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Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 226(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 1995 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

22 του 1990 
54(Ι) του 1995. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης 
του Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Απόπειρας 
Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμους του 1990 και 1995 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμοι του 1990 έως 2022. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
νέου τίτλου.  

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 1, του ακόλουθου 
νέου τίτλου:  

  
 «ΜΕΡΟΣ Ι 

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ 
ΙΕΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

  
 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο: 
   
  «Ερμηνεία του Μέρους Ι.»∙ και 
   



(β) με την αντικατάσταση της φράσης «Στον παρόντα Νόμο-» (πρώτη γραμμή), με τη φράση 
«Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια-». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

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

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «ή η φρενοβλάβεια του άλλου συζύγου.» (δεύτερη και 
τρίτη γραμμή), με την ακόλουθη φράση: 

119(I) του 2000 
212(I) του 2004 
172(I) του 2015 

78(I) του 2017 
 95(I) του 2019. 

«του άλλου συζύγου ή εάν οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων έχουν 
κλονιστεί και είναι αφόρητη η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης για 
λόγο που αφορά την άσκηση βίας, κατά την έννοια που αποδίδεται 
στον όρο “βία” από τις διατάξεις του περί Βίας στην Οικογένεια 
(Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου, εναντίον του ή εναντίον 
τέκνου, από τον άλλο σύζυγο, εφόσον έχει υποβληθεί επίσημη 
καταγγελία στην Αστυνομία Κύπρου ή στις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και έχει εκδοθεί 
από αυτές σχετική βεβαίωση.»∙ και 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3), με το ακόλουθο εδάφιο: 

Παράρτημα Α. 
Παράρτημα Α. 

«(3) Η παράδοση ή η αποστολή της γνωστοποίησης στον 
Επίσκοπο αποδεικνύεται με την κατάθεση, από τον ίδιο τον αιτητή ή 
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, στη Γραμματεία του 
αρμόδιου Οικογενειακού Δικαστηρίου, της απόδειξης της παράδοσης 
της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τον τύπο ο οποίος προβλέπεται στο 
Παράρτημα Α, ή της απόδειξης της ηλεκτρονικής καταχώρισης των 
στοιχείων τα οποία προβλέπονται στο Παράρτημα Α μέσω της 
ιστοσελίδας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου ή/και των Μητρο-
πόλεών της.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

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

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «τριών μηνών» (πέμπτη γραμμή), με τη 
φράση «έξι (6) εβδομάδων»∙ και 

(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2), αμέσως μετά τη φράση «δεν ελέγχονται» (δεύτερη 
γραμμή), της λέξης «δικαστικώς». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο:

Παράρτημα Β. 

«5.-(1) Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας για συνδιαλλαγή, ο 
Επίσκοπος εκδίδει και παραδίδει  στους συζύγους βεβαίωση, η οποία δεικνύει 
την πνευματική λύση του γάμου, σύμφωνα με τον τύπο ο οποίος προβλέπεται 
στο Παράρτημα Β.  

(2) Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της προσπάθειας συνδιαλλαγής, ο
Επίσκοπος συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο επεξηγούνται οι λόγοι για
τους οποίους η συνδιαλλαγή δεν πραγματοποιήθηκε.».

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «τριών
μηνών» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «έξι (6) εβδομάδων». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7Α 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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(α) Με την αντικατάσταση στην πρώτη επιφύλαξη της φράσης «από τo Δευτερoβάθμιo 
Οικoγεvειακό Δικαστήριo» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «επί της έφεσης»· και 

(β) με την αντικατάσταση της δεύτερης επιφύλαξης, με την ακόλουθη επιφύλαξη: 

     «Νoείται περαιτέρω ότι, oπoιoδήπoτε δικαίωμα καταχώρισης έφεσης αποσβένεται 
οριστικά, σε περίπτωση κατά την οποία πριν από τηv εκπvoή της προθεσμίας για 
καταχώριση έφεσης ο διάδικος ο οποίος έχει δικαίωμα να εφεσιβάλει την απόφαση  συνάψει 
vέo γάμo.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «Νόμου»
(δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «Μέρους». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου Μέρους ΙΙ. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 8, του ακόλουθου
νέου Μέρους: 

«ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 

ΓΑΜΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΙΕΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Ερμηνεία 
του Μέρους ΙΙ. 

9. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-

“γάμος” σημαίνει τον γάμο ο οποίος  έχει ιερολογηθεί σύμφωνα με 
τους θρησκευτικούς κανόνες της θρησκευτικής ομάδας στην οποία 
οι διάδικοι ανήκουν, ανεξάρτητα εάν ο έτερος των συζύγων είναι 

μέλος ή όχι της εν λόγω θρησκευτικής ομάδας 

“θρησκευτικός ηγέτης” σημαίνει τον ανώτερο θρησκευτικό ηγέτη της 
ομάδας στην οποία ανήκουν οι διάδικοι∙ 

95 του 1989 
106(Ι) του 1996 
115(I) του 1996 
104(Ι) του 2002 
127(Ι) του 2006 
51(Ι) του 2010 

 68(Ι) του 2013 
130(Ι) του 2015 

69(Ι) του 2016 
93(Ι) του 2016 

100(Ι) του 2019 
128(Ι) του 2019 
160(Ι) του 2019 
161(Ι) του 2019 
135(Ι) του 2020 

67(I) του 2022 
103(I) του 2022. 

“θρησκευτική ομάδα” σημαίνει τη θρησκευτική ομάδα για την οποία 
ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου (3) του Άρθρου 2 του 
Συντάγματος. 

Γνωστοποίηση 
πρόθεσης 
έγερσης αγωγής 
διαζυγίου. 

Παράρτημα Α. 

  10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ουδεμία 
αγωγή για λύση γάμου καταχωρίζεται, εάν δεν δοθεί 
προηγουμένως γνωστοποίηση στον αρμόδιο θρησκευτικό ηγέτη, 
σύμφωνα με τον τύπο ο οποίος προβλέπεται στο Παράρτημα Α. 

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε
περίπτωση κατά την οποία- 

(α) σύμφωνα με τους θρησκευτικούς νόμους και κανόνες της 
θρησκευτικής ομάδας δεν επιτρέπεται το διαζύγιο∙ ή 
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(β) ο επικαλούμενος με την αγωγή λόγος για τη λύση του γάμου 
είναι η αφάνεια του άλλου συζύγου ή ότι οι σχέσεις μεταξύ 
των συζύγων έχουν κλονιστεί και είναι αφόρητη η 
εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης για λόγο ο οποίος 
αφορά την άσκηση βίας, κατά την έννοια που αποδίδεται 
στον όρο “βία” από τις διατάξεις του περί Βίας στην 
Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου, 
εναντίον του ή εναντίον τέκνου, από τον άλλο σύζυγο, 
εφόσον έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία 
Κύπρου ή στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του 
Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και έχει εκδοθεί από 
αυτές σχετική βεβαίωση. 

(3) Η  αποστολή της γνωστοποίησης στον θρησκευτικό ηγέτη
αποδεικνύεται με την κατάθεση στη Γραμματεία του Οικογενειακού 
Δικαστηρίου της απόδειξης της ταχυδρόμησης ή της παραλαβής 
συστημένης επιστολής ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου για την 
αποστολή ή την επίδοσή της ή με την κατάθεση της απόδειξης της 
ηλεκτρονικής αποστολής της γνωστοποίησης μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

Πρόσκληση για 
συνδιαλλαγή. 

      11.-(1) Ο θρησκευτικός ηγέτης, αφού λάβει τη γνωστοποίηση 
και την καταχωρίσει στο Μητρώο Γνωστοποιήσεων το οποίο τηρεί, 
προσκαλεί, με γραπτή ειδοποίηση, τους συζύγους να εμφανιστούν 
αυτοπροσώπως ενώπιόν του και καταβάλλει προσπάθεια για 
συνδιαλλαγή, με όλα τα πρόσφορα κατά την κρίση του πνευματικά 
μέσα, εντός προθεσμίας έξι (6) εβδομάδων από τη λήψη της εν 
λόγω γνωστοποίησης. 

(2) Ο τρόπος και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από
τον θρησκευτικό ηγέτη για συνδιαλλαγή δεν ελέγχονται δικαστικώς. 

