
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2012  

  

Προοίμιο. 

 
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 

τίτλο:. 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε: L115, 

6.5.2015, σ.11 

«Οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση της 

Οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών 

πλαστικών σακουλών μεταφοράς. 

  

 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. 

 

 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συσκευασιών και 

Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους του 2002 έως 2012 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 

Συσκευασιών Νόμοι του 2002 έως 2016. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε: 396 
30.12.2006, σ.1 

2. (1) Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται :  

(α) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των 

ακόλουθων όρων και των ορισμών τους:  

«πλαστικό υλικό» πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 

παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
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Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε: 115 
6.5.2015, σ.11 

 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την 

καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς 

των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της 

οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 

Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 

οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 

2000/21/ΕΚ, στο οποίο ενδεχομένως έχουν προστεθεί πρόσθετα ή 

άλλες ουσίες και το οποίο μπορεί να αποτελέσει κύριο δομικό στοιχείο 

σακουλών μεταφοράς· 

“πλαστικές σακούλες μεταφοράς”: σακούλες μεταφοράς με ή χωρίς 

λαβή, από πλαστικό υλικό, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο 

σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων· 

“λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς”: πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά·(μm). 

“πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς”: πλαστικές 

σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρά 

(μm) οι οποίες απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως 

πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων όταν η χρήση τους συμβάλλει 

στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων· 

“οξο-διασπώμενες πλαστικές σακούλες μεταφοράς”: πλαστικές 

σακούλες μεταφοράς από πλαστικά υλικά στα οποία περιλαμβάνονται 

πρόσθετα που καταλύουν τη διάσπαση των πλαστικών υλικών σε 

μικρο-τμήματα· 

“Οδηγία 2015/720” σημαίνει την Οδηγία 2015/720 της Ευρωπαϊκής 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 η οποία 

τροποποιεί την Οδηγία 94/62/ΕΚ με σκοπό την μείωση της 

κατανάλωσης των λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015L0720
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015L0720
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015L0720
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015L0720
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015L0720
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015L0720
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015L0720
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015L0720
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015L0720
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185(Ι) του 2011 

 

 

 

 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε: 190 

12.7.2006, σ.1 

 

 

(β) με την αντικατάσταση:  

 (i) του ορισμού «Υπουργός» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

(ii) του ορισμού «διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας» με τον 

ακόλουθο νέο ορισμό: 

«Διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας» έχει την έννοια που 

αποδίδει στον όρο «διαχείριση αποβλήτων» το άρθρο 2 του περί 

Αποβλήτων Νόμου και αφορά απόβλητα συσκευασίας. 

(iii) του ορισμού «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.259/93 με τον 

ακόλουθο ορισμό: 

«Κανονισμός 1013/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 

1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 14ης Ιουνίου2006 για τις μεταφορές αποβλήτων  

 

 (iv) του ορισμού «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1547/1999 με τον 

ακόλουθο ορισμό: 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 801/2007» της Eπιτροπής της 6ης 

Ιουλίου 2007 σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων 

αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 προς ορισμένες χώρες στις 

οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο 

των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων 

 

 
(γ) την αντικατάσταση στον ορισμό «εθελοντική συμφωνία» στην τρίτη 

γραμμή της φράσης «τους όρους» με την φράση «το εδάφιο 2» 
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 (δ) με την προσθήκη στο τέλος του ορισμού «επαναχρησιμοποίηση», 

στην πέμπτη γραμμή μετά από την λέξη «αυτών», της φράσης «οι 

επαναχρησιμοποιήσιμες αυτές συσκευασίες γίνονται απόβλητα 

συσκευασίας όταν πάψουν να υπόκεινται σε επαναχρησιμοποίηση». 

 
ε) - με διαγραφή στον όρο «ανάκτηση ενέργειας» στο τέλους του 

ορισμού, μετά το τέλος της λέξης «θερμότητας», της φράσης «χωρίς 

ρύπανση του περιβάλλοντος» 

- με διαγραφή στον όρο «οργανική ανακύκλωση» στην πέμπτη 

γραμμή τη λέξη «από». 

