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Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Κατανα

λωτές Νόμος του 2007 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: Ι 149, 

11.6.2005, 

σ.22. 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Αριθμός 103(1) του 2007 

ΟΠΕ?Ι τr.Η'\iΑΦΕΜIΤΩ~ ΕIΜιΙΠΟ?II{ΩΝ ΗΡΡ',κ:ηΙ{ΩΩ\! TQi'\~ 

Ε!1ΙΧΕ!ΡΗΙΕΩΝ ΠΡΟΙ ΤΟΥΙ .KATANAAQTi!=I U\IIO~OI 

Για σκοπούς 6ν~:φμόνιόης με την πράξη της Ευρωπαϊκής ΚοινότΓ)Τας με 

τίτλο «Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιcαιτoυ 

Συμβουλίου, της 11 ~ς ΜαΤου 2005, για τις αθέμιτές εμπορικές πραKτιιcές 

των Eπιxειpήσεω~ προς τους καταναλωτές στην εσωτεριιcή αγορά και 
για την τροποποίηση της οδηγίας 84/45ΟΙΕΟΚ του Συμβουλίου, των 

. οδηγιών 9717/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Eυρωπαϊιcoύ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίομ και του Συμβουλίου (<<Οδηγία για τις αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές»)>>, 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ 1- ΕΙΣΑΓΩΠΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕ!Σ 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών 

ΠρακτικιίΝ των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος του 2007. 

2. Στον παρόντα Νόμο, ε~τός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια-

«απόφαση συναλλαγής» σημαίνει την απόφαση που λαμβάνει ο 

καταναλωτής για το κατά πόσον, πώς και υπό ποιους όρους θα 

πραγματοποιήσει αγορά, θα καταβάλει τίμημα πλήρως ή εν μέρει, θα 

κρατήσει ή θα διαθέσει προϊόν ή θα ασκήσει συμβατικό δικαίωμα επί του 

προϊόντος, είτε ο καταναλωτής αποφασίσει να προβεί σε ενέργεια είτε 

όχι' 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία' 

«Δικαστήριο» σημαίνει Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας 



887 

«εμπορευόμένος>} ι:;τημαίνεl κάθε φυσικό ή νομικό πρρσωπο τόοποίο, 

όσον αφορά τις εμπορικές πραιαlκές που καλύπτει ο παρών Νόμος, 

ένεΡγεί γιασιcoπoίις οι οποίοι σχετίζονται με την εμπoριιcή, 

επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθερη επαγγελματική του δραστηριότητα 

και κάΘε πρόσωπο τΟ όποίο ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό του 
εμπορευόμενου· .. 

«εμπορική πραιαική» σημαίνει κάθε πράξη, παράλειψη, τρόπο 

συμπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία, 

συμπεριλαμβανομένης . της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, ενός 

εμπορευόμενου, άμεσα συνδεόμενη με την προώθηση, πώληση ή 

προμήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές 

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας 

Ανταγωνισμοίι και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου 

ΕμΊτορίΟύ, Βιομηχανίας και Τουρισμοίι και οποιοδήποτε λειτουργό της 

εν λόγω Υπηρεσίας εξουσιοδοτημένο γραπτώς από το Διευθυντή για να 

ενεργεί εκ μέρους αυτοίι· 

«επαγγελματική ευσυνειδησία» σημαίνει το μέτρο της ειδικής τεχνικής 

ικανότητας και μέριμνας που ευλόγως αναμένεται να επιδεlκνίιεl ένας 

εμπορευόμενος προς τους καταναλωτές, κατ' αναλογίαν προς την έντιμη 

πρακτική της αγοράς και/ή τη γενική αρχή της καλής πίστης, στον τομέα 

δραστηριοτήτων του εμπορευόμενου· 

({ιδιοκτήτης κώδικα» σημαίνει κάθε οντότητα, συμπεριλαμβανομένων 

ενός εμπορευομένου ή μιας ομάδας εμπορευομένων, η οποία είναι 

υπείιθυνη για τη διατίιπωση και την αναθεώρηση ενός κώδικα 

συμπεριφοράς και/η για την παραιωλοίιθηση της συμμόρφωσης προς 

τον κώδικα όσων έχουν αναλάβει να δεσμείιονται από αυτόν· 

«καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά 
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τις εμπ(.ψιlψ;~ πρακnκές' -που καλύπτέι ο παρών Νόμος, ενεργέίγια 
λόγους οι οποίοι δεν εμπίΊΤτουν.στην εμπορlκη,επιχειρημαTlκή, 

βιοτεχνική ή ελεύθερη επαγγελματική τόυδραστηριότητα' 

«κατάχρηση επιρροής» σημαίνει την εκμετάλλευση της θέσης ισχύος σε 

σχέση με τον καταναλωτή για την ασκηση πίεσης, ακόμα ιcαιχωρίς τη 

χρήση ή την απειλή σωματικής βίας, μέ τρόπο που περιορίζει σημαντικά 

την ικανότητα του καταναλωτή να λάβει τεlφηρlωμένη απόφαση: 

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ει.φωπαϊκής 

Ένωσης "η/και συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

OΙΙCOνOμΙKό ΧώρΟ" 

«κώδικας συμπεριφοράς» σημαίνει κάθε συμφωνία ή σύνολο κανόνων· 

που δ.εν επιβάλλονται από νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη 

κράτους μέλους και που καθορίζουν, όσον αφορά μια ή περισσότερες 

συγκεκριμένες εμπορικές πρακτικές ή επιχειρημαηκούς τομείς, τη 

συμπεριφορά των εμπορευομένων που αναλαμβάνουν να δεσμεύονται 

από τον κώδικα' 

·«μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας» σημαίνει κάθε μέλος της 

Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του 

Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού' 

«μέσος ιcαταναλωτής» σημαίνει τον καταναλωτή που έχει τη συνήθη 

πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος, 

λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικι.ίJν, πολιτιστικών και γλωσσικών 

παραγόντων, όπως επίσης και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των 

καταναλωτι.ίJν, που τους καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους στις αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές 

«νομοθετιι<ι.ίJς κατοχυρωμένο επάγγελμα» σημαίνει την επαγγελματική 

δραστηριότητα ή ομάδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, η πρόσβαση 
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εφαρμογής 
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σ~ίςόπoίες ~ ηόσκηση" τ4ιν ρπόίων ή. ένας.'απά τους τρόπους όσκήσης 
. . . 

τών QHtίiwV" προϋποθέτει, "άμεσα ή :έμμεσα, ειδικό επαγγελμάτικά 

προσόντα, κατ; 'εφαρμογήν ν6μoθετιl(ώ~,KανoνισΤΙKών η διοίκητικών 
διατόξεων' 

«ουσιώδης· στρέβλωση της οικόνομlκής συμπεριφορός των 

καταναλωτών>; σημαίν·εl τη χρήση μιας εμπορικής πρακτικής με σκοπό 

τη σημαντική μείωση της ικανότητας του καταναλωτή· να λάβει 

τεκμηριωμένη απόφαση, με επακόλουθο ο καταναλωτής να λόβεl μια 

απόφαση συναλλαγής που διαφορετικό, δε θα εΜμβανε' 

«προϊόν» σημαίνξ:Ι κόθε αγαθό ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της 

ακίνητης περιουσίας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων' 

«πρόσκληση για αγορά» σημαίνει την εμπορική επικοινωνία στην οποία 

αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, η τιμή ή/και ένδειξη 

τιμής, με τρόπο ο οποίος ~νδείKνυται για τα μέσα της εμπορικής 

επικοινωνίας που χρησιμοποιοUνται, οUτως ώστε να δύναται ο 

καταναλωτής να αποφασίσει ή και να πραγματοποιήσει την αγορά' 

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο' 

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Qικονομικό Χώρο» σημαίνει τη 

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό X<1JPO η οποία υπογράφηΚΕ 

στο Οπάρτο στις 2 Μαίου 1992 και προσαρμόσθηκε από το 

Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαρτίου 

1993, και όπως η Συμφωνία αυτή εκόστοτε περαιτέρω τροποποιείται' 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, 

3,-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
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Απαγόρευση 

των αΘέμιτων 

εμπορικων 

πρακτικων. 
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τi.ι~γ .~ΠΙXέ;pήσεων·ΠΡός: τους ίωTαναλω'~ές, όπως. αυτές καθορίζονται 
""" στο ""άρθρο 4,πριν, κάτά τη δι6ρκεια : και υσΤεΡα από εl~ΠOΡΙKή 
, ~uναλλQγή σχετιζόμενη με ένα σύγκεκρίμένο προ)'όν. 

