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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 

Αριθμός 4899 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2022 947 

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

Αριθμός 94(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2021 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

100(Ι) του 2021 
131(Ι) του 2021. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμους του 2021 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμοι του 2021 και 2022.

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος της
επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας 
και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

«Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Αρχιπύραρχου, οι αρμοδιότητές 
του ασκούνται από τον αμέσως κατώτερο, κατά σειρά ιεραρχίας, Ανώτερο Αξιωματικό μέχρι την 
ημερομηνία πλήρωσης της θέσης.». 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την  αντικατάσταση στο τέλος της
επιφύλαξης της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) αυτού του σημείου της άνω τελείας με το σημείο 
της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

94(Ι) του 2022. 

 «Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που 
κατέχουν τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο προσόντα για την πρώτη 
πλήρωση της θέσης, η οποία θα διενεργηθεί αμέσως μετά την έναρξη της ισχύος 
του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022, 
καθίστανται υποψήφιοι για προαγωγή στο βαθμό του Αρχιπύραρχου όλοι οι 
υπηρετούντες Αξιωματικοί στον αμέσως προηγούμενο βαθμό∙». 



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                               Ν. 95(Ι)/2022 
Αρ. 4899,  1.7.2022                             

Ο περί της Εκλογής Διαχειριστικών Επιτροπών σε Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Αναπτύξεις Νόμος του 2022 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 95(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ  

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκλογής Διαχειριστικών Επιτροπών σε 
Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Αναπτύξεις Νόμος του 2022.  

  
Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-  
  
 «βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη» σημαίνει βιομηχανική ή βιοτεχνική περιοχή ή/και βιομηχανική ή 

βιοτεχνική ζώνη∙ 
  

 
15 του 1962 
25 του 1983 

148 του 1985 
84 του 1988 

92(I) του 1992 
63(I) του 1996 
74(I) του 1996 
30(I) του 1998 

135(I) του 1999 
57(I) του 2006 

61(I) του 2014. 

«βιομηχανική ή βιοτεχνική περιοχή» σημαίνει περιοχή η οποία έχει απαλλοτριωθεί από την Κυπριακή 
Δημοκρατία για βιομηχανική ανάπτυξη δυνάμει του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμουꞏ 

  
 

90 του 1972 
56 του 1982 
7 του 1990 

28 του 1991 
91(I) του 1992 
55(I) του 1993 
72(I) του 1998 
59(I) του 1999 

142(I) του 1999 
241(I) του 2002 

29(I) του 2005 
135(I) του 2006 

11(I) του 2007 
46(I) του 2011 
76(I) του 2011 

130(I) του 2011 
164(I) του 2011 

33(I) του 2012 
110(I) του 2012 
150(Ι) του 2012 

20(Ι) του 2013 
65(Ι) του 2013 

120(Ι) του 2014 
39(Ι) του 2015 

134(I) του 2015 
24(Ι) του 2016 

142(I) του 2018 
16(I) του 2019 

75(Ι) του 2021. 

«βιομηχανική ή βιοτεχνική ζώνη» σημαίνει τη ζώνη η οποία καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του 
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμουꞏ 

  
 «Γενικό Μητρώο Διαχειριστικών Επιτροπών» σημαίνει το μητρώο το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5ꞏ 
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 «Διαχειριστική Επιτροπή» σημαίνει τη διαχειριστική επιτροπή η οποία εκλέγεται και ενεργεί δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ 

  
 «κάτοχος» σημαίνει τον κάτοχο μονάδας και περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη, μισθωτή ή υποεκμισθωτή 

τηςꞏ 
  
 «Μητρώο» σημαίνει το μητρώο διαχειριστικών επιτροπών αναπτύξεων, το οποίο τηρείται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 4, από κάθε τοπική αρχή αναφορικά με τις βιομηχανικές ή βιοτεχνικές 
αναπτύξεις που εμπίπτουν εντός των διοικητικών ορίων τηςꞏ 

  
 «μονάδα» σημαίνει βιομηχανική, βιοτεχνική ή αποθηκευτική μονάδα η οποία βρίσκεται εντός 

συγκεκριμένης βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ζώνης ή περιοχής για τις χρήσεις που προσδιορίζονται 
στο εκάστοτε σχέδιο ανάπτυξηςꞏ 

  
 «Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίαςꞏ 
  
 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 
  

Διαχειριστική 
Επιτροπή. 

