
 ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

«Ο ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2018» 

 

Πξννίκην Γηα ζθνπνχο ελνπνίεζεο θαη απινπνίεζεο νξηζκέλσλ Νφκσλ, νη 

νπνίνη ξπζκίδνπλ ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή θαη γηα 

ζθνπνχο εληζρπκέλεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο πξνζηαζίαο ηνπ 

θαηαλαισηή, θαζψο θαη ελίζρπζεο ησλ εμνπζηψλ ηεο Δληεηαικέλεο 

Τπεξεζίαο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή∙ θαη 

 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Δ.Δ.: L 345/1, 

17.12.2017, ζ.1-

26 

 

γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2017/2394 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 

2017, ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ είλαη 

αξκφδηεο γηα ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

2006/2004∙ θαη 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Δ.Δ.: 

L149,11.6.2005, 

ζ. 22-39 

 

γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ Οδεγία 2005/29/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ  πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαΐνπ 

2005, γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο 

ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο νδεγίαο 84/450/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ 97/7/ΔΚ, 

98/27/ΔΚ, 2002/65/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ∙ θαη 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Δ.Δ.: L376, 

27.12.2006, ζ. 

21-27  

 

γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ Οδεγία 2006/114/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 

2006, γηα ηελ παξαπιαλεηηθή θαη ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε 

(θσδηθνπνίεζε) ∙ θαη  

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Δ.Δ.: L304, 

γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ Οδεγία 2011/83/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 
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22.11.2011, ζ. 

64-88  

 

2011, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο νδεγίαο 93/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 1999/44/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 85/577/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 

97/7/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ∙ θαη 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Δ.Δ.: L80, 

18.3.1998, ζ. 

27-31 

 

γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ Οδεγία 98/6/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 1998 πεξί 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ 

ηηκψλ ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο∙ θαη 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Δ.Δ.: L171, 

7.7.1999, ζ. 12- 

16  

γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ Οδεγία 1999/44/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Μαΐνπ 

1999, ζρεηηθά κε νξηζκέλεο πηπρέο ηεο πψιεζεο θαη ησλ εγγπήζεσλ 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ∙ θαη 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Δ.Δ.: L95, 

21.4.1993, ζ. 

29-34  

 

γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ Οδεγία 93/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 5εο Απξηιίνπ 1993 ζρεηηθά κε ηηο θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη κε θαηαλαισηέο∙ θαη 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Δ.Δ.: L 326, 

11.12.2015, ζ. 

1- 33 

γηα ζθνπνχο κεξηθήο ελαξκφληζεο κε  ην άξζξν 27 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2015/2302 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

25εο Ννεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα θαη ηνπο 

ζπλδεδεκέλνπο ηαμηδησηηθνχο δηαθαλνληζκνχο, ε νπνία ηξνπνπνηεί 

ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 θαη ηελ νδεγία 2011/83/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη θαηαξγεί ηελ 

νδεγία 90/314/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ∙ θαη 

 γηα ζθνπνχο ηξνπνπνίεζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ψζηε λα είλαη 

πιήξσο ζπκβαηή κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

σο Κξάηνο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

  

 Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
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 ΜΔΡΟ Ι  

ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  

πλνπηηθφο 

ηίηινο 
1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Καηαλαισηή Νφκνο ηνπ 2018. 

  

Δξκελεία 

 
2. ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη 

δηαθνξεηηθή έλλνηα: 

  

 «αξρή δεκφζηνπ ηνκέα» ζεκαίλεη ηε δεκφζηα ππεξεζία, θάζε 

αλεμάξηεηε ππεξεζία ή αξρή ή γξαθείν αλεμάξηεηνπ αμησκαηνχρνπ 

ή θάζε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή νξγαληζκφ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξρψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ή 

νπνηνδήπνηε άιιν νξγαληζκφ δεκνζίνπ δηθαίνπ ρσξίο λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα πνπ ζεζκνζεηείηαη κε λφκν πξνο ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ θαη ηα θεθάιαηα ηνπ νπνίνπ είηε παξέρνληαη είηε είλαη 

εγγπεκέλα απφ ηε Γεκνθξαηία∙ 

«Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία∙ 

«Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 

Σνπξηζκνχ∙ 

«Γηθαζηήξην» ζεκαίλεη Γηθαζηήξην αξκφδηαο δηθαηνδνζίαο∙ 

«εκπνξεπφκελνο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

αλεμάξηεηα αλ δηέπεηαη απφ ην ηδησηηθφ ή ην δεκφζην δίθαην, ην νπνίν 

ελεξγεί γηα ζθνπνχο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπνξηθή, 

επηρεηξεκαηηθή, βηνηερληθή ή επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη 

θάζε πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί εμ νλφκαηνο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ∙ 

«εκπνξηθή εγγχεζε» ζεκαίλεη θάζε αλάιεςε ππνρξέσζεο εθ κέξνπο 
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ηνπ εκπνξεπφκελνπ ή παξαγσγνχ («εγγπεηήο») πξνο ηνλ 

θαηαλαισηή, επηπιένλ ησλ λνκηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ εγγχεζε ζπκκφξθσζεο, γηα επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο 

ηηκήκαηνο ή γηα αληηθαηάζηαζε, επηζθεπή ή ζπληήξεζε κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ησλ αγαζψλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηά δελ 

ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ή νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε πέξαλ 

ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δήισζε ηεο εγγχεζεο ή 

ζηε ζρεηηθή δηαθήκηζε θαη πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαηά ηε ζηηγκή ή πξηλ 

ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο∙ 

«εκπνξηθφ θαηάζηεκα» ζεκαίλεη θάζε αθίλεην ρψξν ιηαληθήο 

πψιεζεο, φπνπ ν εκπνξεπφκελνο πξαγκαηνπνηεί ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπ ζε κφληκε βάζε ή  θάζε θηλεηφ ρψξν ιηαληθήο πψιεζεο, φπνπ ν 

εκπνξεπφκελνο πξαγκαηνπνηεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζε ζπλήζε 

