
 
 
 

ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 
  

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΚΓΟΗ ΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΩΝ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΦΔΡΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ  

ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2007 ΜΔΥΡΙ 2015   

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 110,  
01.05.2009, ζ. 30 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 165,  
18.06.2013, ζ. 63. 

 

 

πλνπηηθόο ηίηινο. 
 
101(Ι) ηνπ 2007  
98(Ι) ηνπ 2008 
95(I)/2010  
13(Ι)/2015. 

Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηελ νδεγία 2009/22/εθ ηνπ επξσπατθνύ θνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009 πεξί ησλ αγσγώλ παξαιείςεσο ζηνλ 
ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ θαηαλαισηώλ θαη κε ηελ Οδεγία 
2013/11/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 
2013 γηα ηελ ελαιιαθηηθή επίιπζε θαηαλαισηηθώλ δηαθνξώλ θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 θαη ηεο νδεγίαο 2009/22/ΔΚ 

Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
 
 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Έθδνζεο Γηθαζηηθώλ 
Γηαηαγκάησλ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ πιινγηθώλ πκθεξόλησλ ησλ Καηαλαισηώλ 
(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2009 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί ηεο Έθδνζεο 
Γηθαζηηθώλ Γηαηαγκάησλ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ πιινγηθώλ πκθεξόλησλ ησλ 
Καηαλαισηώλ Νόκνπο ηνπ 2007 κέρξη 2015 (πνπ ζηo εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν 
βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη 
πεξί ηεο Έθδνζεο Γηθαζηηθώλ Γηαηαγκάησλ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ πιινγηθώλ 
πκθεξόλησλ ησλ Καηαλαισηώλ Νόκνη ηνπ 2007 κέρξη 2016. 

 
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

2. Σν Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη: 
(1) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην ζεκείν 13   απηνύ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ 
ζεκείνπ 14 :  
 

 
«…ηνπ 2016. 14. Ο πεξί ηεο Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο Καηαλαισηηθώλ 

Γηαθνξώλ Νόκνο ηνπ 2017.».  
 
(2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ 3 απηνύ σο αθνινύζσο 
 
«106(Ι) ηνπ 2010. Ο πεξί ησλ πκβάζεσλ Καηαλαισηηθήο Πίζηεο Νόκνο, όπσο 
απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.» 

 
(3) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ 9 απηνύ σο αθνινύζσο 
«34(Ι) ηνπ 2011. Ο πεξί ηεο Υξνλνκεξηζηηθήο ύκβαζεο, Μαθξνπξόζεζκσλ 
Πξντόλησλ Γηαθνπώλ, Μεηαπώιεζεο θαη Αληαιιαγήο Νόκνο, όπσο απηόο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