(2) Ο πcφών Νόμος εφαρμόζεται υπό την έπιφύλαξη του δΙKαίoίJ των 

συμβάσεων και, ιδίως, των κάνόνων εγκυρότητας, διαμόρφωσης ή 

αποτελέσματος μιας σύμβασης, 

(3) Ο Ίταρών Νόμος εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των κοινοτικών 

και εθνικών κανόνων που αφορούν θέματα υγείας και ασφάλειας των 

προϊόντων. 

(4) Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του παρόντος Νόμου 

με άλλους' νόμους που ρυθμίζουν συγκεκριμένες πτυχές αθέμιτων 

εμπορικών πρακτικών, οι τελευταίοι επιιφάτούν και εφαρμόζονται επί 

των πτυχών αυτών. 

(5) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των τυχόν 

όρων εγκατάστασης ή των καθεστώτων αδειών ή των "δεοντολογικών 

κωδίκων συμπεριφοράς ή άλλων ειδικιίΝ κανόνων που διέπουν 

νομοθετιιcώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προκειμένου να τηρούνται 

υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας, που επιβάλλονται 

στους επαγγελματίες σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, 

(6) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τα θέματα 

πιστοποίησης και αναγραφής του ονομαστικού τίτλου των αντικειμένων" 
ι 

από πολύτιμα μέταλλα. 

ΜΕΡΟΣ 11 - ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙ!(ΕΣ ΠΡΑΙ<ΤΙΚΕΣ 

4.-(1) Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται' 

(2) Μια εμπορικη πρακτικη είναι αθέμιτη όταν: 



Παράρτημα Ι. 
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(α) Είναι' . αντίθετη προς τις απαιτήσεις. ·εΠάγγεΛμαTlκης 

ευσυνειδησίας, ή/και: 

(β) στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέΧf:ται να στρεβλιiJσει ουσιωδώς 

την οικονομική συμπεριφcφά του· μέσου καταναλωΤή· στον 

οποίο φθάνει ή στον όποίο απευΘύνεται το πρcίίόν ή του 

μέσου μέλους της' ομάδας, όταν μια εμπορική πρακτική 

απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών, ή/και 

'(γ) είναι παραπλανητική, όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 5 

και 6, ή/και 

(δ) είναι επιθετική, όπως'αυτή καθορίζεται στα άρθρα 7 και 8, 

(3) Εμπορικές πρακτικές που ενδέχεται να στρεβλιίΝουν ουσιωδώς 

την οικονομική συμπεριφορά μόνο μιας σαφώς προσδιοριζόμενης 

ομάδας καταναλωτών που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι ως προς την 

πρακτική αυτή ή ως προς το συγκεκριμένο προϊόν λόγω πνευματικής ή 

σωματικής αναπηρίας, ηλικίας ή ακρισίας, με τέτοιο τρόπο ώστε ο 

εμπορευόμενος να μπορεί ευλόγως να το προβλέψει, εκτιμιίΝται υπό το 

πρίσμα του μέσου μέλους της συγκεκριμένης Όμάδας: 

Νοείται ότι, αυτό ισχύει υπό την επιφύλαξη της κοινής και θεμιτής 

διαφημιστικής πρακτικής της διατύπωσης δηλώσεων που ενέχουν 

υπερβολές ή δηλώσεων οι οποίες δεν αναμένεται να εκληφθούν, ως 

έχουν, στην κυριολεξία τους, 

(4) Στο Παράρτημα Ι εκτίθεται ο κατάλογος των εμπορικών 

πρακτικών που Θεωρούνται αθέμιτες υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, 
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ΠαραπΑανηΤΙΚές5.-(1) Μια εμπορική. πραιCτική θεωρείται παραπλανητική όταγ 

πράκτικές. περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες και είναι επομένως αναληθής ή, 

όταν, με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της, συνολικής 

. τταροvσίασής της, εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το μέσο 

καταναλωτή, όσον αφορό ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία τα οποία 

παρατίθενται στο εδάφιο (2), ακόμα και' εάν οι πληροφορίες είναι, 

αντικειμενικά, ορθές, ή ούτως ή άλλως, όταν τον οδηγεί ή ενδέχεται να 

τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά,δε 

θα ελάμβανε .. 

(2) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αφορούν: 

(α) Την ύπαρξη ή τη φύση του προϊόντος, 

(β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προιοντος, όπως είναι η 

διαθεσιμότητα, τα οφέλη, οι κίνδυνοι, η εκτέλεση, η σύνθεση, 

τα συνοδευτικά εξαρτήματα, η μετά την πώληση υποστήριξη 

προς τον καταναλωτή και η αντιμετώπιση των παραπόνων, 

η μέθοδος και η ημερομηνία κατασκευής ή παροχής, η 

παράδοση, η καταλληλότητα, η χρήση, η ποσότητα, οι 

προδιαγραφές, η γεωγραφική ή εμπορική προέλευση ή τα 

αναμενόμενα από τη χρήση του προϊόντος αποτελέσματα ή 

τα αποτελέσματα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των 

δοκιμών ή ελέγχων του προϊόντος, 

(γ) την έκταση των δεσμεύσεων του εμπορευόμενου, τα κίνητρα 

για την εμπορική πρακτική και τη φύση της διαδικασίας 

πωλήσεων, κάθε δήλωση ή σύμβολο που αφορά άμεση ή 

έμμεση χορηγία ή έγκριση του εμπορευόμενου ή του 

προϊόντος, 
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(δ)" . την τιμή ή τον τρόπο ιιπολόγιάμού της ή την ύπαρξηεlδlκΓlς 
. . 

πλεοvειαιιcής τιμιlς, 

(ε) την ανάγκη υπηρεσίας, ανταλλακτικού,. αντικατάστασης ή 

επισκευής, 

(στ) τη φύση, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα δlκαl{}Jματα 

του εμπορευόμενου ή του πράκτορά του, όπως είναι η 

. ταυτότητα και τα περιουσιακάστοιχείά του, τα προσόντα 

του, η ιδιότητα, η έγκριση, η εταιρική σχέση ή η σύνδεση και 

η κυριότητα δικαιωμάτων βιομηχανικής, εμπορικής ή 

πνευματικής ιδιοκτησίας 11 τα βραβεία και οι διακρίσεις του, 

(ζ) τα δll<αιώματα του καταναλωτή, συμπερlλαμβανομέVQυ του 

δlκαl{}Jματος αντικατάστασης ή επιστροφής σύμφωνα με τον 

περί. Ορισμένων Πτυχών της Πιί.>λησης Καταναλωτικών 

Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο, ή των 

κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής. 

(3) Μια εμπορική πρακτική θεωρείται επίσης παραπλανητική όταν 

στο πραγματικό της πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των 

χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, οδηγεί ή ένδέχεταl να 

οδηγήσει το μέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία 

διαφορετικά δε θα ελάμβανε, και η πρακτική αυτή περιλαμβάνει: 

(α) Κάθε τρόπο προώθησης προς πώληση προϊόντος 

(μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένης της συγκριτικής 

διαφήμισης, που δημιουργεί σύγχυση με προϊόντα, εμπορικά 

σήματα, εμπορικές επωνυμίες . και άλλα διακριτικά 

γνωρίσματα ενός ανταγωνιστή, 

(β) μη συμμόρφωση του εμπορευόμενου προς τις δεσμεύσεις 

που περιέχουν κώδικες συμπεριφοράς με τους οποίους 
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ανέλαβε να δεσμέυτεί,όταν: ,," 

. . . . . . : . '. . . 

(i) Η δέσμευάη"δεν είναι προγραμματική αλλά είναι ρητή 

ιcαι μπορεί να εξακριβωθεί, και 

(ίί) ό εμπορεύόμενος αναφέρει σε μια εμπορική πραKτιιcή 

ότι δεσμεύεται από τον κώδικα. 

6.-(1) Μια εμπορική Τίραl<τική θεωρείται παραπλανητική όταν, στό 

πραγματικό της πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των 

XαραKτηρισΤΙKιJN της και των περιστάσεων, καθώς και τ(ι~ν περιορισμών 

του συγκεκριμένου μέσου επικοινωνίας, παραλείπει ουσιώδείς 

πληροφορίες που χρειάζεται ο μ~σoς καταναλωτής, ανάλογα με το 

συγκεκριμένο πλαίσιο, για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση 

συναλλαγής, και ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να 

λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετιιcά δε θα ελάμβανε. 