3.-(1) Κάθε βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη έχει Διαχειριστική Επιτροπή για τη ρύθμιση και τη 
διαχείριση των υποθέσεών της, η οποία ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και 
τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

  
  (2) Οι κάτοχοι των μονάδων που δραστηριοποιούνται εντός βιομηχανικής ή βιοτεχνικής 

ανάπτυξης μεριμνούν για τη σύγκληση συνέλευσης με σκοπό την εκλογή Διαχειριστικής Επιτροπής. 
  
  (3) Η Διαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ένα εκ των οποίων εκλέγεται 

πρόεδρος αυτής. 
  
  (4) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής εκλέγονται κατά πλειοψηφία από τους 

κατόχους των μονάδων της οικείας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης και η θητεία τους είναι 
τριετής. 

  
  (5) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του προέδρου ή των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής 

πριν από τη λήξη της θητείας τους, ο πρόεδρος ή το γηραιότερο μέλος αυτής, ανάλογα με την 
περίπτωση, μεριμνούν για τη σύγκληση νέας συνέλευσης για την εκλογή νέου προέδρου ή άλλου 
μέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του προέδρου ή μέλους, ανάλογα με την περίπτωση, του 
οποίου η θέση έχει κενωθεί. 

  
Εγγραφή 
Διαχειριστικής 
Επιτροπής στο 
Μητρώο. 

4.-(1) Κάθε τοπική αρχή τηρεί Μητρώο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στο οποίο εγγράφονται οι 
Διαχειριστικές Επιτροπές των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών αναπτύξεων που εμπίπτουν εντός των 
διοικητικών της ορίων. 

  
  (2) Ο πρόεδρος κάθε Διαχειριστικής Επιτροπής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή της 

Διαχειριστικής Επιτροπής ενημερώνει γραπτώς την οικεία τοπική αρχή για τη Διαχειριστική Επιτροπή 
που εκλέγεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 και η εν λόγω αρχή προχωρεί στην εγγραφή της 
στο Μητρώο σύμφωνα με το εδάφιο (1): 

  
 Νοείται ότι, σε περίπτωση που η βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη βρίσκεται εντός των 

διοικητικών ορίων περισσοτέρων της μίας τοπικής αρχής, η Διαχειριστική Επιτροπή της εν λόγω 
ανάπτυξης εγγράφεται στο Μητρώο που τηρείται από την τοπική αρχή εντός των διοικητικών ορίων 
της οποίας δραστηριοποιείται η πλειοψηφία των μονάδων της εν λόγω ανάπτυξης.  

  
Γενικό Μητρώο 
Διαχειριστικών 
Επιτροπών. 

5. Το Υπουργείο τηρεί Γενικό Μητρώο Διαχειριστικών Επιτροπών στο οποίο καταχωρίζονται 
αντίγραφα των Μητρώων τα οποία αποστέλλονται σε αυτό από κάθε Διαχειριστική Επιτροπή για 
ενημέρωση και φύλαξή τους σε ενιαία έντυπη και ψηφιακή μορφή. 

  
Αρμοδιότητες  
Διαχειριστικής 
Επιτροπής. 