Κοινοποίηση  
του 
αποτελέσματος 
της συνδιαλλαγής. 

12. Ο θρησκευτικός ηγέτης εκδίδει και παραδίδει στους
συζύγους βεβαίωση τόσο στην περίπτωση κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε προσπάθεια για συνδιαλλαγή, ανεξαρτήτως 
του αποτελέσματος αυτής, όσο και στην περίπτωση κατά την οποία 
δεν πραγματοποιήθηκε τέτοια προσπάθεια. 

Καταχώριση 
αγωγής διαζυγίου. 

13. Μετά από την παρέλευση έξι (6) εβδομάδων από την
επίδοση της γνωστοποίησης στον θρησκευτικό ηγέτη, η προσπά-
θεια συνδιαλλαγής θεωρείται ότι απέτυχε, εάν στο μεταξύ δεν έχει 
εκδοθεί η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 12 βεβαίωση, 
και έκαστος των συζύγων δύναται  να καταχωρίσει αίτηση για λύση 
του γάμου στο Οικογενειακό Δικαστήριο. 

Πνευματική 
λύση του 
γάμου. 

       14.-(1) Μετά από την τελεσιδικία της απόφασης για λύση του 
γάμου αντίγραφό της αποστέλλεται από τον Πρωτοκολλητή του 
Οικογενειακού Δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε την εν λόγω 
απόφαση στον θρησκευτικό ηγέτη, ώστε να προβεί σε πνευματική 
λύση του γάμου. 

(2) Ο θρησκευτικός ηγέτης προβαίνει στην πνευματική λύση
του γάμου εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώ σε περίπτωση 
κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο θρησκευτικός ηγέτης δεν 
προβεί στην πνευματική λύση του γάμου εντός του προβλεπόμενου 
χρονικού διαστήματος, το κύρος της απόφασης δεν επηρεάζεται. 

Τελεσιδικία 
απόφασης 
Οικογενειακού 
Δικαστηρίου για 
λύση του γάμου. 

15. Η απόφαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου για λύση του
γάμου καθίσταται τελεσίδικη μετά από την εκπνοή της προθεσμίας 
για καταχώριση έφεσης εναντίον αυτής: 

       Νοείται ότι, σε περίπτωση καταχώρισης έφεσης, η εκτέλεση της 
απόφασης του Οικογενειακού Δικαστηρίου αναστέλλεται μέχρι την 
έκδοση της απόφασης επί της έφεσης: 

       Νοείται περαιτέρω ότι, οποιοδήποτε δικαίωμα καταχώρισης 
έφεσης αποσβένεται οριστικά, σε περίπτωση κατά την οποία πριν 
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από την εκπνοή της προθεσμίας για καταχώριση έφεσης ο διάδικος 
ο οποίος έχει δικαίωμα να εφεσιβάλει την απόφαση συνάψει νέο 
γάμο. 

Επίδοση 
ειδοποιήσεων 
και άλλων 
εγγράφων. 

16. Οι αιτήσεις, προσκλήσεις, ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις οι
οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους 
θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα, εφόσον επιδοθούν 
προσωπικά ή σταλούν με διπλοσυστημένη επιστολή στην τελευταία 
διεύθυνση του προσώπου στο οποίο απευθύνονται.». 

Τροποποίηση 
του 
Παραρτήματος 
Α του βασικού 
νόμου. 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Παραρτήματος Α, με το ακόλουθο
Παράρτημα: 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

(Άρθρα 3 και 10) 

ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΗ 

Πρoς …................................................................. 

Πρoτίθεμαι vα καταχωρίσω αίτηση για την πνευματική λύση τoυ γάμoυ μoυ 

με τoν/τη σύζυγό μoυ, ο οποίος τελέστηκε στον Ιερό Ναό 

……….......................................................................................................... 

τηv................................................ 

Τo πλήρες ovoματεπώvυμo και η διεύθυvση τoυ/της συζύγoυ μoυ είvαι 

......................................................................................................................

.................................................................................................................... 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό):    ………………………………… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό):        ………………………………… 

Ως λόγoυς διαζυγίoυ πρoτίθεμαι vα επικαλεστώ 

(Να εκθέσετε όλoυς ή μερικoύς από τoυς λόγoυς, δεν απαιτείται 

λεπτoμερής περιγραφή): 

1. .................................................................................................................