βάζε· 

«Δληεηαικέλε Τπεξεζία» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη νπνηνλδήπνηε ιεηηνπξγφ ηεο ελ ιφγσ 

Τπεξεζίαο ή άιιν πξφζσπν εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ λα 

ελεξγεί ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ· 

 

«επηγξακκηθή δηεπαθή» ζεκαίλεη θάζε ινγηζκηθφ, πεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, κέξνπο απηνχ ή κηαο εθαξκνγήο, ην νπνίν 

δηαρεηξίδεηαη εκπνξεπφκελνο ή άιινο εμ νλφκαηνο ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ θαη ρξεζηκεχεη γηα λα δνζεί ζηνπο θαηαλαισηέο 

πξφζβαζε ζηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ εκπνξεπφκελνπ· 

«θαηαλαισηήο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν, φζνλ 

αθνξά ηηο ζπκβάζεηο ή εκπνξηθέο πξαθηηθέο πνπ θαιχπηεη ν παξψλ 

Νφκνο, ελεξγεί γηα ιφγνπο νη νπνίνη δελ εκπίπηνπλ ζηελ εκπνξηθή, 

επηρεηξεκαηηθή, βηνηερληθή ή ειεχζεξε επαγγεικαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα· 
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«θαηαλαισηηθή ζχκβαζε» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ζχκβαζε ε νπνία 

ζπλνκνινγείηαη κεηαμχ εκπνξεπφκελνπ θαη θαηαλαισηή·  

«θάηνρνο» ζε ζρέζε κε ππνζηαηηθά ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν 

γηα ην νπνίν ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία έρεη εχινγε ππνςία φηη είλαη ν 

θάηνρνο ησλ ππνζηαηηθψλ· 

«λφκηκε εγγχεζε» ή «εγγχεζε ζπκκφξθσζεο» ζεκαίλεη ηε λνκηθή 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ζπκκφξθσζεο, 

φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 36.∙ 

«παξάπνλν» ζεκαίλεη δήισζε, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ εχινγα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φηη εκπνξεπφκελνο δηέπξαμε, δηαπξάηηεη ή 

ελδέρεηαη λα δηαπξάμεη παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 

«πξφζσπν» ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη πεξηιακβάλεη 

αξρή δεκφζηνπ ηνκέα· 

«ζηαζεξφ κέζν» ζεκαίλεη θάζε κέζν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ραξηηνχ 

θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πνπ επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή ή 

ζηνλ εκπνξεπφκελν λα απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο πνπ απεπζχλνληαη 

πξνζσπηθά ζε απηφλ θαηά ηξφπν πξνζπειάζηκν γηα κειινληηθή 

πξφζβαζε, επί ρξνληθφ δηάζηεκα επαξθέο γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ 

εμππεξεηνχλ νη πιεξνθνξίεο θαη ην νπνίν επηηξέπεη ηελ αθξηβή 

αλαπαξαγσγή ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ∙ 

«ππνζηαηηθφ» ζπκπεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε πάγθν πσιήζεσλ, 

φρεκα, ζθάθνο ή αεξνζθάθνο∙ 

«Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη  Σνπξηζκνχ. 

  

 (2) ηνλ παξφληα Νφκν θαη ζηηο δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελεο 

θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε Οδεγία, 

Καλνληζκφ, Απφθαζε ή άιιε λνκνζεηηθή πξάμε ηεο Δπξσπατθήο 
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Έλσζεο ζεκαίλεη ηελ ελ ιφγσ πξάμε φπσο απηή εθάζηνηε 

δηνξζψλεηαη, ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, εθηφο εάλ απφ ην 

θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα. 

(3) ηνλ παξφληα Νφκν θαη ζηηο δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελεο  

θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε Νφκν ή 

ζε θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε ηεο Γεκνθξαηίαο, ζεκαίλεη ηνλ ελ 

ιφγσ Νφκν ή θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε, φπσο εθάζηνηε 

δηνξζψλνληαη, ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, εθηφο εάλ απφ ην 

θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα.  

  

 ΜΔΡΟ ΙΙ  

ΑΘΔΜΙΣΔ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ 

  

Πεδίν 

εθαξκνγήο 
3.- (1) Σν παξφλ Μέξνο εθαξκφδεηαη ζηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 5., πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη χζηεξα απφ 

εκπνξηθή ζπλαιιαγή ζρεηηδφκελε κε έλα πξντφλ. 

(2) Σν παξφλ Μέξνο εθαξκφδεηαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαίνπ 

ησλ ζπκβάζεσλ θαη, ηδίσο, ησλ θαλφλσλ εγθπξφηεηαο, δηακφξθσζεο 

ή απνηειέζκαηνο κηαο ζχκβαζεο. 

(3) Σν παξφλ Μέξνο εθαξκφδεηαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ 

ελσζηαθψλ θαη εζληθψλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ. 

(4) ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

Μέξνπο κε πξφλνηεο ελαξκνληζηηθψλ λφκσλ ή ησλ Μεξψλ IV έσο VI, 

νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ ελσζηαθέο δηαηάμεηο θαη ξπζκίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο αζέκηησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ, νη ηειεπηαίεο 

επηθξαηνχλ θαη εθαξκφδνληαη επί ησλ πηπρψλ απηψλ, εθηφο αλ 

πξνλνείηαη εηδηθά πεξί ηνπ αληηζέηνπ. 
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(5) Σν παξφλ Μέξνο εθαξκφδεηαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ ηπρφλ 

φξσλ εγθαηάζηαζεο ή ησλ θαζεζηψησλ αδεηψλ ή ησλ δενληνινγηθψλ 

θσδίθσλ ζπκπεξηθνξάο ή άιισλ εηδηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ 

λνκνζεηηθψο θαηνρπξσκέλα επαγγέικαηα, πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη 

πςειά πξφηππα επαγγεικαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πνπ επηβάιινληαη 

ζηνπο επαγγεικαηίεο ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ δίθαην. 

