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Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: 
Εναρµονιστικά νοµοσχέδια που ψηφίστηκαν σε νόµο κατά το 1999 και το 2000 

Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

1. Ο περί Ασφάλειας 
Καταναλωτικών 
Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1998. 

Ν. 179/98 12.11.1998 
 

Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο που αφορά την ασφάλεια 
των καταναλωτικών προϊόντων, µε 
εισαγωγή διατάξεων που 
προβλέπουν ότι τα µέτρα που 
περιορίζουν τη διάθεση ενός 
προϊόντος ή επιβάλλουν την 
απόσυρσή του θα πρέπει να 
αιτιολογούνται δεόντως και να 
κοινοποιούνται στο ενδιαφερόµενο 
µέρος µαζί µε τα ένδικα µέσα που 
αυτό µπορεί να ασκήσει. 

Ο περί Ασφάλειας 
Καταναλωτικών 
Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1998. 

Ν 107(Ι)/98 21.12.1998 

2. Ο περί ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν. 51/99 04.03.1999 Η τροποποίηση του βασικού Νόµου, 
έτσι ώστε να επιτρέπεται η ψήφιση 
Κανονισµών µε αναδροµική ισχύ που 
εκδίδονται µε βάση το άρθρο 78 του 
βασικού Νόµου, για την ορθή 
λειτουργία και εφαρµογή του περί 
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Νόµου. 

Ο περί ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν 21(Ι)/99 11.03.1999 

3. Ο περί Ελέγχου των 
Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων Νόµος 
του 1999. 

Ν. 16/97 23.01.1997 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο που αφορά την προστασία 
του ανταγωνισµού όπως  
προβλέπεται στην Συνθήκη της Ε.Κ. 

Ο περί Ελέγχου των 
Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων Νόµος 
του 1999. 

Ν 22(Ι)/99 11.03.1999 

4. Ο περί Εµπορικών 
Περιγραφών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν. 69/99 18.03.1999 
 

Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο που αφορά τις εµπορικές 
περιγραφές. 

Ο περί Εµπορικών 
Περιγραφών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν 64(Ι)/99 27.05.1999 

5. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Τέλη και 
Φορολογικές 
∆ιατάξεις) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν. 74/99 02.04.1999 
 

Η επέκταση του υφιστάµενου 
φορολογικού καθεστώτος που διέπει 
την φορολογική µεταχείριση 
εισοδηµάτων από την εκµετάλλευση 
πλοίων έτσι ώστε να καλύπτει και τις 
περιπτώσεις προσφοράς υπηρεσιών 
διαχείρισης πλοίου.  

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Τέλη και 
Φορολογικές 
∆ιατάξεις) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν 73(Ι)/99 03.06.1999 

6. Ο περί Οργανωµένων 
ταξιδιών ∆ιακοπών 
και Περιηγήσεων 
(Τροποποιητικός ) 
Νόµος του 1999. 

Ν. 23/99 04.02.1999 Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 98/27/ΕΕ αναφορικά µε τα 
απαγορευτικά διατάγµατα για την 
προστασία των συµφερόντων των 
καταναλωτών.  

Ο περί Οργανωµένων 
ταξιδιών ∆ιακοπών 
και Περιηγήσεων 
(Τροποποιητικός ) 
Νόµος του 1999. 

Ν 23(Ι)/99 10.06.1999 

7. Ο περί 
Καταχρηστικών 
Ρητρών σε 
Καταναλωτικές 
Συµβάσεις 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν. 8/99 28.01.1999 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για τις καταχρηστικές 
ρήτρες σε καταναλωτικές συµβάσεις, 
που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 
1997, για να συνάδει µε νεότερη 
οδηγία της Ε.Ε. στον τοµέα αυτό. 

Ο περί 
Καταχρηστικών 
Ρητρών σε 
Καταναλωτικές 
Συµβάσεις 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν 69(Ι)/99 10.06.1999 

8. Ο περί της 
Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για την 
Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και 
Θεµελιωδών 
Ελευθεριών (Έκτο 
Πρωτόκολλο) 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 1999. 

Ν. 136/99 03.06.1999 Η κύρωση του Πρωτοκόλλου (αρ.6) 
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την 
προάσπιση των Ανθρώπινων 
∆ικαιωµάτων και Θεµελιωδών 
Ελευθεριών που αφορά την 
κατάργηση της θανατικής ποινής, στο 
οποίο η προσχώρηση της Κύπρου 
αποφασίστηκε µε την απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. 
42.483 και ηµεροµηνία 28 Απριλίου 
1995. 

Ο περί της 
Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για την 
Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και 
Θεµελιωδών 
Ελευθεριών (Έκτο 
Πρωτόκολλο) 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 1999. 

Ν 11(ΙΙΙ)/99 01.07.1999 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

9. Ο περί του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για Αστικά 
και Πολιτικά 
∆ικαιώµατα (∆εύτερο 
Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο) 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 1999. 

Ν. 135/99 03.06.1999 Η κύρωση του δεύτερου 
Πρωτοκόλλου του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά 
∆ικαιώµατα που αφορά την 
κατάργηση της θανατικής ποινής στο 
οποίο η προσχώρηση της Κύπρου 
αποφασίστηκε µε την απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. 
42.483 ηµεροµηνίας 28 Απριλίου 
1995. 

Ο περί του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για Αστικά 
και Πολιτικά 
∆ικαιώµατα (∆εύτερο 
Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο) 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 1999. 

Ν 12(ΙΙΙ)/99 01.07.1999 

10. Ο περί 
Απασχολήσεως 
Παιδιών και Νεαρών 
Προσώπων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν. 156/99 17.06.1999 H προσαρµογή του περί 
Απασχολήσεως Παιδιών και Νεαρών 
Προσώπων Νόµου µε τον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη (άρθρο 7, παρ. 8) 
καθώς και η συµπλήρωση του κενού 
που υπήρχε στον προαναφερθέντα 
Νόµο, για να είναι δυνατή η 
τοποθέτηση σε σύστηµα µαθητείας 
παιδιού ηλικίας µεταξύ 14 και 15 
χρόνων  το οποίο έχει συµπληρώσει 
τον υποχρεωτικό κύκλο φοίτησης στο 
σχολείο και έχει λάβει για το σκοπό 
αυτό την άδεια του Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισµού. 

Ο περί 
Απασχολήσεως 
Παιδιών και Νεαρών 
Προσώπων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν 87(Ι)/99 01.07.1999 

11. Ο περί Παραγωγής 
και Χρήσης Αυγών 
προς Εκκόλαψη και 
των Νεοσσών 
Πουλερικών Νόµος 
του 1999. 

Ν. 150/99 17.06.1999 H ρύθµιση της παραγωγής και 
χρήσης αυγών προς εκκόλαψη, 
καθώς και των νεοσσών πουλερικών. 

Ο περί Παραγωγής 
και Χρήσης Αυγών 
προς Εκκόλαψη και 
των Νεοσσών 
Πουλερικών Νόµος 
του 1999. 

Ν 88(Ι)/99 01.07.1999 

12. Ο περί Κεντρικής 
Τραπέζης της Κύπρου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν. 120/99 20.05.1999 H τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας µε την προσθήκη σ’ 
αυτήν νέου άρθρου, που προβλέπει 
για την υποχρέωση τραπεζών και 
άλλων οικονοµικών ιδρυµάτων να 
παρέχουν στην Κεντρική Τράπεζα 
στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα 
για την ετοιµασία στατιστικών για το 
ισοζύγιο πληρωµών σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις/προυποθέσεις του 
EUROSTAT, που είναι η αρµόδια 
υπηρεσία στατιστικής στην ΕΕ. 