- με διαγραφή του όρου «δευτερογενές υλικό» 

 
 

Τροποποίηση 

του άρθρου 3(2) 

του βασικού 

νόμου 

3. Το άρθρο 3, εδάφιο (2) του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

διαγραφή της φράσης «στερεών και επικίνδυνων», στην έκτη γραμμή, 

μετά τη λέξη «διαχείρισης». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με: 

 

(α) την διαγραφή της φράσης στο εδάφιο (1) «και άλλων προϊόντων με 

στόχο την επαναχρησιμοποίηση και επεξεργασία των αποβλήτων 

τους», στην δεύτερη και τρίτη γραμμή, μετά τη λέξη συσκευασιών με τη 

φράση «αποβλήτων συσκευασίας». 

 

(β) την προσθήκη της λέξης «εσωτερικής» μετά τη φράση «η λειτουργία 

της» στην πρώτη γραμμή στο εδάφιο (1), παράγραφος (β) και τη 

διαγραφή της φράσης «στην Δημοκρατία». 

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2), παράγραφοι (α) μέχρι (λ) με 

τον ακόλουθο νέο εδάφιο: 
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«(2) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αποσκοπούν _ 

 (α) κατά πρώτη προτεραιότητα στην πρόληψη της δημιουργίας 

αποβλήτων συσκευασίας, και περαιτέρω  

(β) στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, 

(γ) στην ανακύκλωση ή/και σε άλλες μορφές ανάκτησης των 

αποβλήτων συσκευασίας και 

(δ) στη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων αυτών. 

 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (6)  

  «(6). (α) Ο Υπουργός λαμβάνει μέτρα για τη σταθερή μείωση της 

κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη θέσπιση εθνικών στόχων 

μείωσης, τη διατήρηση ή εισαγωγή οικονομικών μέσων καθώς και την 

επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21, 

εφόσον οι περιορισμοί αυτοί είναι αναλογικοί και δεν εισάγουν 

διακρίσεις. 

Τα μέτρα αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο της ανάκτησης ή διάθεσης των λεπτών πλαστικών σακουλών 

μεταφοράς, τις δυνατότητες ανακύκλωσης και λιπασματοποίησης τους, 

την ανθεκτικότητά τους ή τη συγκεκριμένη χρήση για την οποία 

προορίζονται. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών 

πλαστικών σακούλων μεταφοράς θα πρέπει να οδηγούν σε σταθερή 

μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς 
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και όχι σε συνολική αύξηση της παραγωγής συσκευασιών. 

 

Ο Υπουργός λαμβάνει ένα ή αμφότερα από τα κατωτέρω: 

 

  i) λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν ότι το ετήσιο 

επίπεδο κατανάλωσης δεν θα υπερβαίνει τις 90 λεπτές 

πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το 

αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις 40 λεπτές 

πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το 

αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ή ισοδύναμους 

στόχους εκφρασμένους σε βάρος. Οι πολύ λεπτές 

πλαστικές σακούλες μεταφοράς μπορούν να 

εξαιρούνται από τους εθνικούς στόχους κατανάλωσης, 

 

 ii) λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν ότι, το αργότερο 

στις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι λεπτές πλαστικές 

σακούλες μεταφοράς δεν θα παρέχονται δωρεάν στα 

σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, εκτός 

αν τεθούν σε εφαρμογή εξίσου αποτελεσματικά μέσα. 

Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς 

μπορούν να εξαιρούνται από τα εν λόγω μέτρα. Ο 

Υπουργός δύναται να καθορίσει κατώτατο όριο τιμής 

χρέωσης για τις λεπτές πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς. 

 
(β). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 (A), ο Υπουργός δύναται να 

λαμβάνει μέτρα, εφόσον προηγουμένως διαβουλευτεί με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, με έκδοση Κανονισμών από το Υπουργικό 
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Συμβούλιο, όπως η χρησιμοποίηση οικονομικών μέσων και εθνικών 

στόχων μείωσης, όσον αφορά οποιοδήποτε είδος πλαστικής σακούλας 

μεταφοράς, ανεξάρτητα από το πάχος του τοιχώματος. 