(6) Σν παξφλ Μέξνο δελ εθαξκφδεηαη αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα 

πηζηνπνίεζεο θαη αλαγξαθήο ηνπ νλνκαζηηθνχ ηίηινπ ησλ 

αληηθεηκέλσλ απφ πνιχηηκα κέηαιια. 

  

Δξκελεία 4.ην παξφλ Μέξνο: 

«απφθαζε ζπλαιιαγήο» ζεκαίλεη απφθαζε πνπ ιακβάλεη ν 

θαηαλαισηήο γηα ην θαηά πφζνλ, πψο θαη ππφ πνίνπο φξνπο ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη αγνξά, ζα θαηαβάιεη ηίκεκα πιήξσο ή ελ κέξεη, ζα 

θξαηήζεη ή ζα δηαζέζεη πξντφλ ή ζα αζθήζεη ζπκβαηηθφ δηθαίσκα επί 

ηνπ πξντφληνο, είηε ν θαηαλαισηήο απνθαζίζεη λα πξνβεί ζε 

ελέξγεηα είηε φρη· 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Δ.Δ.: L 119 ηεο 

4.5.2016, ζ. 1-88 

 «Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ» ζεκαίλεη ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ∙ 

 «εκπνξηθή πξαθηηθή» ζεκαίλεη θάζε πξάμε, παξάιεηςε, ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο ή εθπξνζψπεζεο, εκπνξηθή επηθνηλσλία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ, ελφο 

εκπνξεπφκελνπ, άκεζα ζπλδεφκελε κε ηελ πξνψζεζε, πψιεζε ή 

πξνκήζεηα ελφο πξντφληνο ζε θαηαλαισηέο∙ 

«επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία» ζεκαίλεη ην κέηξν ηεο εηδηθήο ηερληθήο 
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ηθαλφηεηαο θαη κέξηκλαο πνπ επιφγσο αλακέλεηαη λα επηδεηθλχεη έλαο 

εκπνξεπφκελνο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, θαη’ αλαινγία πξνο ηελ 

έληηκε πξαθηηθή ηεο αγνξάο θαη/ή ηε γεληθή αξρή ηεο θαιήο πίζηεο, 

ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εκπνξεπφκελνπ· 

«ηδηνθηήηεο θψδηθα» ζεκαίλεη θάζε νληφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ελφο εκπνξεπφκελνπ ή κηαο νκάδαο εκπνξεπνκέλσλ, ε νπνία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηε δηαηχπσζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ελφο θψδηθα 

ζπκπεξηθνξάο θαη/ή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο 

πξνο ηνλ θψδηθα φζσλ έρνπλ αλαιάβεη λα δεζκεχνληαη απφ απηφλ∙ 

«θαηάρξεζε επηξξνήο» ζεκαίλεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζέζεο ηζρχνο 

ζε ζρέζε κε ηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ άζθεζε πίεζεο, αθφκα θαη 

ρσξίο ηε ρξήζε ή ηελ απεηιή ζσκαηηθήο βίαο, κε ηξφπν πνπ 

πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θαηαλαισηή λα ιάβεη 

ηεθκεξησκέλε απφθαζε∙ 

«θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο» ζεκαίλεη θάζε ζπκθσλία ή ζχλνιν 

θαλφλσλ πνπ δελ επηβάιινληαη απφ λνκνζεηηθή, θαλνληζηηθή ή 

δηνηθεηηθή δηάηαμε θξάηνπο κέινπο θαη πνπ θαζνξίδνπλ, φζνλ αθνξά 

κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπγθεθξηκέλεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ή 

επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εκπνξεπνκέλσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα δεζκεχνληαη απφ ηνλ θψδηθα∙ 

«κέζνο θαηαλαισηήο» ζεκαίλεη ηνλ θαηαλαισηή πνπ έρεη ηε ζπλήζε 

πιεξνθφξεζε θαη είλαη επιφγσο πξνζεθηηθφο θαη ελεκεξσκέλνο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη γισζζηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο επίζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ 

θαηαλαισηψλ, πνπ ηνπο θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα επάισηνπο ζηηο αζέκηηεο 

εκπνξηθέο πξαθηηθέο∙ 

«λνκνζεηηθψο θαηνρπξσκέλν επάγγεικα» ζεκαίλεη ηελ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή νκάδα επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε πξφζβαζε ζηηο νπνίεο ή ε άζθεζε ησλ νπνίσλ ή 
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έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο άζθεζεο ησλ νπνίσλ πξνυπνζέηεη, άκεζα ή 

έκκεζα, εηδηθά επαγγεικαηηθά πξνζφληα, θαη’ εθαξκνγή 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ∙ 

«νπζηψδεο ζηξέβισζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θαηαλαισηψλ» ζεκαίλεη ηε ρξήζε κηαο εκπνξηθήο πξαθηηθήο κε 

ζθνπφ ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θαηαλαισηή λα ιάβεη 

ηεθκεξησκέλε απφθαζε ζπλαιιαγήο, κε επαθφινπζν ν θαηαλαισηήο 

λα ιάβεη κηα απφθαζε ζπλαιιαγήο πνπ δηαθνξεηηθά δε ζα ειάκβαλε∙ 

«πξντφλ» ζεκαίλεη θάζε αγαζφ ή ππεξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ· 

 «πξφζθιεζε γηα αγνξά» ζεκαίλεη ηελ                                                                                                                         

εκπνξηθή επηθνηλσλία ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο θαη ε ηηκή, κε ηξφπν ν νπνίνο ελδείθλπηαη γηα ηα κέζα ηεο 

εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νχησο ψζηε λα έρεη 

ν θαηαλαισηήο ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αγνξά.                                                                                                                                                                                                                    

  

Απαγφξεπζε ησλ 

αζέκηησλ 

εκπνξηθψλ 

πξαθηηθψλ 

 

 

 

 

5.- (1) Οη αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο απαγνξεχνληαη. 