Ο περί Κεντρικής 
Τραπέζης της Κύπρου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν 92(Ι)/99 01.07.1999 

13. Ο περί 
Ελαττωµατικών 
Προϊόντων (Αστική 
Ευθύνη) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν. 149/99 17.06.1999 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για τα ελαττωµατικά 
προϊόντα (αστική ευθύνη) ώστε η 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία να 
εναρµονιστεί πλήρως µε τα άρθρα 4, 
9 (β) και 14 της Κοινοτικής Οδηγίας 
851374ΕΕC. 

Ο περί 
Ελαττωµατικών 
Προϊόντων (Αστική 
Ευθύνη) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

N 94(Ι)/99 01.07.1999 

14. Ο περί Ελέγχου των 
Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων(Τροπο
ποιητικός) Νόµος του 
1999. 

Ν. 164/99 17.06.1999 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας περί Ελέγχου των 
Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων µε 
στόχο την απάλειψη του άρθρου 5 
αυτής, αφενός γιατί το περιεχόµενο 
του είναι αυτονόητο και αφετέρου 
γιατί πιθανόν µελλοντικά να δώσει 
αφορµή για ακραίες και επικίνδυνες 
ερµηνείες των προνοιών του, ως 
προς τη µη υπαγωγή των 
συγκεντρώσεων θυγατρικών 
επιχειρήσεων στην Κύπρο στις 
πρόνοιες του Νόµου.   

Ο περί Ελέγχου των 
Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων(Τροπο
ποιητικός) Νόµος του 
1999. 

Ν 107(Ι)/99 14.07.1999 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

15. Ο περί της 
προστασίας του 
Ανταγωνισµού 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν. 195/99 08.07.1999  Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για την προστασία του 
Ανταγωνισµού για βελτίωση της εν 
λόγω νοµοθεσίας ύστερα από 
διαπιστώσεις της Επιτροπής 
Προστασίας του Ανταγωνισµού και 
για να συνάδει µε τα σύγχρονα 
δεδοµένα στον τοµέα αυτό στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο περί της 
προστασίας του 
Ανταγωνισµού 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν 111(Ι)/99 14.07.1999 

16. Ο περί Συγκάλυψης, 
Έρευνας και 
∆ήµευσης Εσόδων 
από Ορισµένες 
Εγκληµατικές Πράξεις 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν. 183/99 01.07.1999 Hεναρµόνιση της νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο για την πρόληψη 
της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για 
τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. 

Ο περί Συγκάλυψης, 
Έρευνας και 
∆ήµευσης Εσόδων 
από Ορισµένες 
Εγκληµατικές Πράξεις 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν 120(Ι)/99 07.10.1999 

17. Ο περί της ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως της 
Ρώµης για την 
Προστασία των 
Εκτελεστών, 
Παραγωγών 
Φωνογραµµάτων και 
Ραδιοτηλεοπτικών 
Οργανισµών 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 1999. 

Ν. 172/99 24.06.1999 H κύρωση της ∆ιεθνούς Συνθήκης, 
στοχεύοντας στην εναρµόνιση µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο. 

Ο περί της ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως της 
Ρώµης για την 
Προστασία των 
Εκτελεστών, 
Παραγωγών 
Φωνογραµµάτων και 
Ραδιοτηλεοπτικών 
Οργανισµών 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 1999. 

Ν 14(ΙII)/99 07.10.1999 

18. Ο περί Λιπασµάτων 
Νόµος του 1999.  

Ν. 154/99 17.06.1999 H κατάργηση του υφιστάµενου νόµου 
και η αντικατάστασή του από νέο 
νόµο. ∆ιευρύνεται η εκπροσώπηση 
των γεωργών στο Συµβούλιο Ελέγχου 
Λιπασµάτων, από εννεαµελές 
µετατρέπεται σε εντεκαµελές. 
Παρέχεται εξουσία σε επιθεωρητές 
του Συµβουλίου να επιδίδουν 
ειδοποίηση που να απαγορεύει 
προσωρινά την πώληση ή άλλη 
διάθεση λιπάσµατος. Προστίθενται 
διατάξεις αναφορικά µε την κατάρτιση 
του προϋπολογισµού του 
Συµβουλίου, καθώς και την 
πρόβλεψη και διάθεση των εσόδων 
και εξόδων του. Εξουσιοδοτείται ο 
υπουργός να εκδίδει διατάγµατα µε 
τα οποία να υιοθετούνται ή 
υλοποιούνται πρόνοιες οδηγιών ή 
κανονισµών της Ε.Ε. αναφορικά µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και 
τη διακίνηση και εµπορία 
λιπασµάτων. 

Ο περί Λιπασµάτων 
Νόµος του 1999.  

Ν 124(Ι)/99 21.10.1999 

19. Ο περί Φορολογίας 
του Εισοδήµατος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόµος του 1999. 

Ν. 296/99 02.12.1999 H κατάργηση των φορολογικών 
διακρίσεων µεταξύ υπεράκτιων και 
εγχώριων επιχειρήσεων 
πλοιοδιαχείρισης και στον τοµέα του 
φόρου εισοδήµατος, δηλαδή στις 
περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις 
αυτές επιλέγουν να φορολογηθούν µε 
φόρο εισοδήµατος αντί µε φόρο 
χωρητικότητας. 

Ο περί Φορολογίας 
του Εισοδήµατος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
5) Νόµος του 1999. 

Ν 155(Ι)/99 16.12.1999 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

20. Ο περί 
Ελευθεροποίησης του 
Επιτοκίου και 
Συναφών Θεµάτων 
Νόµος του 1999. 

Ν. 16/99 28.01.1999 Η απελευθέρωση των επιτοκίων µε 
την κατάργηση της ισχύουσας µέχρι 
σήµερα νοµοθεσίας για τον τόκο που 
καθορίζει ανώτατο όριο επιτοκίου, 
ώστε να τεθεί η βάση για την 
εναρµόνιση του χρηµατοοικονοµικού 
µας τοµέα µε τα ισχύοντα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο περί 
Ελευθεροποίησης του 
Επιτοκίου και 
Συναφών Θεµάτων 
Νόµος του 1999. 

Ν 160(Ι)/99 28.12.1999 

21. Ο περί  Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2000. 

Ν. 285/99 02.12.1999 H εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και συγκεκριµένα µε τη 
∆ωδέκατη Οδηγία. 

Ο περί  Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 2(Ι)/2000 13.01.2000 

22. Ο περί 
Καταπολέµησης της 
Εµπορίας Προσώπων 
και περί Σεξουαλικής 
Εκµετάλλευσης 
Ανηλίκων Νόµος του 
2000. 

Ν. 286/99 02.12.1999 O εκσυγχρονισµός του νοµοθετικού 
πλαισίου για κάλυψη των νέων 
µορφών µε τις οποίες εµφανίζεται 
σήµερα το φαινόµενο της 
οργανωµένης σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης και εµπορίας 
ανθρώπων. 
Γι΄ αυτό το λόγο η Ε.Ε. απαιτεί µέσω 
κοινών δράσεων και ψηφισµάτων τη 
λήψη µέτρων για την εξάλειψη της 
εµπορίας ανθρώπων και της 
σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών.  
Το θέµα αυτό εµπίπτει στο κοινοτικό 
κεκτηµένο του Τρίτου Πυλώνα. 