(2) ΠαραπΛανητιιcή παράΛειψη τεκμαίρεται επίσης όταν ο 

εμπopευ~μεvoς αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή τις παρέχει κατά 

τρόπο ασαφή, ακατάΛηπτο, διφορούμενο ή εκτός χρόνου κατά τα 

αναφερόμενα στο εδάφιο (1), λαμβανομένων υπόψη των ζητημάτων 

που περιγράφονται στο εν λόγω εδάφιο, ή όταν δεν προσδιορίζει την 

εμπορική επιδίωξη της εμπορικής πρακτικής, εφόσον αυτή δεν είναι ήδη· 

προφανής από το συγκεκριμένο πλαίσιο και όταν, και στις δύο 

περιπτώσεις, τούτο έχει ή ενδέχεται να έχει ως αποτέΛεσμα να λάβει ο 

μέσος καταναΛωτής απόφαση για συναλλαγή την οποία, διαφορετικά, δε 

θα είχε λάβει. 

(3) Όταν το μέσο που χρησιμοποιείται για την ανακοίνωση της 

εμπορικής πρακτικής επιβάλλει περιορισμούς τόπου ή χρόνου, οι 

περιορισμοί αυτοί, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει ο εμπορευόμενος 

για να καταστήσει την πΛηροφορία προσιτή στους καταναΛωτές με άλλο 

τρόπο, Λαμβάνονται υπόψη προιcειμένου να καθοριστεί αν η 

πληροφορία έχει παραΛειφθεί. 
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(4) Στην' περίπτωση της πρόσκλησης για αγορά,' , θεωρούνται ' 

,ουσιιοδεις οι ακόλουθες πληροφόρίες, εάν δεν είναι ήδη ΠΡQφανείς από 

το συγκεκριμένο περιεχόμενο: 

, (α) Τα κύρια χαρακτηρίστικά του προϊόντος, στο βαθμό που 

ενδείκνυνται σε σχέσ'η με το μέσο προβολής και το προϊόν, 

(β) η γεωγραφική διεύθυνση και η ταυτότητα του 

εμπορευόμενου, όπως η εμπορική επωνυμία του και, όπου 

ενδείκνυται, η γεωγραφιιa, διεύθυνση και η ταυτότητα του 

εμπορευόμενου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, 

(γ) η τιμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, ή αν, λόγω της 

φύσης του προϊόντος, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να 

καθοριστεί εκ των προτέρων, ο τρόπος με τον οποίο 

υπολογίζεται η τιμή, και, όπου ενδείιcνυται, όλες οι 

πρόσθετες , επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή 

ταχυδρομείου ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις ευλόγως δεν 

μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι 

μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις, 

(δ) , οι ρυθμίσεις για την πληρωμή, παράδοση, ειcτέλεση και 

αντιμετώπιση παραπόνων, εφόσον αποκλίνουν από τις 

απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας, 

(ε) για προϊόντα και συναλλαγές όπου υφίσταται δικαίωμα 

υπαναχιίJρησης ή ακύρωσης, η ύπαρξη αυτού του 

δικαιώματος. 

(5) Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, σχετικά με την εμπορική 

επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ή του μάρκετινγκ, 

των οποίων ενδεικτικός κατάλογος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 11, 

θεωρούνται ουσιώδεις. 
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. . .. " 

Ί. Μια εμ~oριι(ή πρακτική θεωρείται επlθ~TlKΙl εάν, στο πραγμαΤΙΙCό της 
πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών τιΙς και των 

περιστάσεων, χρησιμοποιεί παρενόχληση, καταναγκασμό, 

συμπφlλαμβανομένης και της άσκησης σωματικής βίας, ή κατάχρηση 

επιρροής ι(αι, .ως εκ τούτου, παρεμποδίζει σημαντι'κά ή ενδέχετcll να 

παρεμποδίσει σημαντιl<ά την ελευθερία επιλογής ή συμπεριφοράς του 

μέσου καταναλωτή ως προς το προϊόν, με αποτέλεσμα να τον οδηγεί ή 

να είναι .πιθανόν να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής που 

διαφορετικά δε θα ελάμβανε. 

8. Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσο μια εμπορική πρακτική ΙCάνει 

χρήση παρενόχλησης, καταναγκασμού, συμπεριλαμβανομένης της 

άσκησης σωματιιcής βίας ή κατάχρησης επιρροής, πρέπει να 

συνεκτιμώνται τα εξής: 

(α) . Η χρονική στιγμή, ο τόπος, η φύση ή η επιμονή, 

(β) η χρήση απειλητικών ή προσβλητικών εκφράσεων ή 

απειλητικής ή προσβλητικής συμπεριφοράς, 

(γ) η εκμετάλλευση, από τον εμπορευόμενο, κάθε 

συγκεκριμένης ατυχίας ή περίστασης, την οποία γνωρίζει και 

η οποία είναι τόσο σοβαρή ώστε να διαταράσσει την κρίση 

του καταναλωτή, προκειμένου να επηρεάσει την απόφασή 

του όσον αφορά το προϊόν, 

(δ) κάθε επαχθές ή δυσανάλογο μη συμβατικό εμπόδιο που 

επιβάλλει ο εμπορευόμενος σε περίπτωση που ο 

καταναλωτής επιθυμεί να ασκήσει τα BIKaIUJIlaTQ του στο 

πλαίσιο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων λύσης της σύμβασης ή μετάβασης σε άλλο 
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. προϊόν ή σεάλλ.ον έμπόρευ6μενο, '. 

(ε) κάθε απειλή για λήψη μέτρου. που δεν μπορεί να ληφθεί 

νόμιμα. . 

ΜIΕΡΟΣ V~ ΚΑΘΗΚΟINiΤΑ,:ΑΡΜΟΔιοnlτΕι ΜIIΕΞογΙΙIE:Ε 

. nlΣ ΕΝΤlΕϊ ΜΜIΕΝΗΣ ΥΠΗΡIΕΣIΑΙ 

9.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία και κάθε μέλος της Εντεταλμένης 

Υπηρεσίας, μέσα στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου, έχει τις ακόλουθες εξουσίες: 

(α) Να εισέρχεται; επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε 

οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο, που έχει εύλογη 

αιτία να πιστεύει ότι υπάρχει παράβαση ή παράλειψη 

συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο' 

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

έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας 

ή αέρα, στο οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι συνδέεται 

με παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τον παρόντα 

Νόμο' 

(γ) να εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία, καταχωρημένα σε 

μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, ιcαι 

οποιαδήποτε βιβλία και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε 

υποστατικό ή άλλο xUJPo ή σε μεταφορικό μέσο, για τα 

οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν 

οποιαδήποτε πληροφορία ή καταχώρηση σχετικά με πιθανή 

παράβαση και να παίρνει αντίγραφα, φωτοτυπίες και 

αποσπάσματά τους, νοουμένου, όσον αφορά τα 

αποσπάσματα, ότι έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι τα 
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,αποσπάσματα' αυτά ενδεχομενως; να χρειαστούν για 

αποδειlσικο(ιςίJΚΟπCiύς άναφοριί{ά' με οποιαδήποτε, 

παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τον παρόντα 

Νόμο·' 

(δ): να εισέρχεται σε υπορτατικό ή άλλο 'χώρο και σε 

'μεταφορικό μέσο-

(ί) συνοδευόμενος από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, 

του, οποίου την παρουσία κρίνει αναγκαία για 

οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία 

δυνάμει του παρόντος άρθρου, 

(iί) φέροντρς μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά, 

που κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον 

οποίο ασκεί εξουσία δ~νάμεl του παρόντος άρθρου, 

και 

(iίί) παίρνει δείγματα προϊόντων που κρίνει αναγκαία για 

οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασΚΕίί εξουσία 

δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(2) Ανεξόρτητα από το εδάφιο (1), δεν επιτρέπεται η είσοδος σε 

κατοικία ή η άσκηση σε κατοικία οποιασδήποτε άλλης εξουσίας την 

οποία χορηγεί το εδάφιο (1), εκτός κατόπιν δικαστικού διατάγματος. 