(2) Μηα εκπνξηθή πξαθηηθή είλαη αζέκηηε φηαλ: 

(α) Δίλαη αληίζεηε πξνο ηηο απαηηήζεηο επαγγεικαηηθήο 

επζπλεηδεζίαο, θαη 

(β) ζηξεβιψλεη νπζησδψο ή ελδέρεηαη λα ζηξεβιψζεη 

νπζησδψο ηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά                                                                                                                                                                                             

ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή ζηνλ νπνίν θζάλεη ή ζηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη ην πξντφλ, ή ηνπ κέζνπ κέινπο ηεο νκάδαο, 

φηαλ κηα εκπνξηθή πξαθηηθή απεπζχλεηαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαηαλαισηψλ, ή 

(γ) είλαη παξαπιαλεηηθή, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα  6. 

θαη 7., ή 

(δ) είλαη επηζεηηθή, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 8. 
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(3) Δκπνξηθέο πξαθηηθέο πνπ ελδέρεηαη λα ζηξεβιψλνπλ 

νπζησδψο ηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά κφλν κηαο ζαθψο 

πξνζδηνξηδφκελεο νκάδαο θαηαλαισηψλ πνπ είλαη ηδηαηηέξσο 

επάισηνη σο πξνο ηελ πξαθηηθή απηή ή σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ ιφγσ πλεπκαηηθήο ή ζσκαηηθήο αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

αθξηζίαο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν εκπνξεπφκελνο λα κπνξεί επιφγσο 

λα ην πξνβιέςεη, εθηηκψληαη ππφ ην πξίζκα ηνπ κέζνπ κέινπο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο: 

Ννείηαη φηη, απηφ ηζρχεη ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο θνηλήο θαη ζεκηηήο 

δηαθεκηζηηθήο πξαθηηθήο ηεο δηαηχπσζεο δειψζεσλ πνπ ελέρνπλ 

ππεξβνιέο ή δειψζεσλ νη νπνίεο δελ αλακέλεηαη λα εθιεθζνχλ, σο 

έρνπλ, ζηελ θπξηνιεμία ηνπο. 

(4) ην Παξάξηεκα I εθηίζεηαη ν θαηάινγνο ησλ εκπνξηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ ζεσξνχληαη αζέκηηεο ππφ νπνηεζδήπνηε 

πεξηζηάζεηο. 

  

Παξαπιαλεηηθέο 

πξάμεηο 

 

6.- (1) Μηα εκπνξηθή πξαθηηθή ζεσξείηαη παξαπιαλεηηθή φηαλ 

πεξηιακβάλεη εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο θαη είλαη επνκέλσο αλαιεζήο 

ή, φηαλ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπλνιηθήο παξνπζίαζήο ηεο, εμαπαηά ή ελδέρεηαη λα εμαπαηήζεη ην 

κέζν θαηαλαισηή, φζνλ αθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία 

ηα νπνία παξαηίζεληαη ζην εδάθην (2), αθφκα θαη εάλ νη πιεξνθνξίεο 

είλαη, αληηθεηκεληθά, νξζέο, θαη νχησο ή άιισο, φηαλ ηνλ νδεγεί ή 

ελδέρεηαη λα ηνλ νδεγήζεη λα ιάβεη απφθαζε ζπλαιιαγήο ηελ νπνία, 

δηαθνξεηηθά, δε ζα ειάκβαλε. 

(2)  Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) αθνξνχλ: 

(α) ηελ χπαξμε ή ηε θχζε ηνπ πξντφληνο, 

(β) ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, φπσο είλαη ε 

δηαζεζηκφηεηα, ηα νθέιε, νη θίλδπλνη, ε εθηέιεζε, ε 

ζχλζεζε, ηα ζπλνδεπηηθά εμαξηήκαηα, ε κεηά ηελ πψιεζε 

ππνζηήξημε πξνο ηνλ θαηαλαισηή θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 
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παξαπφλσλ, ε κέζνδνο θαη ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ή 

παξνρήο, ε παξάδνζε, ε θαηαιιειφηεηα, ε ρξήζε, ε 

πνζφηεηα, νη πξνδηαγξαθέο, ε γεσγξαθηθή ή εκπνξηθή 

πξνέιεπζε ή ηα αλακελφκελα απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο 

απνηειέζκαηα ή ηα απνηειέζκαηα θαη ηα νπζηψδε 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνθηκψλ ή ειέγρσλ ηνπ πξντφληνο, 

(γ) ηελ έθηαζε ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ εκπνξεπφκελνπ, ηα 

θίλεηξα γηα ηελ εκπνξηθή πξαθηηθή θαη ηε θχζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πσιήζεσλ, θάζε δήισζε ή ζχκβνιν πνπ 

αθνξά άκεζε ή έκκεζε ρνξεγία ή έγθξηζε ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ ή ηνπ πξντφληνο, 

(δ) ηε ηηκή ή ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ή ηελ χπαξμε εηδηθήο 

πιενλεθηηθήο ηηκήο, 

(ε) ηελ αλάγθε ππεξεζίαο, αληαιιαθηηθνχ, αληηθαηάζηαζεο ή 

επηζθεπήο, 

(ζη) ηε θχζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ εκπνξεπφκελνπ ή ηνπ πξάθηνξά ηνπ, φπσο είλαη ε 

ηαπηφηεηα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ, ηα πξνζφληα 

ηνπ, ε ηδηφηεηα, ε έγθξηζε, ε εηαηξηθή ζρέζε ή ε ζχλδεζε 

θαη ε θπξηφηεηα δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο, εκπνξηθήο ή 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή ηα βξαβεία θαη νη δηαθξίζεηο ηνπ, 

(δ) ηα δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δηθαηψκαηνο αληηθαηάζηαζεο ή επηζηξνθήο ζχκθσλα κε ην 

Μέξνο V ή ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ν 

θαηαλαισηήο. 

