

την άμεση επίβλεψη μου", ανάλογα με την περίπτωση. 

 

Εδώ ο Κυβερνητικός Χημικός ορίζει το αποτέλεσμα της ανάλυσης ή/και εξέτασης. 

 

Εδώ ο Κυβερνητικός Χημικός εκφράζει, αν το κρίνει αναγκαίο, τη γνώμη του και τις 

παρατηρήσεις του, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί Τροφίμων (Έλεγχος και 

Πώληση) Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού. 

 

Ως δεικνύει το άνω παράδειγμα, η εισαγωγή του Παρατήματος ή Πίνακα είθισται να 

παραθέτει  κάθε διάταξη του νόμου που παραπέμπει σε αυτό.  
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18.Κυρωτικοί Νόμοι 

 

Για την εξειδικευμένη περίπτωση νόμου προς κύρωση Διεθνούς Σύμβασης, σύμφωνα με 

το Άρθρο 169. 2 του Συντάγματος, δείτε ως  παράδειγμα το Ν.1(ΙΙΙ)/2000 στο σχετικό 

σύνδεσμο:  

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2000_3_001.pdf  

 

19.Γενικές Παρατηρήσεις 

 

Ο συντάκτης νομοθεσιών δέον να γνωρίζει τα νομοθετικά κείμενα οριζόντιας εφαρμογής  

που αφορούν κάθε Υπουργείο και συμπληρώνουν το σχέδιο νόμου, το οποίο συντάσσει 

όπως- 

 

 το Σύνταγμα ως εκάστοτε τροποποιείται (σχετική με το περί ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων Μέρος ΙΙ του Συντάγματος είναι η εγκύκλιος του Γενικού Εισαγγελέα 

της Δημοκρατίας με αρ. φακ. ΓΕ 4.11.14.1 και ημέρ. 6.5.62019), 

 

 τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο του 1999 

(Ν.158(I)/1999) ως τροποποιείται, 

 

 τον περί Ερμηνείας Νόμο, Κεφ 1, ως τροποποιείται, 

 

 τον περί Δημοσιονομικής  Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο του 

2014 (Ν. 20(I)/2014), ως τροποποιείται, 

 

 τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο 

του 2017 (Ν.184(I)/2017), ως τροποποιείται, 

 

 τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 

Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018), ως τροποποιείται, 

 

 τον περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που 

Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου Νόμο του 1989 (Ν. 99/1989), ως 

τροποποιείται, 

 

 τον περί Εκχωρήσεως της ενασκήσεως των Εξουσιών των Απορρεουσών εκ τινός 

Νόμου, Νόμο του 1962 (Ν.23/1962), ως τροποποιείται, 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2000_3_001.pdf
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 τον περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων 

Νόμο του 2007 (Ν. 87(Ι)/2007), ως τροποποιείται, 

 

 τον περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και 

Πληροφορικών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021 (Ν. 

143(Ι)/2021), ως τροποποιείται, 

 

 τον περί του Πρωτοκόλλου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εσωτερική Εθιμοταξία 

   Νόμου του 1996 (Ν.59(Ι)/1996), ως τροποποιείται. 

 

Τέτοιοι νόμοι οριζόντιας εφαρμογής συμπληρώνουν το νόμο, χωρίς ο τελευταίος να 

χρειάζεται να επαναλαμβάνει τις διατάξεις τους (εκτός εάν κρίνεται σκόπιμο για 

συγκεκριμένο λόγο).  

 
 
 
 
 
9/11/22 
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