(3) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού ή άλλου 

χώρου ή μεταφορικού μέσου και ο κάτοχος σχετικού με την υπό 

,διερεύνηση παράβαση προϊόντος και αυτός που πρ06φέρεl Ι1 παρέχει 
σχετική με την υπό διερεύνηση παράβαση υπηρεσία και οποιοδήποτε 

πρόσωπο απασχολείται σε υποστατικό ή άλλο χώρο ή μεταφορικό 

μέσο, στο οποίο εισέρχεται το μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, 

δυνάμει του εδαφίου (1), έχουν έκαστος υποχρέωση να παρέχουν στο' 

μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας οποιαδήποτε πληροφορία που 

κατέχουν και κάθε διευκόλυνση, την οποία το μέλος της Εντεταλμένης 
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Υπηρέσίας εύλογα 'anQItEi, το δε μέΛος της ,Ι=ντεταλμένης Υπηρεσίας 

'έχει εξοιισίανα' απαιτεί και να λαμβqvεl οποιάδήποτε τέτοlαπληροφορία 
και διευκόλυνση. 

(4) Κάθε μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας έχει υποχρέωση να 

επlδεικνύέι, εφόσον του ζητηθεί, πριν και κατά την άσκηση' 

οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του 

παρόντος άρθρου, πιστοποιητικό της ίδιότητάς του. 

(5) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντοςάρθρου, μέλος της 

Εντεταλμένης Υπηρεσίας -

(α) παίρνει δείγμα προϊόντος, ή/και 

(β) παίρν~ι αντίγραφο, φωτοτυπία ή απόσπασμα στοιχείων, 

βιβλίων ή εγγράφων, ή/και 

(γ) κατακρατεί ή δεσμεύει μεταφορικό μέσο ή προϊόντα 11 μέρος 

των προϊόντων, 

πληροφορεί σχετικά το πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα 

επηρεάζονται από τη σχετική προαναφερόμενη πράξη ή απόφαση ή το 

πρόσωπο το οποίο κατά τη στιγμή που δεσμεύονται ή κατακρατούνται 

τα αντικείμενα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) είναι 

υπεύθυνο του υποστατικού ή του μεταφορικού μέσου, στη δε 

περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο (γ), το μέλος της 

Εντεταλμένης Υπηρεσίας, επιπλέον πληροφορεί, το συντομότερο 

δυνατό, το προαναφερόμενο πρόσωπο γραπτιJJς ή με άλλο προσιτό 

υπό τις περιστάσεις τρόπο για τους λόγους στους οποίους βασίζεται η 

σχετική πράξη ή απόφαση. 

(6) Στην περίπτωση που αναφέρεται η παράγραφος (γ) του εδαφίου 

(5), το μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας πληροφορεί επίσης το 
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π'pόσώ~O που αναφέρεταl'στο ιδιοtδqφιb -

. ....: . : 

(α) περί,του δrι<αlωμαΤOς του προαναφερόμενου Ίτροσώπου να 

προσβάλει την πράξη ή την απόφαση με προσφυγή στον 

Υπουργό, 'σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) 

του άρθρου 12, και 

(β) περί ΤΓjς προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το 

προαναφερόμενο δικαίωμα, η οποία, καθορίζεται στο ίδιο 

εδάφιο του άρθρου 12. 

10.-(1) Πρόσωπο είναι ένΟΧΟ,αδlκliματος, σε περίπτωση που: 

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

βιβλίο ή έγγραφο, ή παρέχει σε μέλος της Εντεταλμένης 

Υπηρεσίας ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική 

πληροφορία, στοίχεία, βιβλίο ή έγγραφο, ή αρνείται να 

προσκομίσει στο μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας 

πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, την οποία 

πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο το μέλος της 

Εντεταλμένης Υπηρεσίας απαιτεί κατά την άσκηση των 

εξουσιών που του χορηγεί ο παρών Νόμος, ή 

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

χωρίς την εξουσιοδότηση του μέλους της Εντεταλμένης 

Υπηρεσίας, σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ή προΤόν, το 

οποίο μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας κατακράτησε ή 

δέσμευσε δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5) του 
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. ·iipt1pc;iu 9, η 

(γ) παράλείπει να .συμμορφωθεί με διαταγή της Εντεταλμένης 

Υπηρεσίας δυνάμει της παραγράφου (ζ) ·τοu εδαφίου (2) ·TQu 

άρθρου 11. 

(2) Πρόσωπο ένοχο αδικηματος δυνάμει του εδαφίου (1) τιμωρείται·, 

σε περίπτωση καταδίκης του, με χρημαTlκη ποινή που δεν υπερβαίνει 

τις πενήντα χιλιάδες λίρες (Ε50.000) ή με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 

τους έξι μήνες η και με τις δυο αυτές ποινές. 

(3) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη 

οποιουδήποτε προσώπου, η Εντεταλμένη ΥπηρεσΙα δύναται να 

επιβάλλει διοικητιl<ό πρόστιμο σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του 

εδαφίου (2) του άρθρου 11 -

(α) Στον πqραγωγό ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, 

όταν δεν παραχωρούν σε αυτήν, μέσα σε τακτή προθεσμία, 

τα απαιτούμενα έγγραφα ή τις πληροφορίες που αφορόύν 

συγκεκριμένα προϊόντα ή παρακωλύουν με οποιοδήποτε 

τρόπο τις διαδικασίες αυτές ή παρέχουν ψευδείς ή 

παραπλανητικές πληροφορίες· 

(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εσκεμμένα παρακωλύει 

μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας κατ' εφαρμογήν των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου· 

(γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δε συμμορφώνεται με 

διαταγή της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, σύμφωνα με την 

παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11. 

(4) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η Εντεταλμένη 

Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με την παράγραφο 



Εξέταση 

παραβόσεων, 

επιβολή 

διοικητικών 

προστlμων και 

έκδοση 

απαγορευτικού ή 

προστακτικού 

διατάγματος. 

902 

(ε) του εδαφίου. (2)τ.ου άρΘρου 11; .νlα.Κάθε μέρα συνέχισης της' 

. παράβασης ανάλογα με "ίη βαρύτητά αυτης. . . 

. . 

.11.-(1) ι-ί Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει . καθήκον και αρμοδιότητα να 

εξετάζει,κατόπιν υποβόλής παραπόνου ή και αυτεπάγγελτα, τυχόν 

παραβάσε1ς διατάξεων του παρόντος Νόμόυ. 

(2) Όταν η Εντεταλμένη ΥΊτηρεσία, κατά τη δυνάμει του εδαφίου (1) 

του παρόντος άρθρου διερεύνηση παραπόνου ή αυτεπάγγελτη έρευνα, 

διαπιστωσει παράβαση του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να προβαίνει 

στις πιο κάτω ενέργειες: 

(α) Να διατάσσει ή να συστήνει στον ενδιαφερόμενο παραβάτη 

ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της, 

ενέχεται ή ευθύνεται .για την παράβαση αυτή, ή ακόμα και 

οποιοδήποτε ,πρόσωπο το οποίο, κατά την· κρίση της, στην 

περίπτωση που αθέμιτη εμπορικη πρακτική δεν έχει ακόμα 

εφαρμοστεί αλλά εύλογα κρίνεται από την Εντεταλμένη 

Υπηρεσία ότι επίκειται η εφαρμογή της,. έστω και αν δεν 

αποδεικνύεται πραγματική ζημιά ή βλάβη, ούτε δόλος ή 

αμέλεια εκ μέρους του εμπορευόμενου, όπως, άμεσα ή μέσα 

σε τακτή προθεσμία, τερματίσει την παράβαση και αποφύγει 

επανάληψή της στο μέλλον, 

(β) να δημοσιεύει ή να απαιτεί από τον παραβάτη τη 

δημοσίευση απόφασής της στο σύνολό της ή εν μέρει, με 

την μορφή και τον τρόπο που κρίνει κατάλληλο, 
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(γ) να α:ιταιψ ε'Πlπλέo~Oπό τονπαραβάτητη δημοσίέυση μέσα 
σε τακτή προθεσμία, επqνορΘώτικής δήλωσης με τη μόρφή . . . . 