 

(3) Μηα εκπνξηθή πξαθηηθή ζεσξείηαη επίζεο παξαπιαλεηηθή 

φηαλ ζην πξαγκαηηθφ ηεο πιαίζην, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαη ησλ πεξηζηάζεσλ, νδεγεί ή ελδέρεηαη λα 

νδεγήζεη ην κέζν θαηαλαισηή λα ιάβεη απφθαζε ζπλαιιαγήο ηελ 

νπνία δηαθνξεηηθά δε ζα ειάκβαλε, θαη ε πξαθηηθή απηή 

πεξηιακβάλεη: 

(α) Κάζε ηξφπν πξνψζεζεο πξντφληνο πξνο πψιεζε 



12 

 

(κάξθεηηλγθ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπγθξηηηθήο 

δηαθήκηζεο, πνπ δεκηνπξγεί ζχγρπζε κε πξντφληα, 

εκπνξηθά ζήκαηα, εκπνξηθέο επσλπκίεο θαη άιια 

δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ελφο αληαγσληζηή, 

(β) κε ζπκκφξθσζε ηνπ εκπνξεπφκελνπ πξνο ηηο δεζκεχζεηο 

πνπ πεξηέρνπλ θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο κε ηνπο νπνίνπο 

αλέιαβε λα δεζκεπηεί, φηαλ: 

(i) Η δέζκεπζε δελ είλαη πξνγξακκαηηθή αιιά είλαη ξεηή θαη 

κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, θαη 

(ii) ν εκπνξεπφκελνο αλαθέξεη ζε κηα εκπνξηθή πξαθηηθή φηη 

δεζκεχεηαη απφ ηνλ θψδηθα.  

  

Παξαπιαλεηηθέο 

παξαιείςεηο 
7.- (1) Μηα εκπνξηθή πξαθηηθή ζεσξείηαη παξαπιαλεηηθή φηαλ, ζην 

πξαγκαηηθφ ηεο πιαίζην, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαη ησλ πεξηζηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο, παξαιείπεη 

νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν κέζνο θαηαλαισηήο, 

αλάινγα κε ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, γηα λα ιάβεη ηεθκεξησκέλε 

απφθαζε ζπλαιιαγήο, θαη σο εθ ηνχηνπ ηνλ νδεγεί ή ελδέρεηαη λα 

ηνλ νδεγήζεη λα ιάβεη απφθαζε ζπλαιιαγήο ηελ νπνία δηαθνξεηηθά 

δε ζα ειάκβαλε. 

(2) Παξαπιαλεηηθή παξάιεηςε ηεθκαίξεηαη επίζεο φηαλ ν 

εκπνξεπφκελνο απνθξχπηεη νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο ή ηηο παξέρεη 

θαηά ηξφπν αζαθή, αθαηάιεπην, δηθνξνχκελν ή εθηφο ρξφλνπ θαηά 

ηα αλαθεξφκελα ζην εδάθην (1), ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

δεηεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ελ ιφγσ εδάθην, ή φηαλ δελ 

πξνζδηνξίδεη ηελ εκπνξηθή επηδίσμε ηεο εκπνξηθήο πξαθηηθήο, 

εθφζνλ απηή δελ είλαη ήδε πξνθαλήο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

θαη φηαλ, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηνχην έρεη ή ελδέρεηαη λα έρεη σο 

απνηέιεζκα λα ιάβεη ν κέζνο θαηαλαισηήο απφθαζε γηα ζπλαιιαγή 

ηελ νπνία, δηαθνξεηηθά, δε ζα είρε ιάβεη. 
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(3) Όηαλ ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

εκπνξηθήο πξαθηηθήο επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ηφπνπ ή ρξφλνπ, νη 

πεξηνξηζκνί απηνί, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ν 

εκπνξεπφκελνο γηα λα θαηαζηήζεη ηελ πιεξνθνξία πξνζηηή ζηνπο 

θαηαλαισηέο κε άιιν ηξφπν, ιακβάλνληαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξηζηεί αλ ε πιεξνθνξία έρεη παξαιεηθζεί. 

(4) ηελ πεξίπησζε ηεο πξφζθιεζεο γηα αγνξά, ζεσξνχληαη 

νπζηψδεηο νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο, εάλ δελ είλαη ήδε πξνθαλείο 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην: 

(α) Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, ζην βαζκφ πνπ 

ελδείθλπληαη ζε ζρέζε κε ην ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν 

επηθνηλσλίαο θαη ην πξντφλ, 

(β) ε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ, φπσο ε εκπνξηθή επσλπκία ηνπ θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, ε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί, 

(γ) ε ηηκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ, ή αλ, ιφγσ ηεο 

θχζεο ηνπ πξντφληνο, ε ηηκή δελ κπνξεί επιφγσο λα 

θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ππνινγίδεηαη ε ηηκή, θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, φιεο νη 

πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο απνζηνιήο, παξάδνζεο ή 

ηαρπδξνκείνπ ή, φηαλ απηέο νη επηβαξχλζεηο επιφγσο δελ 

κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ, ην γεγνλφο 

φηη κπνξεί λα απαηηεζνχλ ηέηνηεο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο, 

(δ) νη ξπζκίζεηο γηα ηελ πιεξσκή, παξάδνζε, εθηέιεζε θαη 

αληηκεηψπηζε παξαπφλσλ, εθφζνλ απνθιίλνπλ απφ ηηο 

απαηηήζεηο επαγγεικαηηθήο επζπλεηδεζίαο, 

(ε) γηα πξντφληα θαη ζπλαιιαγέο φπνπ πθίζηαηαη δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο ή αθχξσζεο, ε χπαξμε απηνχ ηνπ 

δηθαηψκαηνο. 