Ο περί 
Καταπολέµησης της 
Εµπορίας Προσώπων 
και περί Σεξουαλικής 
Εκµετάλλευσης 
Ανηλίκων Νόµος του 
2000. 

Ν 3(Ι)/2000 13.01.2000 

23. Ο περί  Tροφίµων 
(Έλεγχος και 
Πώληση) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν. 263/99 11.11.1999 H τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας που διέπει τον έλεγχο και 
την πώληση των τροφίµων µε στόχο 
την εναρµόνιση των κανονισµών 
αναφορικά µε τη σήµανση τροφίµων 
βαθιάς κατάψυξης µε τις σχετικές 
οδηγίες της Ε.Ε. 

Ο περί  Tροφίµων 
(Έλεγχος και 
Πώληση) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 4(Ι)/2000 13.01.2000 

24. Ο περί Ναρκωτικών 
Φαρµάκων και 
Ψυχοτρόπων Ουσιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν. 212/99 07.10.1999 H εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και πιο συγκεκριµένα µε το 
ψήφισµα του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τη 
λήψη µέτρων καταπολέµησης και 
εξάρθρωσης της παράνοµης 
καλλιέργειας και παραγωγής 
ναρκωτικών. 

Ο περί Ναρκωτικών 
Φαρµάκων και 
Ψυχοτρόπων Ουσιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 5(Ι)/2000 13.01.2000 

25. Ο περί της 
Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για την 
Κινηµατογραφική 
Συµπαραγωγή 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

Ν. 302/99 09.12.1999 H νοµοθετική κύρωση της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την 
Κινηµατογραφική Συµπαραγωγή, της 
οποίας η υπογραφή εκ µέρους της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έγινε στις 
19.05.1999. 

Ο περί της 
Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για την 
Κινηµατογραφική 
Συµπαραγωγή 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

Ν 1(ΙΙΙ)/2000 20.01.2000 

26. Ο περί της Σύναψης 
Καταναλωτικών 
Συµβάσεων εκτός 
Εµπορικού 
Καταστήµατος Νόµος 
του 2000. 

Ν. 211/99 07.10.1999 H πλήρης εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο για την προστασία των 
καταναλωτών κατά τη σύναψη 
συµβάσεων εκτός εµπορικού 
καταστήµατος. 

Ο περί της Σύναψης 
Καταναλωτικών 
Συµβάσεων εκτός 
Εµπορικού 
Καταστήµατος Νόµος 
του 2000. 

Ν 13(Ι)/2000 20.01.2000 

27. Ο περί της Σύναψης 
Καταναλωτικών 
Συµβάσεων εξ 
Αποστάσεως Νόµος 
του 2000. 

Ν. 272/99 18.11.1999 H πλήρης εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο για την προστασία των 
καταναλωτών κατά τη σύναψη 
συµβάσεων εξ αποστάσεως. 

Ο περί της Σύναψης 
Καταναλωτικών 
Συµβάσεων εξ 
Αποστάσεως Νόµος 
του 2000. 

Ν 14(Ι)/2000 20.01.2000 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

28. Ο περί της 
Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για 
Αµοιβαία Αρωγή σε 
Ποινικά Θέµατα και 
του Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου Αυτής 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

Ν. 314/99 16.12.1999 H επικύρωση της Συνθήκης, η οποία 
αποτελεί ειληµµένη υποχρέωση της 
∆ηµοκρατίας στα πλαίσια της 
εναρµόνισης µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο. 

Ο περί της 
Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για 
Αµοιβαία Αρωγή σε 
Ποινικά Θέµατα και 
του Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου Αυτής 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

Ν 2(ΙΙΙ)/2000 20.01.2000 

29. Ο περί Προσφύγων 
Νόµος του 2000.  

Ν. 287/99 02.12.1999 H εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο σε θέµατα που αφορούν 
την εξέταση αιτήσεων για παροχή 
ασύλου. Καθιδρύεται δε για το σκοπό 
αυτό Αρχή Προσφύγων. 

Ο περί Προσφύγων 
Νόµος του 2000. 

Ν 6(Ι)/2000 20.01.2000 

30. Ο περί Ορισµένων 
Πτυχών της Πώλησης 
Καταναλωτικών 
Αγαθών και των 
Συναφών Εγγυήσεων 
Νόµος του 2000.  

Ν. 306/99 09.12.1999 H πλήρης εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και συγκεκριµένα µε την 
Οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
25ης Μαΐου 1999 σχετικά µε 
ορισµένες πτυχές της πώλησης και 
των εγγυήσεων καταναλωτικών 
αγαθών. 

Ο περί Ορισµένων 
Πτυχών της Πώλησης 
Καταναλωτικών 
Αγαθών και των 
Συναφών Εγγυήσεων 
Νόµος του 2000. 

Ν 7(Ι)/2000 20.01.2000 

31. Ο περί Έγκρισης 
Τύπου Οχηµάτων 
Νόµος του 1999. 

Ν. 297/99 02.12.1999 H εισαγωγή του θεσµού της έγκρισης 
τύπου οχηµάτων στην κυπριακή 
νοµοθεσία µέσα στα πλαίσια 
εναρµόνισης µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο στο κεφάλαιο της 
ελεύθερης διακίνησης αγαθών. 

Ο περί Έγκρισης 
Τύπου Οχηµάτων 
Νόµος του 2000. 

Ν 18(Ι)/2000 27.01.2000 

32. Ο περί της Σύµβασης 
Αναφορικά µε την 
Πολιτική ∆ικονοµία 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

23.01.004.2000 13.01.2000 H κύρωση της Σύµβασης της Χάγης 
αναφορικά µε την πολιτική δικονοµία. 
Η κύρωση της εν λόγω σύµβασης 
είναι απαραίτητη λόγω της ανάγκης 
εναρµόνισης µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο. 

Ο περί της Σύµβασης 
Αναφορικά µε την 
Πολιτική ∆ικονοµία 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

Ν 3(ΙΙΙ)/2000 27.01.2000 

33. Ο περί της Σύµβασης 
για ∆ιεθνή Πρόσβαση 
στη ∆ικαιοσύνη 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000.   

23.01.003.2000 13.01.2000 H κύρωση της Σύµβασης της Χάγης 
για τη ∆ιεθνή Πρόσβαση στη 
∆ικαιοσύνη. Στα πλαίσια της 
εναρµόνισης της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
στο Κεφάλαιο ∆ικαιοσύνη και 
Εσωτερικές Υποθέσεις (∆ικαστική 
Συνεργασία σε Αστικές Υποθέσεις) 
είναι απαραίτητη η κύρωση από τη 
∆ηµοκρατία αριθµού διεθνών 
συµβάσεων. 

Ο περί της Σύµβασης 
για ∆ιεθνή Πρόσβαση 
στη ∆ικαιοσύνη 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

Ν 4(ΙΙΙ)/2000 27.01.2000 

34. Ο περί Ραδιοφωνικών 
και Τηλεοπτικών 
Σταθµών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
3) Νόµος του 1999.  