 

 
(γ) Ο Υπουργός, τουλάχιστον κατά το πρώτο έτος μετά τη δημοσίευση 

του Νόμου, ενθαρρύνει ενεργά τη διοργάνωση εκστρατειών για την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τις δυσμενείς 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης λεπτών 

πλαστικών σακουλών μεταφοράς.» 

 

 
(δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται να εκδώσει Κανονισμούς που να 

ρυθμίζουν τη λήψη των πιο πάνω μέτρων για τη σταθερή μείωση της 

κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς στην Κυπριακή 

Δημοκρατία σύμφωνα με το παρόντα Νόμο. 

 
 

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

6. (α) Το άρθρο 6, εδάφιο (1Α) του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του αριθμού 259/93 με τον 1013/2006 στην δεύτερη 

γραμμή, και του αριθμού 1547/2009 με τον 801/2007 στην τρίτη 

γραμμή. 

(β) Το άρθρο 6, εδάφιο (1Γ) του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη , αμέσως μετά το τέλος της λέξης υλικά και διαγράφοντας την 

τελεία, τη φράση «και επανεξετάζοντας τους υφιστάμενους κανονισμούς 

που εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών.». 

(γ) Το άρθρο 6, εδάφιο (2) του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

διαγραφή της λέξης δύναται στη δεύτερη γραμμή μετά από τη λέξη 

«δυναμικότητας» και την αντικατάσταση του εδαφίου (2) παραγράφου 

(β) με το νέο εδάφιο. Τα μέτρα για την επίτευξη των αυστηρότερων 

ποσοστών ανάκτησης και ανακύκλωσης θα λαμβάνονται υπό την 
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προϋπόθεση ότι δεν θα επιφέρουν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά 

και δεν θα εμποδίζουν τα άλλα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις 

διατάξεις της Οδηγίας 94/62/ΕΚ. 

 
 

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται  

(α) με την προσθήκη του εδαφίου (vi) μετά από το εδάφιο (2) 

παράγραφος (v): 

«Κριτήρια για τη σήμανση των βιοπαποικοδομήσιμων και 

λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακούλων μεταφοράς ».  

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (3) με την ακόλουθη: 

(3) Ο Υπουργός με διάταγμα δύναται να επιβάλει την 

υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων που αναφέρονται στο 

εδάφιο (1)και ειδικά για το πρότυπο που αναφέρεται στο εδάφιο 

(2) παράγραφος (v) θα πρέπει να εφαρμοστεί υποχρεωτικά μέχρι 

τις 27/11/2018. 

 
 

Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

7 Το άρθρο 9, εδάφιο (1) του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

διαγραφή της φράσης «οι οποίες ισούνται ή υπερβαίνουν τους δύο 

τόνους ανά έτος» στην τρίτη γραμμή μετά τη λέξη «συσκευασίας»  

 
 

Προσθήκη 

νέου άρθρου 

στο βασικό 

νόμο, αμέσως 

μετά το άρθρο 

11 αυτού. 

 

«Ειδικά μέτρα 
περί των 
βιοαποικοδομ

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 11 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

11Α. - Μετά την έκδοση εκτελεστικής πράξης από την Επιτροπή, έως τις 

27 Μαΐου 2017, για τον καθορισμό των προδιαγραφών των σημάνσεων 

ή σημάτων για να είναι δυνατή η αναγνώριση, σε επίπεδο Ένωσης, των 

βιοαποικοδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών 
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ήσιμων και 
λιπασματοποι
ήσιμων 
πλαστικών 
σακουλών 
μεταφοράς 
 

μεταφοράς και για την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 

τις ιδιότητες λιπασματοποίησης των σακουλών αυτών από την 

Επιτροπή, ο Υπουργός, με διάταγμα, το αργότερο σε δεκαοκτώ μήνες, 

μεριμνά ώστε η σήμανση των βιοαποικοδομήσιμων και 

λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών μεταφοράς να είναι 

σύμφωνη με τις προδιαγραφές της εν λόγω εκτελεστικής πράξης.» 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 
άρθρο 13 του 
βασικού νόμου. 
 