2. .................................................................................................................

3. .................................................................................................................

Στοιχεία Αιτητή: 

Πλήρες ονοματεπώνυμο: 

………………..……………..……………..……………..……….……..……… 

Πλήρης διεύθυνση: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό):  …………………..…………. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό):   ……………………………… 

Ημερομηνία ………………………………………………». 

Τροποποίηση 
του 
Παραρτήματος 
Β του βασικού 
νόμου. 

    12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Παραρτήματος Β, με το ακόλουθο 
Παράρτημα:
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

(Άρθρο 5) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Αριθμός Υποθέσεως:  …………………….......... 

Μετά από την προσπάθεια Συνδιαλλαγής μεταξύ του 

.................................................................................................................... 

από (καταγωγή) ………………………………………………………. και της 

.................................................................................................................... 

από (καταγωγή) ………………………………………………………., δυνάμει 

των διατάξεων του άρθρου 5  του περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και 

Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμου και των άρθρων 87 και 88 του 

Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου του 2010, αφού

παρευρέθηκαν: 

(α) και οι δύο ή  

(β) ο ένας εξ αυτών , ήτοι ο/η …………………………………………………* 

και η προσπάθεια απέτυχε, κηρύσσουμε την πνευματική λύση του γάμου. 

Όνομα Επισκοπικής Επαρχίας 

…………………………………………………………………………………….. 

Ημερομηνία .............................................. 

Υπογραφή Επισκόπου 

……………………………….. 

*Να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται.».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)      Ν. 227(Ι)/2022 

Αρ. 4932,  23.12.2022  

Ο περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 227(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
123(I) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων
Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί 
με τον περί  της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές 
Νόμο του 2012 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων 
Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμοι του 2012 και 2022. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:  

«“Εποπτεύουσα Αρχή” σημαίνει το Υπουργείο·». 

Τροποποίηση 
του τίτλου  
του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ 
του βασικού  
νόμου. 

3. Ο τίτλος του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά
τη λέξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥ-
ΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ». 

Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 5Α. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5, του ακόλουθου
νέου άρθρου: 

«Αρμοδιότητες 
Εποπτεύουσας Αρχής 
για λήψη παραπόνων 
και σύνταξη ετήσιας 
έκθεσης. 

5Α.-(1) Η Εποπτεύουσα Αρχή έχει αρμοδιότητα να λαμβάνει γραπτώς 
παράπονα για ισχυριζόμενες παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
Μέρους αναφορικά με τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. 

(2) Η Εποπτεύουσα Αρχή, μετά από την παραλαβή γραπτού
παραπόνου που υποβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), 
δύναται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 11, 
να ενημερώσει τον παραπονούμενο για το δικαίωμά της να λάβει 
δικαστικά μέτρα· και/ή 

159(I) του 2012. 

(β) να ενθαρρύνει την επίλυση της εμπορικής διαφοράς μεταξύ των 
συμβαλλομένων με εκούσια προσφυγή στη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης, δυνάμει των διατάξεων του περί Ορισμένων 
Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου. 

(3)(α) Η Εποπτεύουσα Αρχή συντάσσει αναλυτική ετήσια έκθεση, στην 
οποία καταγράφεται, μεταξύ  άλλων, στατιστική ανάλυση του συνόλου 
των παραπόνων που υποβλήθηκαν ενώπιόν της και των αποτελεσμάτων 
της διερεύνησής τους, στην οποία έχει προβεί. 

(β) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) ετήσια έκθεση κατατίθεται 
σε ηλεκτρονική μορφή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς ενημέρωσή της μέχρι τον 
μήνα Μάρτιο του έτους το οποίο έπεται της χρονικής περιόδου που 
αφορά η εν λόγω έκθεση. 

(4) Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για
σκοπούς εκπλήρωσης της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο αποστολής 
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125(Ι) του 2018 
26(Ι) του 2022. 

 

της Εποπτεύουσας Αρχής διενεργείται τηρουμένων των διατάξεων της 
πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» και του 
περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας 
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας 
των Δεδομένων αυτών 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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