Ν. 218/99 07.10.1999 H εναρµόνιση της βασικής 
νοµοθεσίας για τους ραδιοφωνικούς 
και τηλεοπτικούς σταθµούς µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο. 

Ο περί Ραδιοφωνικών 
και Τηλεοπτικών 
Σταθµών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000.  

Ν 23(Ι)/2000 10.02.2000 

35. Ο περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύµατος Κύπρου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 1999. 

Ν. 217/99 07.10.1999 H εναρµόνιση της βασικής 
νοµοθεσίας περί ΡΙΚ µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο. 

Ο περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύµατος Κύπρου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 24(Ι)/2000 10.02.2000 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

36. Ο περί του 
Καταστατικού της 
Παγκόσµιας 
Οργάνωσης Υγείας 
(Τροποποίηση) 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

23.01.017.2000 20.01.2000 H, κατά το άρθρο 169(2) του 
Συντάγµατος, κύρωση της 
τροποποίησης των άρθρων 24 και 25 
του Καταστατικού της Παγκόσµιας 
Οργάνωσης Υγείας. Στόχος των 
τροποποιήσεων αυτών είναι να 
αυξηθούν τα µέλη του Εκτελεστικού 
Συµβουλίου από 32 σε 34, έτσι ώστε 
να γίνει πιο αντιπροσωπευτικό και 
αποτελεσµατικό στη λήψη των 
αποφάσεών του και να ωφεληθούν 
τόσο η οργάνωση όσο και τα κράτη 
µέλη της. 

Ο περί του 
Καταστατικού της 
Παγκόσµιας 
Οργάνωσης Υγείας 
(Τροποποίηση) 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

Ν 10(ΙΙΙ)/2000 24.02.2000 

37. Ο περί Αλλοδαπών 
και Μεταναστεύσεως 
(Ευθύνη 
Μεταφορέων) Νόµος 
του 1998. 

Ν. 217/98 21.12.1998 Η θεσµοθέτηση νοµοθεσίας που 
αποβλέπει στην ενίσχυση των 
προσπαθειών της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας για αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της παράνοµης 
µετανάστευσης, η οποία εντάσσεται 
στα πλαίσια της εναρµόνισης της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε τη 
Σύµβαση του Σιέγκεν που αποτελεί 
υποχρεωτικό κεκτηµένο για τις χώρες 
που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Ο περί Αλλοδαπών 
και Μεταναστεύσεως 
(Ευθύνη 
Μεταφορέων) Νόµος 
του 2000. 

N 36(I)/2000 23.03.2000 

38. Ο περί της 
Τροποποίησης της 
Σύµβασης για τον 
Έλεγχο της 
∆ιασυνοριακής 
∆ιακίνησης 
Επικίνδυνων 
Αποβλήτων και της 
∆ιάθεσής τους 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

23.01.039.2000 17.02.2000 H εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και συγκεκριµένα µε την 
Απόφαση του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
(97/640/Ε.Ε.). Η απόφαση προβλέπει 
όπως τα κράτη µέλη της Ε.Ε. 
υιοθετήσουν την τροποποίηση της 
σχετικής σύµβασης µε την προσθήκη 
νέων διατάξεων, ώστε να 
απαγορευτούν οι εξαγωγές 
επικίνδυνων αποβλήτων 
προοριζόµενων για τελική διάθεση 
από χώρες του Οργανισµού 
Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ), χώρες της Ε.Ε. 
και  από το Λιχτενστάιν, σε χώρες 
εκτός του ΟΟΣΑ και να µειωθούν 
σταδιακά οι εξαγωγές επικίνδυνων 
αποβλήτων προοριζόµενων για 
ανάκτηση. 

Ο περί της 
Τροποποίησης της 
Σύµβασης για τον 
Έλεγχο της 
∆ιασυνοριακής 
∆ιακίνησης 
Επικίνδυνων 
Αποβλήτων και της 
∆ιάθεσής τους 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

Ν 12(ΙΙΙ)/2000 06.04.2000 

39. Ο περί Αµιάντου 
(Ασφάλεια και Υγεία 
Προσώπων στην 
Εργασία) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

23.01.040.2000 17.02.2000 H τροποποίηση ισχύουσας 
νοµοθεσίας ώστε να εναρµονιστεί µε 
το κοινοτικό κεκτηµένο και 
συγκεκριµένα µε την Οδηγία 
83/477/ΕΟΚ της 19ης Σεπτεµβρίου 
1983 για την προστασία των 
εργαζοµένων από τους κινδύνους 
που οφείλονται στην έκθεσή τους 
στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, καθώς και µε την Οδηγία 
91/382/ΕΟΚ (Παράρτηµα ΙΩ) της 
25ης Ιουνίου 1991, που τροποποιεί 
την Οδηγία 83/477/ΕΟΚ. 

Ο περί Αµιάντου 
(Ασφάλεια και Υγεία 
Προσώπων στην 
Εργασία) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 47(Ι)/2000 06.04.2000 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

40. Ο περί Προστασίας 
και Ευηµερίας των 
Ζώων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

23.01.067.2000 30.03.2000 H τροποποίηση των περί 
Προστασίας και Ευηµερίας των 
Ζώων Νόµους του 1994 και 1997, 
ώστε να καταστεί 
αποτελεσµατικότερη η εφαρµογή 
τους, κατά το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. 
Συγκεκριµένα, παραχωρούνται 
επιπρόσθετες εξουσίες στον Υπουργό 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος και στην αρµόδια 
αρχή. 

Ο περί Προστασίας 
και Ευηµερίας των 
Ζώων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 75(Ι)/2000 08.06.2000 

41. Ο περί της 
Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για την 
Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και 
Θεµελιωδών 
Ελευθεριών (Έβδοµο 
Πρωτόκολλο) 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

23.01.013.2000 13.01.2000 H εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο. Το Πρωτόκολλο 
διαλαµβάνει πρόσθετα δικαιώµατα 
σε θέµατα διαδικασίας απέλασης 
αλλοδαπών νοµίµων κατοίκων, 
άσκησης ποινικών εφέσεων, 
αποζηµιώσεων για εσφαλµένη 
καταδίκη, ισότητας µεταξύ συζύγων 
και µη επανεκδίκασης προσώπων για 
αδικήµατα για τα οποία έχουν ήδη 
τελικά αθωωθεί ή επιβολής εκ νέου 
τιµωρίας για αδικήµατα για τα οποία 
έχουν ήδη τελικά καταδικαστεί. 

Ο περί της 
Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για την 
Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και 
Θεµελιωδών 
Ελευθεριών (Έβδοµο 
Πρωτόκολλο) 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

Ν 18(ΙΙΙ)/2000 22.06.2000 

42. Ο  περί της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης για την 
Καταστολή της 
Βοµβιστικής 
Τροµοκρατίας 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

23.01.018.2000 20.01.2000 H κύρωση της Σύµβασης των 
Ηνωµένων Εθνών η οποία 
υιοθετήθηκε µε το Ψήφισµα 52/164 
της Γενικής Συνέλευσης τη 15η 
∆εκεµβρίου 1997. Η σύµβαση αυτή 
αποσκοπεί στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της πρόκλησης 
θυµάτων και υλικών ζηµιών από 
αδιάκριτες βοµβιστικές επιθέσεις. 