και τον τρόπο που κρίνει υπό τις περιστάσεις ιωτάλληλο, 

(δ) να επιβάλλει διοικητικο πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη 

βαρύτητα και τη διάρκεια της παρόβασης, ύψους· μέχρι και 

. το πέντε ·τοις εκατόν (5%) του· ιcύκλου εργασιών του 

παραβάτη κατά το αμέσως προηγούμενο της παράβασης 

έτος ή πρόστιμο ύψους μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες λίρες 

(f:150,OOO): 

Νοείται ότι, αναφορικά με ίδρυμα ή οργανισμό που 

κρίνεται ότι δεν ·έχει κύκλο εργασιών, για τον υπολογισμό του 

πιο πάνω διοικητικού προστίμου χρησιμοποιείται, ως βάση, 

αντί του κύκλου εργασιών, το πέντε τοις εκατόν (5%) του 

συνόλου του ενεργητικού του: 

Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με ασφαλιστική 

εταιρεία,' ως βάση για τον υπολογισμό του πιο πάνω 

διοικητικού προστίμου, χρησιμοποιείται, αντί του κύκλου 

εργασιών, η αξία των κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 

ανεκκαθάριστων ασφαλίστρων, που περιλαμβάνουν όλα τα 

εισπραχθέντα και προς είσπραξη χρηματικά ποσά δυνάμει 

των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν εισπραχθεί από 

την ασφαλιστική εταιρεία ή για λογαριασμό της, 

συμπεριλαμβανομένων' των ασφαλίστρων που έχουν 

εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές, μετά την έκπτωση του φόρου 

προστιθέμενης αξίας και άλλων φόρων που συνδέονται 

άμεσα με τον κύκλο εργασιών: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε καμία περίπτωση το 

διοικητικό πρόστιμο δε θα υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα 

χιλιάδες λίρες (f:150,OOO), 
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(ε)" Υα αποφαάίζειότι σε περίmωdη συνέχισης της παραβασllς, 

, ,θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι και Χίλlές λίρες 

(Ε1000), για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα 

με τη βαρύτητα αυτής, 

(στ) να ζητεί με αίτησή της προς το ΔIΙCαστήpιO, σύμφωνα με' τις 

διατάξεις του ά'ρθρου 13 του παρόντος Νόμου, την έκδοση 

απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανο

μένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο, κατά την κρίση, της, ενέχεται στην 

παράβαση αυτή ή ευθύνεται για την εν' λόγω παράβαση, 

ή/και 

(ζ) να διατάσσει τους προμηθευτές μέσων επικοινωνίας εξ 

αποστάσεως και οποιάδήποτε πρόσωπα δημοσιεύουν ή 

διευθετούν τη δημοσίευση διαφημίσεων, να τερματίσουν, 

εφόσον είναι σε θέση να το πραξουν, τις πρακτικές εκείνες 

που έχουν κηρυχθεί ως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 

δυνάμει δικαστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 13 του 

παρόντος Νόμου ή τις εμπορικές πρακτικές που η 

Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι είναι αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές. 

(3) Κατά τη δυνάμει του εδαφίου (1) διερεύνηση οποιασδήποτε 

παράβασης, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, 

να λάβει υπόψη την οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται 

έναντι του καταναλωτή από ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη 

γενόμενη παράβαση και την προοπτική του χρόνου και του τρόπου 

άρσης ή αποκατάστασης αυτής. 

(4) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία οφείλει να αιτιολογεί δεόντως την 

απόφασή της σε σχέση με την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες 

που προβλέπονται στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 1 Ο και στις 



Επιβολη 

. διοικητικών 

προστίμων 

και άσκηση 

lεραρχll<ης 

προσφuγης. 
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Πc;jράγράφοuς (δ) και (ε) του εδ~Ψίόυ (2)τόυ 1Tαpόν~oς άρθρου. 

12.-(1) Ταπρόβλεπόμενα στα εΜφlα (3) και (4) του άρθρου 10 και στις 

πι:φαγράφους (δ) και (ε)· του εδαφίου (2) τοl)άρθρου 11 δlοικητιl<ά 

πρόστιμα, επί βάλλονται στον παραβάτη, 'με αιτιολογημένη απόφαση της 

Εντεταλμένης Υπηρεσίας, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον 

. ενδιαφερόμενο παραβάτη· ή ει(πρ6σωπό του να ακουστεί, προφορικά 

ή/και γραπτά. 

(2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα 

με το εδάφιο (1), όπως επίσης και στην περίπτωση της παραγράφου (γ), 

του εδαφίου (5) του άρθρου 9, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής 

προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία τριάντα 

ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον παραβάτη. 

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσι:;ι τους 

. ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σ' αυτούς να εκθέσουν τις 

απόψεις τους, αποφασίζει σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος 

άρθρου. 

(4) Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει μια από τις ακόλουθες 

αποφάσεις: 

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, 

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, 

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση, 

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

προσβληθείσας. 

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττετςχι από την 



Έκδοση 

διαταγμότων. 

Κεφ.6. 
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" Εv:rεταλμένη Υπηρεόίαόταν" περάσει άπρακτη η :προς ασκηση 

προσφυγής, ενώπιον τουΑνωτατου" Δικαστηρίου, προθεσμία" των· 

εβδομήντα πέντε ημερών, η" οποία αρχίζει να μετράται από την 

κΟινοποίηση της απόφασης για επιβοΛή διοικητικού προστίμου Ι1, σε 
"" " 

περίπτωση που· ασκείται ιεραρχική" προσφυγή ενώπιον του Υπουργού 
σύμφωνα με το εδάφιο (2)του παρόντος άρθρου, από την κοινοποίηση 

της απόφασης του 'Υπουργού επί της ιεραρχικής προσφυγής εναντίον 

της απόφασης της Εντεταλμένης Υπηρεσίας. 

(6) Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 

1 Ο και 11, εισπράττοντάι ως χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από 

Δικαστήριο κατά την άσκηση ποινικής δικαιοδοσίας. 

13.-(1) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδιιΦζεται οποιαδήποτε 

αίτηση δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 και 

του άρθρου 17" του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία, τηρουμένων των 

διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονι:>μίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων 

11 του" 1965 Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών KavoVIcrjJιJJV, 

161 του 1989 ιcαθώς και οποιωνδήποτε άλλων νόμων ή κανονισμών που 

228 του 1989 τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτούς, να εκδώσει απαγoρευτιιcό ή 
51 (Ι) του 1999 

προστακτικό διάταγμα, συμπεριλαμβανομένου και προσωρινού 
134(1) του 1999 

58(1) του 2003 διατάγματος, με το οποίο να διατάσσει-

66(1) του 2004 

138(1) του 2006. 

14 του 1960 

50 του 1962 

11 του 1963 

8 του 1969 

40 του 1970 

58 του 1972 

1 του 1980 

35 του 1982 

29 του 1983 

91 του 1983 

16 του 1984 

') 



51τqύ 198.4 

83, του1984 

93 του 1984 

18 του 1985 

71 του.1985 

89 του 1985 

96 τού 1986 

.317 του 1987 

49 του 1988 

64 του 1990 

136 του 1991 

149 του 1991 

237 του 1991 

42-(1) του 1992 

43(1) του 1992 

102(1) του 1992 

26(1) του 1993 

82(1) του 19~5 

102(1) τόυ 1996 

4(1) του 1997 

53(1) του 1997 

90(1) του 1997 

27(1) του 1998 

53(1) του 1998 

110(1) του 1998 

34(1) του 1999 

146(1) του 1999 . 

41 (Ι) του 2000 

32(1) του 2001 

40(1) του 2002 

80(1) του 2002 

140(1) του 2002 

206(1) του 2002 

17(1) του 2004 

165(1) του 2004 

268(1) του 2004 

21(1) του 2006. 
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(ο) Την άμεση παύση και/ή μη επανάληψη της γενόμενης 

παράβασης, 



ΕπΙδοση 

απ6φαρης. 

(β) : 
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,την " ,,' εντός, ορισμένης', πpoΘε~μίας λήψη" " τέΤοιων 
. . .... . . 

. δlορθΊ,Jτικών, κατά την κρίση του Δικαστηρίου μέτρων, προς 

άρση της παράνομης κατάστασης που δημιούργησε η 

σχετική παράβαση, 

(γ) τη δημοσίευση του συνόλου: ή μέρους της σχετικής 

απόφασης του Δικαστηρίου, Ii τη δημοσίευση 

επανορθωτικής ανακοίνωσης με σl(Οπό την απάλειψη των 

τυχόν συνεχιζόμενων επιπτώσεων της παράβασης, ΙCαι Ιή 

(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο ήθελε κριθεί αναγκαίο ή 

εύλογο υπό τις περιστάσεις της συγιcεKριμένης υπόθεσης. 