 

(5) Οη απαηηήζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ηελ 
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εκπνξηθή επηθνηλσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήκηζεο ή ηνπ 

κάξθεηηλγθ, ησλ νπνίσλ ελδεηθηηθφο θαηάινγνο πεξηιακβάλεηαη ζην 

Παξάξηεκα II , ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 

  

Δπηζεηηθέο 

πξαθηηθέο 
8.- (1) Μηα εκπνξηθή πξαθηηθή ζεσξείηαη επηζεηηθή εάλ, ζην 

πξαγκαηηθφ ηεο πιαίζην, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαη ησλ πεξηζηάζεσλ, ρξεζηκνπνηεί 

παξελφριεζε, θαηαλαγθαζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

άζθεζεο ζσκαηηθήο βίαο, ή θαηάρξεζε επηξξνήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

παξεκπνδίδεη ζεκαληηθά ή ελδέρεηαη λα παξεκπνδίζεη ζεκαληηθά ηελ 

ειεπζεξία επηινγήο ή ζπκπεξηθνξάο ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή σο 

πξνο ην πξντφλ, κε απνηέιεζκα λα ηνλ νδεγεί ή λα είλαη πηζαλφλ λα 

ηνλ νδεγήζεη λα ιάβεη απφθαζε ζπλαιιαγήο πνπ δηαθνξεηηθά δε ζα 

ειάκβαλε. 

(2) Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηά πφζν κηα εκπνξηθή 

πξαθηηθή θάλεη ρξήζε παξελφριεζεο, θαηαλαγθαζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άζθεζεο ζσκαηηθήο βίαο ή θαηάρξεζεο 

επηξξνήο, πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη ηα εμήο: 

(α) Η ρξνληθή ζηηγκή, ν ηφπνο, ε θχζε ή ε επηκνλή, 

(β) ε ρξήζε απεηιεηηθψλ ή πξνζβιεηηθψλ εθθξάζεσλ ή 

απεηιεηηθήο ή πξνζβιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

(γ) ε εθκεηάιιεπζε, απφ ηνλ εκπνξεπφκελν, θάζε 

ζπγθεθξηκέλεο αηπρίαο ή πεξίζηαζεο, ηελ νπνία γλσξίδεη 

θαη ε νπνία είλαη ηφζν ζνβαξή ψζηε λα δηαηαξάζζεη ηελ 

θξίζε ηνπ θαηαλαισηή, πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζεη ηελ 

απφθαζή ηνπ φζνλ αθνξά ην πξντφλ, 

(δ) θάζε επαρζέο ή δπζαλάινγν κε ζπκβαηηθφ εκπφδην πνπ 

επηβάιιεη ν εκπνξεπφκελνο ζε πεξίπησζε πνπ ν 

θαηαλαισηήο επηζπκεί λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ ζην 

πιαίζην ηεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηθαησκάησλ ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ή κεηάβαζεο ζε άιιν 

πξντφλ ή ζε άιινλ εκπνξεπφκελν, 
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(ε) θάζε απεηιή γηα ιήςε κέηξνπ πνπ δελ κπνξεί λα ιεθζεί 

λφκηκα. 

  

 ΜΔΡΟ ΙΙΙ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΣΙΚΔ ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ 

  

Πεδίν εθαξκνγήο 9. Σν παξφλ Μέξνο εθαξκφδεηαη αθελφο ζηηο παξαπιαλεηηθέο 

δηαθεκίζεηο εκπνξεπφκελσλ πξνο εκπνξεπφκελνπο θαη ζηηο αζέκηηεο 

ζπλέπεηεο απηψλ, θαη αθεηέξνπ ζηηο ζπγθξηηηθέο δηαθεκίζεηο 

εκπνξεπφκελσλ πξνο εκπνξεπφκελνπο θαη/ή θαηαλαισηέο 

θαζνξίδνληαο ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε ζπγθξηηηθή 

δηαθήκηζε. 

  

Δξκελεία 10. ην παξφλ Μέξνο: 

«δηαθήκηζε» ζεκαίλεη θάζε αλαθνίλσζε πνπ γίλεηαη ζηα πιαίζηα 

εκπνξηθήο βηνκεραληθήο, βηνηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο πξνκήζεηαο αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαβίβαζεο ή άιιεο 

δηάζεζεο αθηλήησλ, δηθαησκάησλ ή ππνρξεψζεσλ∙ 

«παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε» ζεκαίλεη θάζε δηαθήκηζε, ε νπνία κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνπζίαζεο ηεο, 

παξαπιαλεί ή ελδέρεηαη λα παξαπιαλήζεη ηα πξφζσπα ζηα νπνία 

απεπζχλεηαη ή ζησλ νπνίσλ ηελ αληίιεςε πεξηέξρεηαη θαη ε νπνία, 

εμαηηίαο ηνπ απαηεινχ ραξαθηήξα ηεο, είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ή πνπ, γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, 

βιάπηεη ή ελδέρεηαη λα βιάςεη έλαλ αληαγσληζηή· 

«ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε» ζεκαίλεη δηαθήκηζε πνπ θαηνλνκάδεη ξεηά ή 

ππνλνεί έλαλ αληαγσληζηή ή ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ έλαλ αληαγσληζηή. 

  

Κξηηήξηα 11. Γηα λα θξηζεί αλ κηα δηαθήκηζε είλαη παξαπιαλεηηθή, ιακβάλνληαη 
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παξαπιαλεηηθήο 

δηαθήκηζεο 
ππφςε φια ηα ζηνηρεία ηεο θαη ηδίσο νη ελδείμεηο ηεο ζρεηηθά κε- 

  (α) Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, 

φπσο δηαζεζηκφηεηα, θχζε, εθηέιεζε, ζχλζεζε, κέζνδνο 

θαη εκεξνκελία θαηαζθεπήο ή παξνρήο, θαηαιιειφηεηα, 

ρξήζεηο, πνζφηεηα, πξνδηαγξαθέο, γεσγξαθηθή θαηαγσγή 

ή εκπνξηθή πξνέιεπζε, ή ηα αλακελφκελα απφ ηε ρξήζε 

ηνπο απνηειέζκαηα, ή ηα απνηειέζκαηα θαη ηα νπζηψδε 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνθηκψλ ή ειέγρσλ ησλ αγαζψλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ, 

  (β) ηελ ηηκή, ηνλ ηξφπν δηακφξθσζήο ηεο θαη ηνπο φξνπο ππφ 

ηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο, φπσο 

νη φξνη πιεξσκήο ή πίζησζεο, παξάδνζεο, αληαιιαγήο, 

επηζηξνθήο, επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, λφκηκεο εγγχεζεο 

θαη εκπνξηθήο εγγχεζεο, θαη 

   (γ) ηελ ηδηφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ δηαθεκηδνκέλνπ, φπσο ε ηαπηφηεηα θαη ε 

πεξηνπζία ηνπ, νη ηθαλφηεηεο θαη ε θαηνρή δηθαησκάησλ 

βηνκεραληθήο, εκπνξηθήο ή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηα 

βξαβεία θαη νη δηαθξίζεηο ηνπ. 