Ο  περί της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης για την 
Καταστολή της 
Βοµβιστικής 
Τροµοκρατίας 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

Ν 19(ΙΙΙ)/2000 22.06.2000 

43. Ο περί της 
Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για 
∆ιαβίβαση Ποινικών 
∆ιαδικασιών 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

23.01.032.2000 17.02.2000 H επικύρωση της σχετικής σύµβασης 
που συνοµολογήθηκε στο 
Στρασβούργο στις 15.03.1972 µε 
θεµατοφύλακα το Συµβούλιο της 
Ευρώπης. Βασικός στόχος της 
σύµβασης είναι να ενισχύσει τη 
συνεργασία των κρατών µελών για 
επίτευξη δικαιότερων και 
αποτελεσµατικότερων κυρώσεων 
ρυθµίζοντας τις ποινικές διαδικασίες, 
έτσι ώστε να αποφεύγονται τα 
µειονεκτήµατα που προκύπτουν από 
τη σύγκρουση αρµοδιοτήτων / 
δικαιοδοσίας µεταξύ τους. 

Ο περί της 
Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για 
∆ιαβίβαση Ποινικών 
∆ιαδικασιών 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

Ν 20(ΙΙΙ)/2000 22.06.2000 

44. Ο περί της 
Προστασίας του 
Ανταγωνισµού 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
1) Νόµος του 2000. 

23.01.020.2000 27.01.2000 H τροποποίηση και βελτίωση της 
βασικής νοµοθεσίας, δηλαδή του 
περί Προστασίας του Ανταγωνισµού 
Νόµον του 1989 έτσι ώστε να 
επεκταθεί η εφαρµογή των διατάξεών 
της στις δηµόσιες επιχειρήσεις. 
Εξαιρούνται από την εφαρµογή του 
τροποποιηµένου νόµου οι δηµόσιες 
επιχειρήσεις που είναι 
επιφορτισµένες µε τη διαχείριση 
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού 
συµφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα 
δηµοσιονοµικού µονοπωλίου, κατά το 
µέτρο που η εφαρµογή των διατάξεων 
αυτών εµποδίζει την εκπλήρωση της 
ιδιαίτερης αποστολής τους. 

Ο περί της 
Προστασίας του 
Ανταγωνισµού 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 87(Ι)/2000 22.06.2000 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

45. Ο περί Ελέγχου των 
Παραπλανητικών και 
Συγκριτικών 
∆ιαφηµίσεων Νόµος 
του 1999. 

Ν. 155/99 19.06.1999 H εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο για την προσέγγιση των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
µελών σχετικά µε την παραπλανητική 
διαφήµιση, καθώς και την Οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997 
σχετικά µε την παραπλανητική 
διαφήµιση, προκειµένου να 
συµπεριληφθεί η συγκριτική 
διαφήµιση. 

Ο περί Ελέγχου των 
Παραπλανητικών και 
Συγκριτικών 
∆ιαφηµίσεων Νόµος 
του 2000. 

Ν 92(Ι)/2000 22.06.2000 

46. Ο περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων (Ασφάλιση 
Ευθύνης έναντι 
Τρίτου) Νόµος του 
2000. 

23.01.038.2000 17.02.2000 Η αντικατάσταση του υφιστάµενου 
νόµου που προνοεί για την 
υποχρεωτική ασφάλιση κινδύνων 
έναντι τρίτου που προκύπτουν από τη 
χρήση µηχανοκίνητων οχηµάτων, η 
εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
(Κοινοτικές Οδηγίες 72/166/ΕΟΚ, 
84/5/ΕΟΚ, 90/232/ΕΟΚ) και 
συγκεκριµένα η εισαγωγή όλων των 
απαραίτητων διατάξεων, ώστε να 
υιοθετηθεί η Πολυµερής Συµφωνία 
Εγγύησης, όπως προβλέπει η 
Απόφαση (91/323/ΕΟΚ) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συµφωνία 
αυτή προνοεί ότι οι κάτοικοι των 
χωρών µερών που προσυπογράφουν 
τη συµφωνία µπορούν να ταξιδεύουν 
στο γεωγραφικό χώρο οποιασδήποτε 
άλλης χώρας µέρους χωρίς να 
χρειάζεται να εξασφαλίζουν 
οποιαδήποτε επιπρόσθετη ασφάλιση 
από αυτή που ήδη κατέχουν στη 
χώρα τους. Η συµφωνία προνοεί 
επίσης ότι οι χώρες µέρη πρέπει να 
αποφεύγουν να διενεργούν έλεγχο 
στα σύνορά τους, καθώς και κατά την 
κυκλοφορία στο έδαφός τους για την 
εξακρίβωση ύπαρξης ασφαλιστικής 
κάλυψης στα διερχόµενα οχήµατα 
που φέρουν πινακίδες από χώρες 
µέρη της συµφωνίας. 

Ο περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων (Ασφάλιση 
Ευθύνης έναντι 
Τρίτου) Νόµος του 
2000. 

Ν 96(Ι)/2000 22.06.2000 

47. Ο περί Ενηµέρωσης 
του Εργοδοτουµένου 
από τον Εργοδότη για 
τους Όρους που 
∆ιέπουν τη Σύµβαση 
ή τη Σχέση Εργασίας 
Νόµος του 2000. 

23.01.118.2000 01.06.2000 H εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 91/533/ΕΟΚ. Μέχρι τη 
ψήφιση του νόµου η κυπριακή 
νοµοθεσία δεν περιείχε διατάξεις που 
να ρυθµίζουν τα θέµατα της Οδηγίας. 
Η Οδηγία αποβλέπει στη βελτίωση 
της προστασίας των εργαζοµένων και 
στην ύπαρξη µεγαλύτερης διαφάνειας 
στην αγορά εργασίας ενόψει της 
εξάπλωσης διαφόρων άτυπων 
µορφών εργασίας στην Ευρώπη, οι 
οποίες δηµιούργησαν αβεβαιότητα 
τόσο στους εργοδότες όσο και στους 
εργοδοτουµένους αναφορικά µε τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. 

Ο περί Ενηµέρωσης 
του Εργοδοτουµένου 
από τον Εργοδότη για 
τους Όρους που 
∆ιέπουν τη Σύµβαση 
ή τη Σχέση Εργασίας 
Νόµος του 2000. 

Ν 100(Ι)/2000 29.06.2000 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

48. Ο περί Εφαρµογής 
Προδιαγραφών για 
την Παραγωγή, 
Ταξινόµηση, Σήµανση 
και Εµπορία Κρέατος 
Πουλερικών Νόµος 
του 2000. 

23.01.119.2000 01.06.2000 H δηµιουργία της αναγκαίας 
νοµοθετικής βάσης για σύσταση 
εντεταλµένης υπηρεσίας στην οποία 
θα παρέχεται η αναγκαία εξουσία για 
απρόσκοπτη προσπέλαση στα 
πτηνοτροφεία παραγωγής, καθώς και 
στα κέντρα χονδρικής και λιανικής 
πώλησης κρέατος πουλερικών για 
σκοπούς εφαρµογής των 
υποχρεωτικών προδιαγραφών για 
την παραγωγή, ταξινόµηση, σήµανση 
και εµπορία του κρέατος πουλερικών, 
καθιστώντας ταυτόχρονα ποινικό 
αδίκηµα τη µη συµµόρφωση µε τις 
πρόνοιες του παρόντος νόµου και 
των κανονισµών που εκδίδονται 
δυνάµει αυτού.   