(2) Το διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να 

αφορά όχι 'μόνο τις συγκεκριμένες πράξεις, 'παραλείψεις ή τη 

συμπεριφορά του παραβάτη, αλλά και παρόμοιες μελλοντικές πράξεις ή 

παραλείψεις ή συμπεριφορά αυτού. 

(3) Οι διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου, του περί Πολιτικής 

Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών 

Κανονισμών που εφαρμόζονται σχετικά με αιτήσεις έκδοσης 

διαταγμάτων σε πολιτικές υποθέσεις, εφαρμόζονται ι<οτ' αναλογίαν 

αναφορικά με Tdv τύπο, τη σύνταξη, την καταχώριση και την εκδίκαση 

της προβλεπόμενης στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 

11 αίτησης. 

14.-(1) Κάθε απόφαση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ή του Υπουργού 

δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

επηρεαζόμενο πρόσωπο -

δύναται να επιδοΘεί σε κάθε 

(α) με ιδιόχειρη παράδοση ή με την άφεση της απόφασης στην 

προσήκουσα διεύΘυνση ή με την αποστολή της απόφασης 

διά συστημένου ταχυδρομείου, ή 
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(β) αν Τό πρόσωπο αυτό EiVQI νομlκόπρόσωπο, με επίδοση της 

απόφασηςσύμφUJνα με την παράγραφο (α) στο γραμματέα rΊ 

. στο qlευΘυντήή σ' οποιοδήποτε διευθύνοντα σύμβουΛο, ή 

. (γ) αν πρόΙCf;lταl για ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, με 

επίδοόη του εγγράφου σύμφωνα με την παράγραφο (01) σ' 

έναν από τους εταίρους ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον 

έλεγχο ή τη διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας αυτής. 

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η προσήκουσα διεύθυνση 

οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο μπορεί να επιδοθεί. απόφαση 

δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι η τεΛευταία γνωστή διεύθυνση 

αυτού, εξαιρούμένων των επόμενων περιπτώσεων: 

(α) Στην περίπτωση επίδοσης σε νομικό πρόσωπο ή στο 

γραμματέα ή στο διευθυντή ή στο διευθύνοντα σύμβουλό του, 

η προσήκουσα διεύθυνση θα είναι η διεύθυνση του 

εγγέγραμμένου ή του κεντρικού γραφείου του νομικού 

προσώπου· 

(β) στην περίπτωση επίδοσης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη 

εταιρεία ή σε εταίρο ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έΛεγχο ή 

τη διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας αυτής, η 

προσήκουσα διεύθυνση θα είναι το κεντρικό γραφείο της 

εταιρείας αυτής. 

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), το κεντρικό γραφείο ενός 

νομικού προσώπου εγγεγραμμένου εκτός της Δημοκρατίας ή μιας 

εταιρείας η οποία διεξάγει εργασία εκτός της Δημοκρατίας θα είναι το 

κεντρικό γραφείο αυτών στη Δημοκρατία. 



ΔιρlιcηTlιcές 

αρχές, . 

τεlψηρΙωση 

ισχυρισμών. 

ΔlιcαIωμα 

προσφυγής 

από 

οργανισμούς. 
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15.-(1) Κατά την εκδίκαση της lεραρχικης τφοσφυγής που προβλέπεται 

στο άρθρο 12, ο Υπουργός, δύναται: 

(α) Να ζητά από τον εμπορευόμενο να προσκομίσει μέσα σε 

εύλογο υπό τις περιστάσεις χρονικό διάστημα, αποδεικτικά 

στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών 

ισχυρισμών που αναφέρονται σε μια εμπορική πρακτική, 

εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδομένων 

της συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τα 

έννομα συμφέροντα του εμπορευόμενου και των λοιπιίJV 

επηρεαζομένων, ή/και 

(β) να θεωρεί' ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς, 

εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με 

την παράγραφο (α) δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν 

ανεπαρκή από τον Υπουργό. 

16.-(1) Πρόσωπα, τα οποία έχουν προς τούτο έννομο συμφέρον, 

δύνανται: 

(α) Να καταγγείλουν μια εμπορική πρακτική για την οποία έχουν 

εύλογες υποψίες ότι δυνατό να παραβιάζει τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου, στην Εντεταλμένη Υπηρεσία' 

(β) να υποβάλουν αίτηση στο Δικαστήριο για έκδοση 

διατάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, σε 

περίπτωση που παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος 

Νόμου. 



Εξουσία 

Εντεταλμένης 

Υπηρεσίας 

για διάδοση 

πληροφοριών. 

Ευθύνη 

αξιωματούχων, 

υπαλλήλων, 

κλπ. νομικών 

προσώπων. 

Έκδοση 

διαταγμάτων. 

911 

(2) Έννομοσυμφέρσν δυνάμει' του εδαφίου (1) έχουν: 

(α) Καταναλωτές που επηρεάζόνται άμεσα από αθέμίτη 

εμπορική πρακτική'. 

(β) νόμιμα συνεσΊημένοl οργανισμοί· ή σύνδεσμοι πο.υ είτε 

δυνάμει νόμου είτε του· καταστατικού τους, θεμελιώνουν 

επαρκώς έννομο. συμφέρον για την καταπσλέμηση αθέμιτων 

εμπσΡII«}Jν πρακτικών' 

(γ) σι ανταγωνιστές τσυ καταγγελλόμενου προ.σώπου κατά του 

οποίου ζητείται η έκδοση διατάγματο.ς. 

17. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία μεριμνά για τη διάδοση τέτοιων 

πληροφοριών και συμβουλών, περιλαμβανομένων των απο.φάσεών της 

αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντσς Νόμου, εξαιρqυμένων των 

πληροφσριών που κρίνσνταl ως απόρρητες, τις σποίες αυτή θεωρεί 

χρήσιμες για την εξυπηρέτηση ή την ενημέρωση των καταναλωτών, 

καθώς και όλων των προσιίJπων που ενδεχσμένως να επηρεάζσνται 

από τις διατάξεις τσυ παρόντος Νόμου. 

18. Όταν σποιαδήπστε παράβαση τσυ παρόντσς Νόμου διαπράττεται 

από νσμικό πρόσωπο. ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού 

πρσσώπσυ και αποδεικνύεται ότι αυτή έχει διαπραχθεί με τη 

συγκατάθεση, συνενσχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την 

επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλσυ, διευθυντή, γραμματέα ή 

σποισυδήπστε άλλου αξιωματούχσυ του νομικσύ προσώπσυ ή 

σποισυδήπστε άλλσυ φυσικού προ.σώπου πο.υ φαίνεται' ότι ενεργεί υπό 

τέτο.ια ιδιότητα, το. φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο. της 

προαναφερθείσας παράβασης. 

19. Ο Υπο.υργός δύναται, με διάταγμά το.υ πο.υ δημο.σιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημo.ΙCρατίας, να τροποπο.ιεί οπο.ιοδήποτε 



Ι<ανονισμσί. 

Έναρξη της 

ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 
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Παράρτημα TOU πάpΌVTΡ~ Νόμου και των'κανονισμών τioυ εΙCδ'ίδόνται 
δυνάμεlαυτΟύ., ',' 

20. ΤΟ Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να ειcδίδεl κανονισμού<.; για' 

την καλύτέρη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Ι\!όμου. 

21. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ στις 12 Δειcεμβρίoυ 20Q7. 

/ 
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ΓIAPAPTIH!tJiA,1 
(Άρθρο 4(4)) 

ΕΜΓιΟΡIΚΕΙ I1ΡΑκηΚΕΣ OI·0I101IEr KPI~ONΤAI ΑΘIΕΜIΤΕΣγπο . . 

OIΊOllEΣΔHΠOlΊE Σγ~ΘHKEΣ 

Α. ΠΑΡJ)ιΠΛΑΝΗΤιΚΕΣ EMIJlOPIKEI ΠΡΑκηΚIΕΣ .. . . 

1) lσΧI,JΡισμός ότι πρόκειται για. συμβαλλόμενο σε κώδικα 

συμπεριφοράς, ενώ ο εμπορευόμενος 6εν είναι συμβαλλόμενος. 