  

Πξνυπνζέζεηο 

ζεκηηήο 

ζπγθξηηηθήο 

δηαθήκηζεο 

12.Η ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε επηηξέπεηαη, φζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε, 

φηαλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

(α) Γελ είλαη παξαπιαλεηηθή ζχκθσλα κε ηα άξζξα  6. θαη 7. 

ηνπ Μέξνπο ΙΙ∙ 

(β) ζπγθξίλεη αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ίδηεο αλάγθεο ή έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο∙ 

(γ) ζπγθξίλεη θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη νπζηψδε, ζπλαθή, εμαθξηβψζηκα 

θαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ηηκή∙ 

(δ) δελ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δπζθήκηζε ή ηελ ππνηίκεζε ησλ 

ζεκάησλ, εκπνξηθψλ επσλπκηψλ, άιισλ δηαθξηηηθψλ 
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ζεκείσλ, αγαζψλ, ππεξεζηψλ, δξαζηεξηνηήησλ ή ηεο 

θαηάζηαζεο ελφο αληαγσληζηή∙ 

(ε)  γηα πξντφληα κε νλνκαζία πξνέιεπζεο, αθνξά ζε θάζε 

πεξίπησζε πξντφληα κε ηελ ίδηα νλνκαζία πξνέιεπζεο∙ 

(ζη) δελ επσθειείηαη αζέκηηα απφ ηε θήκε ζήκαηνο, εκπνξηθήο 

επσλπκίαο ή άιισλ δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ αληαγσληζηή ή 

απφ ηα δεισηηθά θαηαγσγήο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ∙ 

(δ) δελ παξνπζηάδεη έλα αγαζφ ή κηα ππεξεζία σο απνκίκεζε ή 

αληίγξαθν αγαζνχ ή ππεξεζίαο πνπ θέξεη ζήκα θαηαηεζέλ 

ή εκπνξηθή επσλπκία∙ 

(ε) δε δεκηνπξγεί ζχγρπζε κεηαμχ εκπνξεπνκέλσλ, κεηαμχ 

δηαθεκηζηή θαη αληαγσληζηή ή κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ, ησλ εκπνξηθψλ επσλπκηψλ, άιισλ δηαθξηηηθψλ 

γλσξηζκάησλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δηαθεκηζηή θαη 

ηνπ αληαγσληζηή. 

  

Δπηθχιαμε 

ηήξεζεο άιισλ 

λφκσλ 

13.- (1)  Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο εθαξκφδνληαη κε ηελ 

επηθχιαμε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ άιισλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ θαη/ή άιισλ λφκσλ πεξί δηαθεκίζεσο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ή ησλ πεξηνξηζκψλ ή ησλ απαγνξεχζεσλ 

ζρεηηθά κε ηε δηαθήκηζε ζε ζπγθεθξηκέλα κέζα ελεκέξσζεο. 

(2) Γελ επηηξέπεηαη ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε γηα ζπγθεθξηκέλα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο φηαλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο νπνηαζδήπνηε 

άιιεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, απαγνξεχεηαη ε δηαθήκηζε γηα ηα ελ 

ιφγσ πξντφληα ή ππεξεζίεο. Όηαλ νη απαγνξεχζεηο απηέο 

πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα κέζα ελεκέξσζεο, ην παξφλ Μέξνο 

εθαξκφδεηαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ελ 

ιφγσ απαγνξεχζεηο. 

(3) Η ρξήζε ζπγθξίζεσλ θαηά ηε δηαθήκηζε επαγγεικαηηθψλ 

ππεξεζηψλ δχλαηαη λα απαγνξεχεηαη ή πεξηνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο νπνηαζδήπνηε άιιεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
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 ΜΔΡΟ IV 

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ Δ ΤΜΒΑΔΙ ΔΚΣΟ ΚΑΙ 

ΔΝΣΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ Δ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ 

ΤΜΒΑΔΙ 

  

Πεδίν εθαξκνγήο  

 
14.- (1) Σν παξφλ Μέξνο εθαξκφδεηαη, βάζεη ησλ φξσλ θαη ζην 

βαζκφ πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ, ζε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε 

ζπλάπηεηαη κεηαμχ ελφο εκπνξεπφκελνπ θαη ελφο θαηαλαισηή. 

Δθαξκφδεηαη επίζεο ζε ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο λεξνχ, θπζηθνχ 

αεξίνπ, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ηειεζέξκαλζεο, κεηαμχ άιισλ θαη 

απφ δεκφζηνπο παξφρνπο, ζην βαζκφ πνπ ηα αγαζά απηά 

παξέρνληαη ζε ζπκβαηηθή βάζε. 

(2) Δάλ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ παξφληνο Μέξνπο έξρεηαη ζε 

ζχγθξνπζε κε δηάηαμε άιιεο ελαξκνληζηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

ξπζκίδεη εηδηθνχο ηνκείο, ε ηειεπηαία ππεξηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη 

ζηνπο εηδηθνχο απηνχο ηνκείο. 