Ο περί Εφαρµογής 
Προδιαγραφών για 
την Παραγωγή, 
Ταξινόµηση, Σήµανση 
και Εµπορία Κρέατος 
Πουλερικών Νόµος 
του 2000. 

Ν 101(Ι)/2000 29.06.2000 

49. Ο περί Αλιείας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

23.01.109.2000 18.05.2000 H εναρµόνιση µε τους κανόνες της 
Ε.Ε. που διέπουν τις άδειες αλιείας, 
τη δηµιουργία δορυφορικού 
συστήµατος παρακολούθησης 
σκαφών και το µητρώο αλιευτικών 
σκαφών. Απώτερος σκοπός των 
τροποποιήσεων που εισάγει το 
νοµοσχέδιο είναι η συµµόρφωση της 
Κύπρου µε τη δέσµευσή της ότι στο 
τέλος του 2002 θα υπάρχουν 
εγγεγραµµένα στο κυπριακό νηολόγιο 
µόνο αλιευτικά σκάφη κυπριακής 
ιδιοκτησίας. 

Ο περί Αλιείας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 102(Ι)/2000 29.06.2000 

50. Ο περί της 
∆ιατήρησης και 
∆ιασφάλισης των 
Εργοδοτουµένων κατά 
τη Μεταβίβαση 
Επιχειρήσεων, 
Εγκαταστάσεων ή 
Τµηµάτων 
Επιχειρήσεων ή 
Εγκαταστάσεων 
Νόµος του 2000. 

23.01.117.2000 01.06.2000 H εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 
77/187/ΕΟΚ και 98/50/ΕΚ, οι οποίες 
διασφαλίζουν τη διατήρηση των 
δικαιωµάτων των εργοδοτουµένων σε 
περίπτωση µεταβιβάσεων 
επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή 
τµηµάτων επιχειρήσεων ή 
εγκαταστάσεων. Μέχρι τη ψήφιση του 
νόµου δεν υπήρχε στην Κύπρο 
νοµοθεσία που να ρυθµίζει τα θέµατα 
των Οδηγιών αυτών. 

Ο περί της 
∆ιατήρησης και 
∆ιασφάλισης των 
Εργοδοτουµένων κατά 
τη Μεταβίβαση 
Επιχειρήσεων, 
Εγκαταστάσεων ή 
Τµηµάτων 
Επιχειρήσεων ή 
Εγκαταστάσεων 
Νόµος του 2000. 

Ν 104(Ι)/2000 29.06.2000 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

51. Ο περί της ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως 
EUROCONTROL και 
της Πολυµερούς 
Συµφωνίας της 
Σχετικής µε τα Τέλη 
∆ιαδροµής 
(Κυρωτικός) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

23.01.073.2000 30.03.2000 H τροποποίηση του περί της 
Συµβάσεως EUROCONTROL  και της 
Πολυµερούς Συµφωνίας της Σχετικής 
µε τα Τέλη ∆ιαδροµής (Κυρωτικού) 
Νόµου του 1990 (Ν.215/90), ώστε να 
κυρώσει και να υιοθετήσει την Τελική 
Πράξη που υιοθετήθηκε στις 
Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 1997 και 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
• τις τροποποιήσεις που έγιναν κατά 
καιρούς στη ∆ιεθνή Σύµβαση 
EUROCONTROL, 

• τα Πρωτόκολλα Ενοποίησης των 
∆ιατάξεων της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
EUROCONTROL, 

• το Ενιαίο Κείµενο της Σύµβασης 
EUROCONTROL, 

• τα τέσσερα Παραρτήµατα του 
Ενιαίου Κειµένου της Σύµβασης 
και, ειδικότερα, το Παράρτηµα Ι 
περί του Καταστατικού της 
Υπηρεσίας, το Παράρτηµα ΙΙ περί 
των Περιοχών Πληροφοριών 
Πτήσης, το Παράρτηµα ΙΙΙ περί των 
Φορολογικών ∆ιατάξεων και το 
Παράρτηµα ΙV περί των ∆ιατάξεων 
των σχετικών µε το Κοινό Σύστηµα 
Τελών ∆ιαδροµής, και 

• το πρόσθετο Πρωτόκολλο σχετικά 
µε την αντικατάσταση της 
Πολυµερούς Συµφωνίας της 
σχετικής µε τα Τέλη ∆ιαδροµής.    

Το νοµοσχέδιο αφορά την 
εναρµόνιση της Κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο, αφού η ∆ιεθνής Σύµβαση 
EUROCONTROL εµπίπτει στο 
Κεφάλαιο για την Πολιτική 
Μεταφορών.       

Ο περί της ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως 
EUROCONTROL και 
της Πολυµερούς 
Συµφωνίας της 
Σχετικής µε τα Τέλη 
∆ιαδροµής 
(Κυρωτικός) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 22(ΙΙΙ)/2000 29.06.2000 

52. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ασφαλής 
Επάνδρωση, Ώρες 
εργασίας και Τήρηση 
Φυλακής) Νόµος του 
2000. 

23.01.086.2000 20.04.2000 Η πλήρης συµµόρφωση µε τη ∆ιεθνή 
Σύµβαση για τα Πρότυπα 
Εκπαίδευσης, Έκδοσης 
Πιστοποιητικών και Τήρησης 
Φυλακών των Ναυτικών (STCW) του 
1978. Ταυτόχρονα, η εναρµόνιση της 
ισχύουσας κυπριακής νοµοθεσίας µε 
τις κοινοτικές Οδηγίες 94/58 και 
98/35. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ασφαλής 
Επάνδρωση, Ώρες 
εργασίας και Τήρηση 
Φυλακής) Νόµος του 
2000. 

Ν 105(Ι)/2000 06.07.2000 

53. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ποινική 
και Πειθαρχική 
Ευθύνη των 
Ναυτικών, Αναστολή 
ή Ακύρωση 
Πιστοποιητικών) 
Νόµος του 2000. 

23.01.087.2000 20.04.2000 Η πλήρης συµµόρφωση µε τη ∆ιεθνή 
Σύµβαση για τα Πρότυπα 
Εκπαίδευσης, Έκδοσης 
Πιστοποιητικών και Τήρησης 
Φυλακών των Ναυτικών (STCW) του 
1978. Ταυτόχρονα, η εναρµόνιση της 
ισχύουσας κυπριακής νοµοθεσίας µε 
τις κοινοτικές Οδηγίες 94/58 και 
98/35. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ποινική 
και Πειθαρχική 
Ευθύνη των 
Ναυτικών, Αναστολή 
ή Ακύρωση 
Πιστοποιητικών) 
Νόµος του 2000. 

Ν 106(Ι)/2000 06.07.2000 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

54. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ιατρική 
Εξέταση Ναυτικών και 
Έκδοση 
Πιστοποιητικών) 
Νόµος του 2000. 

23.01.088.2000 20.04.2000 Η πλήρης συµµόρφωση µε τη ∆ιεθνή 
Σύµβαση για τα Πρότυπα 
Εκπαίδευσης, Έκδοσης 
Πιστοποιητικών και Τήρησης 
Φυλακών των Ναυτικών (STCW) του 
1978. Ταυτόχρονα, η εναρµόνιση της 
ισχύουσας κυπριακής νοµοθεσίας µε 
τις κοινοτικές Οδηγίες 94/58 και 
98/35. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ιατρική 
Εξέταση Ναυτικών και 
Έκδοση 
Πιστοποιητικών) 
Νόµος του 2000. 