2) Χρησιμοποίηση σfjματος. «tru5t», ποιοτικού σήματος ή 

αντίστοιχου διακριτικού, χωρίς την αντίστοιχη άδεια. 

3) Ισχυρισμός ότι .ένας κώδικας συμπεριφοράς έχει την έγκριση 

δημόσιου ή άλλου φορέα, ενιiJδεν την έχει .. 

4) Ισχυρισμός ότι ο εμπορευόμενος (συμπεριλαμβανομένων των 

εμπορικών πρακτικών του) ή ένα προϊόν ~xει την έγκριση, την 

επικύρωση ή την άδεια δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, εν~ δεν την έχει, 

ή παρόμοιος ισχυρισμός ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους όρους 

της έγκρισης, της επικύρωσης ή της άδειας .. 

5) Πρόσκληση για αγορ·ά προϊόντων σε μια καΘορισμένη τιμι;' 

χωρίς να γίνεται γνωστή η ύπαρξη των οποιωνδήποτε εύλογων 

λόγων μπορεί να έχει ο εμπορευόμενος να πιστεύει ότι δε Θα 

μπορέσει να προμηθεύσει ή να αναθέσει σε άλλον εμπορευόμενο να 

προμηθεύσει τα προϊόντα αυτά ή ισοδύναμά τους στην τιμή αυτή μέσα 

σε εύλογο διάστημα και σε εύλογες ποσότητες, λαμβάνομένου υπόψη 

του προϊόντος, της κλίμακας διαφήμισης του προϊόντος και της τιμής 

που προσφέρεται (διαφήμιση «δόλωμα»). 

6) Πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε καΘορισμένη τιμή και στη 

συνέχεια: 

(α) άρνηση επίδειξης του διαφημιζόμενου προϊόντος στους 
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'ιωταναλωτές, ή.' . 

. ,: : . " ',' 

(β) '. άρνηση λήψης παραγγελιώνγια το προϊόν ή παράδοσή του 

σε εύλογο χρονο, ή '. 

(γ) επΙδειξη ~νός ελαττωματιιφό δεΙγματός του με πρόθεση 

προιίJθησης ενός άλλου προϊ6Υτος (<<δόλωμα και 

μεταστροφή» ). 

7) Ψευδής δήλωση ότι το προϊόν θα εΙναι διαθέσιμο για ποΜ 

περιορισμένο χρονικό διάστημα ή ότι θα διατΙθεται μόνο υπό ειδικοός 

όρους για πολό περιορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να 

προκληθεΙ η λήψη άμεσης απόφασης και ναστερηθεΙ από τους 

καταναλωτές η δυνατότητα ή ο'χρόνος να προβοόν σε τεκμηριωμένη 

επιλογή. 

8) Ανάληψη της υποχρέωσης παροχηςυπηρεσιών υποστήριξης, 

μετά την πώληση σε καταναλωτές, με τους οποΙους ο εμπορευόμενος 

εΙχε επικοινωνησει πριν από τή συναλλαγή σε yAtiJcrcra που δεν εΙναι 

επΙσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποΙο βρΙσκεται ο 

εμπορευόμενος και στη συνέχεια διάθεση. αυτης της υπηρεσΙας μόνο 

σε άλλη γλώσσα, χωρίς αυτό να έχει' καταστε! γνωστό στον 

καταναλωτή πριν να δεσμευθεΙ για τη συναλλαγή. 

9) Δηλωση η με άλλο τρόπο δημιουργΙα της εντόπωσης ότι ένα 

προϊόν μπορεΙ να πωλείται νόμιμα, ενώ δεν μπορεΙ. 

1 Ο) ΠαρουσΙαση των δικαιωμάτων που παρέχει ο Νόμος στον 

καταναλωτή ως ειδικό χαρακτηριστικό της προσφοράς του 

εμπορευόμενου. 
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. 11) Χ·ρήση. γι~ ~ην riροώθηση ενός προϊόντος πληρωμένου από." 
τον εμπορευόμενο ανακοινωσεων στα μέσα, χωρίς αυτό να γίνεται 

. σαφές από. το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ή από είκόνα ή ήχο 

σαφώς αναγ~ωρIσιμα από τόν καταναλωτή (κεκαλυμμένη διαφήμιση), 

.7(1) του 1998ιίπό την επιφύλαξη του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 
. 88(1) του 1998 Νόμου. 

13(1) του 1999. 
159(1) του 1999 
23(1) του 2.000 
55(1) του 2000 

134(1) του 2000 
18(1) του 2001 
53(1) του 2ό01 
65(1) του 2001 
78(1) του 2001 

126(1) του 2001 
102(1) του 2002 
186(1) του 2002 . 
24(1) του 2003 
97(1) του 2004 
84(1) του 2006 
85(1) του 2006 

170(1) του 2006. 

12) Διατύπωση ουσιωδώς ανακριβούς ισχυρισμού όσον αφορά τη 

φύση ή την έιααση του κινδύνου για την προσωπική ασφάλεια του 

καταναλωτή ή της οικογένειάς του, αν ο καταναλωτής δεν αγοράσει το 

προϊόν. 

13) Προώθηση παρόμοιου προϊόντος με εκείνο που προσφέρει 

συγκεκριμένος κατασκευαστής, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

παραπλανάται σκοπίμως ο καταναλωτής ότι έχει κατασκευασθεί από 

το συγκεκριμένο κατασκευαστή, ακόμα και όταν δε συμβαίνει αυτό. 

14) Δημιουργία, λειτουργία ή προώθηση ενός πυραμιδωτού 
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συστήματος. πωλήσεων; όποΟ ο καταναλωτής θεωρεί ότι έχέιτην 

. ευκαιρία :να. έχει όφελος περισσότερο με την· είσαγωγή άλλων 

καταναλωτών στο σύσΤllμα παρά με Τllν πώΛησll ή την κατανάλωση 

. προϊόντων. 

15) Ισχυρισμός ότι ο εμπορευόμενος πρόκειται να σταματήσει τη 

. δραστηριότητά του ή να μετακομίσει,. ενώ αυτό δεν ισχύει 

16) Ισχυρισμός ότι τα προϊόντα μπορούν να διευκολύνουν το 

κέρδος σε τυχερά πqιχνίδια. 

17) Αναληθής ισχυρισμός ότι προϊόν είναι σε θέση να. θεραπεύει 

ασθένεια, δυσλειτουργίες ή δυσμορφίες. 

18) Διάδοση ουσιωδώς ανακριβών πληροφορι<ίJν σχετιι<ά με τις 

συνθήκες της αγοράς ή τη δυνατότητα εύρεσης του προϊόντος, 

προκειμένου να παροτρυνθεί ο καταναλωτής να αποκτήσει το προϊόν 

υπό όρους λιγότερο ευνοϊκους από ότι στις κανονικές συνθήιcες της 

αγοράς. 

19) Ισχυρισμός σε εμπορική πρακτική διεξαγωγής διαγωνισμού ή 

καταβολής επάθλων, χωρίς τη χορήγηση των περιγραφόμενων 

επάθλων ή του ισοδύναμου τους. 

20) Περιγραφή του προϊόντος ως «δωρεάν», «χωρίς επιβάρυνση» 

ή αντίστοιχη, αν ο καταναΛωτής οφείλει να καταβάλει άλλη πληρωμή 

πλην του αναπόφευιαου κόστους για την απάντηση στην εμπορική 

πρακτική ή για την παραλαβή ή την παράδοση του αντικειμένου. 

21) Προσθήκη στο υλικό μάρκετινγκ τιμολογίου ή αντίστοιχου 

εγγράφου με το οποίο ζητείται πληρωμή και το οποίο παρέχει στον 

καταναλωτή την εντύπωση ότι έχει ήδη παραγγείλει το προϊόν, ενώ 

αυτό δεν ισχύει 



Κεφ. 149. > 

22(1) του 1995. 
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22) . Ψευδής ισXυρlι::rμόςήδημίoυργία της εντύπωσης ότι ο 

εμπορευόμενος δεν .ενεργεί· για· σκοπούς που συνδέονται IJE την 

εμπορική δραστηριότητά του, την επιχείρηση, την τέχνη ή το 

επιτήδευμά του ή υπρδυόμένος'Ίμευδώς τόν lωταναλωΤή. 