Συστήματα 
επιστροφής, 
συλλογής και 
ανάκτησης 
 
 

9. (α) Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «εγγυoδοσίας» στην 5η γραμμή με τη λέξη 

«επιστροφή», αμέσως μετά τη λέξη «συστημάτων» και  

(β) το άρθρο 13 εδάφιο (α) του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «εγγυoδοσία» στην 1η γραμμή με τη λέξη 

«επιστροφή». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
άρθρο 13Α του 
βασικού νόμου. 
 
 

10. Το άρθρο 13Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) από το εξής : 

 

«3α. Με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που τίθενται στα 

άρθρα 5 και 6, o Υπουργός δύναται, κατά παρέκκλιση των 

εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 5(1) και 13(1), να επιδιώκει την 

επίτευξη των σκοπών που απαιτούνται, που αναφέρονται στις 

παραγράφους (α) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5(α) και στις 

παραγράφους (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 13, με γραπτές 

συμφωνίες, μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των οικείων οικονομικών 

κλάδων. Αυτές οι γραπτές συμφωνίες προσδιορίζουν τους στόχους και 

τις αντίστοιχες προθεσμίες για την εκπλήρωση των στόχων αυτών και 

δεσμεύουν το σύνολο των επιχειρήσεων του οικείου οικονομικού 

κλάδου. Κάθε τέτοια συμφωνία προβλέπει κυρώσεις για οποιοδήποτε 

πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, 

δυνάμει της συμφωνίας.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 
άρθρο 14 του 
βασικού νόμου. 

11. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στο εδαφίο (2) στην τρίτη γραμμή μετά από την λέξη «συσκευασίας,» 

της φράσης «και στοιχεία από τους οικονομικούς φορείς σχετικά με την 

ετήσια κατανάλωση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» 

 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 
άρθρο 16 του 
βασικού νόμου. 
 

12. (α) Το άρθρο 16 (β) του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «εγγυoδοσίας» στην 1η γραμμή με τη λέξη 

«επιστροφή», 

(β) Το άρθρο 16 (γ) του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «εγγυoδοσίας» στην 3η γραμμή με τη λέξη 

«επιστροφή», και  

(γ) Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (ε) από το εξής:  

«(ε) στα αναγκαία στοιχεία του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που 

καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 38 εδάφιο (6) του περί αποβλήτων 

Νόμου, όσον αφορά τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών». 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
άρθρο 20 του 
βασικού νόμου 

13. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται  

(α) με την αντικατάσταση της λέξης «δύο» στην 1η γραμμή με τη λέξη 

«τρία». 

(β) με την προσθήκη της παραγράφου (γ) μετά από το εδάφιο (4) 

παράγραφος (β): 

«ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την ετήσια κατανάλωση λεπτών 

πλαστικών σακουλών μεταφοράς από την 27 Μαΐου 2018». 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
άρθρο 23 του 
βασικού νόμου 
 

14. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται  

(α) με την διαγραφή της φράσης « τα οποία διορίζονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού και» στην 
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πρώτη και δεύτερη γραμμή. 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
άρθρο 26 του 
βασικού νόμου 
 

15. Το άρθρο 26, παράγραφος (α) του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη της φράσης «, του άρθρου 5, εδάφιο (6)», στη δεύτερη 

γραμμή μετά τη λέξη «διατάξεων».  

Τροποποίηση 
του άρθρου 
άρθρο 2Α του 
βασικού νόμου 
 

16. Το άρθρο 26 (Α), παράγραφος (1) (α) του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη της φράσης «, του άρθρου 5, εδάφιο 

(6)», στη τέταρτη γραμμή μετά τη λέξη «διατάξεων». 

 

 