Ν 107(Ι)/2000 06.07.2000 

55. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Απογραφή 
των Ναυτικών και 
Μητρώο Ναυτικής 
Απογραφής) Νόµος 
του 2000. 

23.01.089.2000 20.04.2000 Η πλήρης συµµόρφωση µε τη ∆ιεθνή 
Σύµβαση για τα Πρότυπα 
Εκπαίδευσης, Έκδοσης 
Πιστοποιητικών και Τήρησης 
Φυλακών των Ναυτικών (STCW) του 
1978. Ταυτόχρονα, η εναρµόνιση της 
ισχύουσας κυπριακής νοµοθεσίας µε 
τις κοινοτικές Οδηγίες 94/58 και 
98/35. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Απογραφή 
των Ναυτικών και 
Μητρώο Ναυτικής 
Απογραφής) Νόµος 
του 2000. 

Ν 108(Ι)/2000 06.07.2000 

56. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Έκδοση 
και Αναγνώριση 
Πιστοποιητικών και 
Ναυτική Εκπαίδευση) 
Νόµος του 2000. 

23.01.085.2000 20.04.2000 Η πλήρης συµµόρφωση µε τη ∆ιεθνή 
Σύµβαση για τα Πρότυπα 
Εκπαίδευσης, Έκδοσης 
Πιστοποιητικών και Τήρησης 
Φυλακών των Ναυτικών (STCW) του 
1978. Ταυτόχρονα, η εναρµόνιση της 
ισχύουσας κυπριακής νοµοθεσίας µε 
τις κοινοτικές Οδηγίες 94/58 και 
98/35. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Έκδοση 
και Αναγνώριση 
Πιστοποιητικών και 
Ναυτική Εκπαίδευση) 
Νόµος του 2000. 

Ν 109(Ι)/2000 06.07.2000 

57. Ο περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2000. 

23.01.120.2000 01.06.2000 H εναρµόνιση µε την Οδηγία 
92/6/ΕΟΚ, η οποία συνιστά 
δεσµευτικό κοινοτικό κεκτηµένο. 
Συγκεκριµένα, το νοµοσχέδιο 
αποσκοπεί: (α) στην παραχώρηση 
στο Υπουργικό Συµβούλιο της 
εξουσίας να εκδίδει κανονισµούς µε 
τους οποίους να ρυθµίζεται η 
εφαρµογή, η λειτουργία και ο έλεγχος 
συσκευών περιορισµού ταχύτητας σε 
µηχανοκίνητα οχήµατα 
συγκεκριµένων κατηγοριών και (β) 
στην εξουσιοδότηση του εφόρου να 
εκδίδει διατάγµατα για τον καθορισµό 
των προδιαγραφών των συσκευών 
περιορισµού της ταχύτητας και τη 
µέγιστη ταχύτητα κυκλοφορίας 
οχηµάτων που προορίζονται 
αποκλειστικά για τη µεταφορά 
επικίνδυνων φορτίων.  

Ο περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόµος του 2000. 

Ν 110(Ι)/2000 06.07.2000 

58. Ο περί Αναγραφής 
της Τιµής Πώλησης 
και της Μοναδιαίας 
Τιµής των Προϊόντων 
που Προσφέρονται 
στους Καταναλωτές 
Νόµος του 2000. 

23.01.133.2000 15.06.2000 H εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 98/6/ΕΚ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Παράρτηµα ΙΙ), που αποσκοπεί στην 
προστασία των καταναλωτών όσον 
αφορά την καταγραφή των τιµών των 
προϊόντων που τους προσφέρονται. 

Ο περί Αναγραφής 
της Τιµής Πώλησης 
και της Μοναδιαίας 
Τιµής των Προϊόντων 
που Προσφέρονται 
στους Καταναλωτές 
Νόµος του 2000. 

Ν 112(Ι)/2000 06.07.2000 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

59. Ο περί 
Ελαττωµατικών  
Προϊόντων (Αστική 
Ευθύνη) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

23.01.131.2000 15.06.2000 H εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
1999/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
10ης Μαΐου 2000 (Παράρτηµα ΙΙ). Με 
το νοµοσχέδιο επιχειρείται η ένταξη 
στο πεδίο εφαρµογής του βασικού 
νόµου των πρωτογενών προϊόντων 
και των προϊόντων κυνηγίου, ούτως 
ώστε να εξασφαλιστεί οµοιογένεια 
στη ρύθµιση της αστικής ευθύνης 
που προκύπτει από την 
ελαττωµατικότητα των προϊόντων 
αυτών.  

Ο περί 
Ελαττωµατικών  
Προϊόντων (Αστική 
Ευθύνη) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 113(Ι)/2000 06.07.2000 

60. Ο περί Ζώων 
(Επιστηµονικά 
Πειράµατα) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

23.01.137.2000 22.06.2000 H εναρµόνιση µε την κοινοτική 
Οδηγία 86/609/ΕΟΚ και τον 
Κανονισµό 3626/782/ΕΕΚ. 
Εισάγονται περιορισµοί στη χρήση 
πειραµατόζωων, έτσι ώστε να µη 
χρησιµοποιούνται κατά τις 
πειραµατικές εργασίες  ζώα που 
απειλούνται µε εξαφάνιση. 

Ο περί Ζώων 
(Επιστηµονικά 
Πειράµατα) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 115(Ι)/2000 06.07.2000 

61. Ο περί 
Εµπορευµάτων και 
Υπηρεσιών 
(Κανονισµός και 
Έλεγχος) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

23.01.132.2000 15.06.2000 H κατάργηση του άρθρου 14Α του 
βασικού νόµου, το οποίο αφορά την 
αναγραφή της τιµής πώλησης στα 
προϊόντα, θέµα το οποίο ρυθµίζεται 
από το προτεινόµενο νοµοσχέδιο που 
αναγράφεται πιο κάτω µε αριθµό 48. 

Ο περί 
Εµπορευµάτων και 
Υπηρεσιών 
(Κανονισµός και 
Έλεγχος) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 116(Ι)/2000 06.07.2000 

62. Ο περί της Σύµβασης 
του Συµβουλίου της 
Ευρώπης για την 
Ποινικοποίηση της 
∆ιαφθοράς 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000.  

23.01.134.2000 15.06.2000 H κύρωση της Σύµβασης του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για την 
ποινικοποίηση της διαφθοράς, η 
οποία υπογράφηκε από την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία στις 
27.01.1998 και η οποία εµπίπτει στις 
συµβάσεις που πρέπει να κυρώσει η 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία για σκοπούς 
εναρµόνισης µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο στο πλαίσιο του 
Κεφαλαίου «∆ικαιοσύνη και 
Εσωτερικές Υποθέσεις». 

Ο περί της Σύµβασης 
του Συµβουλίου της 
Ευρώπης για την 
Ποινικοποίηση της 
∆ιαφθοράς 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2000. 

Ν 23(ΙΙΙ)/2000 06.07.2000 

63. Ο περί Εφαρµογής 
Προδιαγραφών για 
την Παραγωγή, 
Ταξινόµηση, Σήµανση 
και Εµπορία των 
Βρώσιµων Αυγών 
Νόµος του 2000. 