6. Η Διαχειριστική Επιτροπή ενεργεί προς όφελος των καλώς νοούμενων συμφερόντων της 
βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης την οποία εκπροσωπεί και ασκεί μεταξύ άλλων τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:  

  
 (α) Διαχειρίζεται οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει και αφορά την οικεία βιομηχανική ή βιοτεχνική 

ανάπτυξη∙ 
   
 (β) εισηγείται τη λήψη μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων τα οποία προκύπτουν και 

αφορούν την οικεία βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη∙ 
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 (γ) συγκαλεί συνέλευση των κατόχων των μονάδων τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος ή όποτε 
κρίνει τούτο αναγκαίο∙  

   
 (δ) εκπροσωπεί τους κατόχους των μονάδων για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την οικεία 

βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη ενώπιον οποιασδήποτε αρχής∙ 
   
 (ε) εξετάζει παράπονα σε σχέση με θέματα ασφάλειας και υγείας που αφορούν την οικεία 

βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη∙ και 
   
 (στ) ενημερώνει τους κατόχους των μονάδων για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και αφορά την 

οικεία βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη. 
   
Έκδοση 
Κανονισμών. 

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, κατόπιν πρότασης του Υπουργού, να εκδίδει Κανονισμούς 
για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε 
θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                               Ν. 96(Ι)/2022 
Αρ. 4899,  1.7.2022                             

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 96(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 
Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ, οι παρατεταμένες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 συνεχίζουν να πλήττουν τους 

πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα και προκαλούν κλυδωνισμούς στην παγκόσμια και εθνική 
οικονομία,  

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών, ένεκα 

του πολέμου στην Ουκρανία,  
  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ταυτόχρονα είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση και περιορισμό του 

αντικτύπου στην οικονομία και ιδιαίτερα των επιπτώσεων στις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο εταιρειών,  

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κρίνεται συνακόλουθα αναγκαία η λήψη μέτρων για σκοπούς στήριξης των εν λόγω 

εταιρειών, 
  
  Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

Κεφ. 113. 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
46(Ι) του 1992 
41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 
92(Ι) του 2004 
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 
124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 
41(Ι) του 2009 
49(Ι) του 2009 
99(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010 
53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 
98(Ι) του 2012 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος»). 
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190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(Ι) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(I) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(I) του 2015  

120(I) του 2015 
40(I) του 2016  
90(I) του 2016  
97(I) του 2016 
17(I) του 2017 
33(I) του 2017 
51(I) του 2017 
37(I) του 2018 
83(Ι) του 2018 

149(Ι) του 2018 
163(Ι) του 2019 

38(Ι) του 2020 
43(Ι) του 2020 

191(Ι) του 2020 
192(Ι) του 2020 

43(Ι) του 2021 
117(I) του 2021 
150(I) του 2021 
151(I) του 2021 

87(I) του 2022 
88(I) του 2022. 

  
 Τροποποίηση  

του άρθρου 
391 του 
βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 391 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με 
το ακόλουθο εδάφιο: 

   
 «(5)(α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής, από τις 

εγγεγραμμένες εταιρείες, του ετήσιου τέλους για το έτος 2022 παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 
2022. 

   
 (β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 387, σε περίπτωση συνέχισης, πέραν της 31ης 

Δεκεμβρίου 2022, της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και των 
οικονομικών επιπτώσεων που επιφέρουν, η προθεσμία καταβολής του ετήσιου τέλους για το έτος 2022 
δύναται να παραταθεί περαιτέρω με Διάταγμα του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.». 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος  
Νόμου. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 30ή Ιουνίου 2022. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 97(Ι)/2022 
Αρ. 4899,  1.7.2022                             

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

 
Αριθμός 97(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ ΤΟΥ 2021 

 
Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 155, 
12.6.2019,  
σ. 1. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 
2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

32(Ι) του 2002 
133(Ι) του 2003 
159(Ι) του 2005 

48(Ι) του 2006 
58(Ι) του 2012 
59(Ι) του 2012 

125(Ι) του 2012 
163(Ι) του 2017 
171(Ι) του 2019 
105(Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Νόμους του 2002 έως 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και 
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Νόμοι του 2002 έως του 2022. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2), 
του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
 «(3)  Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του παρόντος Νόμου με τις διατάξεις του 

Μέρους VIΑ του περί Αποβλήτων Νόμου, υπερισχύουν οι διατάξεις του Μέρους VIA του περί 
Αποβλήτων Νόμου.».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 
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