23) Δημιουργία της ψευδούς έντύπωσης ότι οι υπηρεσίες μετά την 

πώληση του προϊόντος διατίθενται σε κράτος μέΛος άλλο από αυτό 

στο οποίο πωλείται το προϊόν. 

Β. ΕΓΒ!ΘΕΤιΚΕΣ EMΓJOPIK/EI ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

24) Δημιουργία της εντύπωσης ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να 

εγκαταλείψει το χώρο έως ότου συναφθεί η σύμβαση. 

25) Προσωπικές επισκέψεις στο σπίτι του καταναλωτή κατά τις 

οποίες αγνοείται το αίτημα του καταναλωτή για α:ποχώρηση ή μη 

επάνοδο, εκτός από περιστάσεις και στο βαθμό που αυτό 

δικαιολογείται, δυνάμει του περί Συμβάσεων Νόμου, για να επιβληθεί 

η εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης. 

26) Συνεχής και ανεπιθύμητη άγρα πελατών μέσω τηλεφώνου, 

τηλεομοιότυπου (φαξ) ή ηλει<τροvικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων 

εξ αποστάσεως, εκτός από περιστάσεις και στο βαθμό που αυτό 

δικαιολογείται, δυνάμει του περί Συμβάσεων Νόμου, για να επιβληθεί 

εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης. Αυτό ισχύει υπό την 

14(1) του 2000 επιφύλαξη του άρθρου 14 του περί της Σύναψης Καταναλωτικών 

237(1) του 2004 Συμβάσεων εξ Αποστάσεως Νόμου και του περί Επεξεργασίας 

9~(1) του 2007. Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 

138(1) του 2001 Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
37(1) του 2003. 

ΤαχuδρομlκιίJν Υπηρεσιών Νόμου. 
112(1) του 2004 

84(1) του 2005 

149(1) του 2005 

67(1) του 2006. 
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27)' '. Απαίτηση από τον καταναλωτή πουεπιθυμεί να: προβάλει 

απαίτηση . δυνάμει ασφαΛιστήριουσυμβολαίου να προσκομίσει 

έγγραφα που δε θα μπορούσαν εύλόγα να θεωρηθούν συναφή YId 

.τψ απόδειξη της' αξίωσης ή σuστημdτική αποφυγή απάντησης στη 

σxε~ΙKή αλληλογραφία, έτσι ώστε να αποθαρρυνθεί ο καταναλίΙπής 
από την άσκηση των συμβατικών του δικαιωμάτων. 

28) Ένταξη σε διαφήμιση άμεσης πιεστικής πρόσκλησης προς τα 

παιδιά να αγοράσουν ή να πείσουν τους γονείς τους ή άλλα ενήλικα 

άτομα να τους αγοράσουν διαφημιζόμενα προϊόντα. Η διάταξη αυτή . 

ισχύει υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (7) του άρθρου 33 τομ περί 

Ραδιοφωνικών και ΤηΛεοπτικών Σταθμών Νόμου. 

29) Απαίτηση άμεσης ή μεταγενέστερης πληρωμής ή επιστροφής ή 

φύ~αξης για προϊόντα που έχει προμηθεύσει ο εμπορευόμενος, αλλά 

δεν έχουν παραγγελθεί από τον καταναλωτή, εκτός αν το προϊόν 

αποτελεί υποκατάστατο που παρέχεται σύμφωνα με το εδάφιο (3). του 

άρθρου 8 του περί της Σύναψης Kαταναλωτιιcών Συμβάσεων εξ 

Αποστάσεως Νόμου. 

30) Ρητή ενημέρωση του καταναλωτή ότι αν δεν αγοράσει το 

προϊόν ή την υπηρεσία τίθεται σε κίνδυνο το επάγγελμα ή η ζωή του 

εμπορευόμενου. 

31) Δημιουργία της ψευδούς εντύπωσης ότι ο καταναλωτής έχει 

ήδη κερδίσει, πρόκειται να κερδίσει, ή αν προβεί σε συγκεκριμένη 

ενέργεια, θα κερδίσει έπαθλο ή θα αποκομίσει άλλο αντίστοιχο 

όφελος, EvtiJ στην πραγματικότητα: 

(1) Δεν υφίσταται έπαθλο ή άλλο αντίστοιχο όφελος, ή . 

(2) η δυνατότητα διεκδίκησης του επάθλου ή άλλου οφέλους 

προϋποθέτει την καταβολή χρημάτων από τον καταναλωτή ή 

συνεπάγεται δαπάνη. 
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IlAPAIPTHtMIIA I1 
(Άρθρο 6 (5)) 

. . 

Δ!ΑΤ ΑΞΕ!Σ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ KANO~IΞΣ ΓIf\ ΤΗ Δi~ΦΗmnIΣΗ 

. ΚΑΙ ΤΗΝ EIY!1l0PIKIiEIΊ~KOINΩNIA 

14(1) του 2000 Άρθρα 5 και.6του περί τηs Σύναψης κάταναλωΤικών Συμβάσεων εξ 

237(1) του 2004 Αποστάσεως Νόμου. 

9.3(I)του 2007: 

51(1) του 1998 Άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του περί Οργανωμένων Ταξιδίων, Διακοπών 

72(1) του·1999. και Περιηγήσεων Νόμου. 

113(1) του 2001 Άρθρα 3, 8 και 9 του περί ΧρονομερισTlκών Συμβάσεων' Νόμου. 
127(1) του 2004. 

112(1) του 2000 Άρθρο 5 του περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της 

119(1) του 2005 Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που προσφέρονται στους 
136(1) του 2005. 

Καταναλωτές Νόμου. 

70(1) του 2001 Άρθρα 60 έως 76' του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 

83(1) του 2002 (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου. 

35(1) του 2004 

78(1) του 2004 

100(1) του 2004 

263(1) του 2004 

13(1) του 2005 

28(1) του 2005 

97(1) του 2005 

122(1) του 2005 

20(1) του 2006 

75(1) του 2006 

104(1) του 2006 

20(1) του 2007 
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76(1) τού 2007. : 

156(1) :του 2004 .. Άρθρα 8 ι<αι 9 του περί. Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της 
9:f.(1) του 2007. Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμου.· 

39(1) του 2001 Άρθρο 8(1)(ε) του περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμου. 

166(1) του 2001 

34(1) του 2002 

77(1) του 2002. 

33(1) του 2004. 

242(1) του 2004. Άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας 

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμου. 

200(1) του 2004. Άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου OpyaVIajJUJV Συλλογικών 

Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων 

Νόμου. 

35(1) του 2002 Άρθρο 133 του περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 

141(1) του 2003 Συναφών Θεμάτων Νόμου και των Κανονισμών 26, 27 και 28 των 

165(1) του 2003 περί .της Ασκήσεως Ασφαλιστικών· Εργασιών και . Αλλων· Συναφών 
69(1) του 2004 
70(1) του 2004 Θεμάτων Κανονισμών. 

136(1) του 2004 

152(1) του 2004 

153(1) του 2004 

240(1) του 2004 

17(1) του 2005. 

Επlσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

ΤΡΙΤΟ (Ι): 

19.4.2002 

3.10.2003 

26.11.2004. 
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. 35.(1) του 2002Αρθρο :1'82. του· περί Aάκ:ήσεω~ ΑσφαλισΤίκιiJν. Εργαάιών KαiΆλλων 
141(1) του 2003 ΣυναφιJJν Θεμάτων Νόμόυ. και ,Kα~oνlσμός 50 των. περί της 

. 165(I)τόυ 2003 Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων ΣυναφιίJν Θεμάτων 

69(1) του 2004 '~ανoνlσμων. 
70(1) του 2004 

136(1) του 2004 

152(1) του 2004 

. 153(1) του 2004 

240(1) του 2004 . 

,. 17(1) του 2005. 

ΕπΙσημη 

ΕφημερΙδα, 

Παράρτημα 

ΤρΙτο (Ι): 

19.4.2002 

3.10.2003 

26.1.1.2004. 

ΕπΙσημη 

ΕφημερΙδα, 

Παράρτημα 

ΤρΙτο (Ι): 

19.4.2002 

3.10.2003 

26.11.2004. 

Κανονισμός 26 των περί της Aσι~ήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και 

Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμών. 

114(1) του 2005. Άρθρα 8, 9, 1 Ο, 11, 12, 13, 15 και 25 του περί Δημόσιας Προσφοράς 

και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175'" www.mof.gov.cy/gρo 
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς 1::1,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: 1::40,00 . 