23.01.048.2000 02.03.2000 H εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο σχετικά µε ορισµένες 
προδιαγραφές εµπορίας για τα αυγά. 

Ο περί Εφαρµογής 
Προδιαγραφών για 
την Παραγωγή, 
Ταξινόµηση, Σήµανση 
και Εµπορία των 
Βρώσιµων Αυγών 
Νόµος του 2000. 

Ν 118(Ι)/2000 13.07.2000 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

64. Ο περί της Ελεύθερης 
Πρόσβασης του 
Κοινού σε 
Πληροφορίες που 
Σχετίζονται µε Θέµατα 
Περιβάλλοντος Νόµος 
του 2000. 

23.01.124.2000 08.06.2000 H εναρµόνιση µε την κοινοτική 
Οδηγία 90/313/ΕΟΚ. Η Οδηγία αυτή 
καθιερώνει το δικαίωµα για 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά 
µε το περιβάλλον. Το δικαίωµα αυτό 
πηγάζει από το σκεπτικό ότι οι 
δηµόσιες αρχές τηρούν πληροφορίες 
για το περιβάλλον για το δηµόσιο 
συµφέρον και έχουν υποχρέωση να 
ενηµερώνουν τον πολίτη για θέµατα 
που επηρεάζουν την ποιότητα της 
ζωής του και την υγεία του.  
Άρνηση από τις δηµόσιες αρχές να 
χορηγήσουν πληροφορίες σχετικά µε 
το περιβάλλον σε πολίτη µπορεί να 
προσβληθεί µε ιεραρχική προσφυγή 
ή µε προσφυγή στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο. 

Ο περί της Ελεύθερης 
Πρόσβασης του 
Κοινού σε 
Πληροφορίες που 
Σχετίζονται µε Θέµατα 
Περιβάλλοντος Νόµος 
του 2000. 

Ν 125(Ι)/2000 13.07.2000 

65. Ο περί Εµπορικών 
Αντιπροσώπων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

23.01.180.2000 02.10.2000 H προσθήκη πρόνοιας για έκδοση 
Κανονισµών από το Συµβούλιο 
αναφορικά µε τα απαιτούµενα 
προσόντα προσώπου ως εµπορικού 
αντιπροσώπου.  

Ο περί Εµπορικών 
Αντιπροσώπων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 148(Ι)/2000 09.11.2000 

66. Ο περί Ρύθµισης των 
Σχέσεων Εµπορικού 
Αντιπροσώπου και 
Αντιπροσωπευοµένου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

23.01.179.2000 02.10.2000 H διεύρυνση των καθηκόντων του 
εµπορικού αντιπροσώπου, καθώς και 
οι περιπτώσεις τερµατισµού της 
εµπορικής αντιπροσώπευσης. 

Ο περί Ρύθµισης των 
Σχέσεων Εµπορικού 
Αντιπροσώπου και 
Αντιπροσωπευοµένου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 149(Ι)/2000 09.11.2000 

67. Ο περί Μέτρων και 
Σταθµών 
(Τροποποιητικός ) 
Νόµος του 2000. 

23.01.162.2000 02.10.2000 H εναρµόνιση της βασικής 
νοµοθεσίας µε την κοινοτική Οδηγία – 
πλαίσιο 71/316/ΕΟΚ. Συγκεκριµένα, 
εναρµονίζεται η διαδικασία έγκρισης 
τύπου µέτρου ή σταθµού µε την 
αντίστοιχη διαδικασία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπεται 
η κυκλοφορία στην αγορά και η 
χρήση οποιουδήποτε µέτρου ή 
σταθµού το οποίο φέρει ισχύον σήµα 
έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή και ισχύουσα 
σφραγίδα αρχικής επαλήθευσης 
ΕΟΚ, χωρίς οποιοδήποτε περιορισµό 
ή επιπλέον έλεγχο. 

Ο περί Μέτρων και 
Σταθµών 
(Τροποποιητικός ) 
Νόµος του 2000. 

Ν 150(Ι)/2000 09.11.2000 

68. Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2000. 

23.01.166.2000 02.10.2000 H εναρµόνιση της βασικής 
νοµοθεσίας µε την Πρώτη Οδηγία 
68/151/ΕΟΚ περί Συντονισµού των 
Εγγυήσεων, που απαιτούνται στα 
κράτη µέλη εκ µέρους των εταιρειών.  

Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
3) Νόµος του 2000. 

Ν 151(Ι)/2000 09.11.2000 

69. Ο περί Συγκάλυψης, 
Έρευνας και 
∆ήµευσης Εσόδων 
από Ορισµένες 
Εγκληµατικές Πράξεις 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

23.01.181.2000 02.10.2000 Να θεωρούνται γενεσιουργά 
αδικήµατα αναφορικά µε το ξέπλυµα 
χρήµατος  όλα τα αδικήµατα που 
τιµωρούνται µε στερητική ποινή της 
ελευθερίας, πέραν του ενός έτους. 

Ο περί Συγκάλυψης, 
Έρευνας και 
∆ήµευσης Εσόδων 
από Ορισµένες 
Εγκληµατικές Πράξεις 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 152(Ι)/2000 09.11.2000 

70. Ο περί ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

23.01.167.2000 02.10.2000 H εναρµόνιση της βασικής 
νοµοθεσίας µε τον κοινοτικό 
Κανονισµό 1610/96 σχετικά µε την 
καθιέρωση συµπληρωµατικού 
πιστοποιητικού προστασίας για τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

Ο περί ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 153(Ι)/2000 09.11.2000 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

71. Ο περί Ελέγχου των 
Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

23.01.149.2000 29.06.2000 H τροποποίηση του όρου 
«Υπηρεσία», για να συνάδει µε την 
ανάλογη τροποποίηση που γίνεται µε 
το νοµοσχέδιο Ο περί της 
Προστασίας του Ανταγωνισµού 
(Τροποποιητικός) Νόµος του 2000 
(βλέπε νοµοσχέδιο µε αριθµό 29).   

Ο περί Ελέγχου των 
Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 154(Ι)/2000 16.11.2000 

72. Ο περί της 
Προστασίας του 
Ανταγωνισµού 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

23.01.148.2000 29.06.2000 H τροποποίηση και βελτίωση της 
νοµοθεσίας µε στόχο την ενίσχυση 
της Επιτροπής Προστασίας του 
Ανταγωνισµού για την 
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της 
νοµοθεσίας. Τροποποιούνται οι 
διατάξεις του βασικού νόµου 
αναφορικά µε τη σύνθεση της 
Επιτροπής, τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και τις κυρώσεις που η 
επιτροπή δύναται να επιβάλλει.  

Ο περί της 
Προστασίας του 
Ανταγωνισµού 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2000. 

Ν 155(Ι)/2000 16.11.2000 

73. Ο περί Εµπορικών 
Σηµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

23.01.192.2000 19.10.2000 H εναρµόνιση µε την Πρώτη Οδηγία 
89/104/ΕΟΚ που αφορά την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περί των εµπορικών 
σηµάτων, για τη δηµιουργία και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
την προστασία και τη λειτουργία του 
καταχωρισµένου σήµατος. 

Ο περί Εµπορικών 
Σηµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2000. 

Ν 176(Ι)/2000 21.12.2000 

 