(3) Σν παξφλ Μέξνο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο-  

(α) γηα θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή 

ζηέγαζε, ηελ παηδηθή κέξηκλα θαη ηε ζηήξημε ησλ 

νηθνγελεηψλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ κνλίκσο ή 

πξνζσξηλψο αλάγθε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

καθξνπξφζεζκεο κέξηκλαο· 

Ν. 149(Ι) ηνπ 

2013 

Ν. 82(Ι) ηνπ 2015 

(β) γηα ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2  ηνπ πεξί Δθαξκνγήο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ 

Αζζελψλ ζην πιαίζην ηεο Γηαζπλνξηαθήο Τγεηνλνκηθήο 

Πεξίζαιςεο Νφκνπ ηνπ 2013, είηε παξέρνληαη κέζσ 

πγεηνλνκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ είηε φρη· 

 (γ) γηα δξαζηεξηφηεηεο ηδφγνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηπρεξά 

παηρλίδηα ζηα νπνία ν παίθηεο ζηνηρεκαηίδεη ρξεκαηηθά, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, ηα 
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παηρλίδηα ζε θαδίλα θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ 

ζηνηρήκαηα· 

(δ) γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο· 

(ε) γηα ηε δεκηνπξγία, απφθηεζε ή κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ επί 

αθηλήησλ ή δηθαησκάησλ εληφο αθίλεηεο πεξηνπζίαο· 

(ζη) γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ θηηξίσλ, ηε ξηδηθή κεηαηξνπή 

πθηζηάκελσλ θηηξίσλ θαη ηε κίζζσζε ζηέγεο σο θαηνηθίαο· 

Ν. 186(I) ηνπ 

2017 
(δ) ζρεηηθά κε ηα «παθέηα» πνπ αθνξνχλ «ηαμηδηψηεο», φπσο 

νη έλλνηεο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ πεξί ησλ 

Οξγαλσκέλσλ Σαμηδηψλ θαη πλδεδεκέλσλ Σαμηδησηηθψλ 

Γηαθαλνληζκψλ Νφκνπ ηνπ 2017,  

κε εμαίξεζε ην άξζξν 17., εδάθην (7), ην άξζξν 19. εδάθηα (2) 

θαη (6), θαη ηα άξζξα 30., 31. θαη 32., πνπ εθαξκφδνληαη, 

ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. 

Ν. 34(Ι) ηνπ 2011 (ε) νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ηεο 

Υξνλνκεξηζηηθήο χκβαζεο, Μαθξνπξφζεζκσλ Πξντφλησλ 

Γηαθνπψλ, Μεηαπψιεζεο θαη Αληαιιαγήο Νφκνπ ηνπ 

2011∙ 

 (ζ) νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, 

θαηαξηίδνληαη απφ πξφζσπν εληεηαικέλν απφ αξρή 

δεκφζηνπ ηνκέα, ε νπνία έρεη θαηαζηαηηθή ππνρξέσζε 

αλεμαξηεζίαο θαη ακεξνιεςίαο θαη θαζήθνλ λα δηαζθαιίδεη, 

κέζσ ηεο παξνρήο εθηελψλ λνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, φηη ν 

θαηαλαισηήο ζπλάπηεη ηε ζχκβαζε κφλν κεηά απφ ψξηκε 

λνκηθή ζθέςε θαη κε γλψζε ησλ λνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο· 

 (η) γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, πνηψλ ή άιισλ αγαζψλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηξέρνπζα θαηαλάισζε ζην πιαίζην ηνπ 

λνηθνθπξηνχ θαη ηα νπνία παξαδίδνληαη απφ ηνλ 

εκπνξεπφκελν ζε ζπρλή θαη ηαθηηθή βάζε ζην ζπίηη, ζηελ 

θαηνηθία ή ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαηαλαισηή· 

(ηα) γηα ππεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηψλ, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ 

άξζξνπ 19.εδάθηνπ (2), θαη ησλ άξζξσλ 32.θαη 30. · 

(ηβ) νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κέζσ απηφκαησλ κεραλψλ 
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πψιεζεο ή εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ απηφκαηεο 

πψιεζεο· 

(ηγ) νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κε ηειεπηθνηλσληαθνχο θνξείο κέζσ 

δεκφζησλ ηειεθσληθψλ ζαιάκσλ γηα ηε ρξήζε απηψλ ή νη 

νπνίεο ζπλάπηνληαη γηα ηε ρξήζε κηαο κνλαδηθήο θιήζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ν θαηαλαισηήο κέζσ ηειεθψλνπ, 

δηαδηθηχνπ ή ηειενκνηνηππίαο· 

(ηδ) νη νπνίεο ζπλάπηνληαη εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο γηα 

ηηο νπνίεο ν θαηαλαισηήο θαηαβάιιεη πνζφ πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα είθνζη επξψ (€20). 

  

Δξκελεία 15. ην παξφλ Μέξνο: 

«αγαζφ» ζεκαίλεη θάζε ελζψκαην θηλεηφ πξάγκα, πιελ ησλ 

πξαγκάησλ ηα νπνία πσινχληαη ζην πιαίζην κέηξσλ αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο ή κε άιιν ηξφπν απφ λφκηκε αξρή· ην λεξφ, ην θπζηθφ 

αέξην θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζεσξνχληαη «αγαζά», εθφζνλ 

δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζε πεξηνξηζκέλν φγθν ή θαζνξηζκέλε 

πνζφηεηα· 

«αγαζφ θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

πειάηε» ζεκαίλεη θάζε αγαζφ ην νπνίν δελ είλαη 

πξνθαηαζθεπαζκέλν θαη θαηαζθεπάδεηαη βάζεη ηεο αηνκηθήο 

επηινγήο ή απφθαζεο ηνπ πειάηε· 

«δεπηεξεχνπζα ζχκβαζε» ζεκαίλεη κηα ζχκβαζε κε ηελ νπνία ν 

θαηαλαισηήο απνθηά αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε εμ 

απνζηάζεσο ζχκβαζε ή κε ζχκβαζε εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο 

θαη φπνπ ηα ελ ιφγσ αγαζά ή νη ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ηνλ 

εκπνξεπφκελν ή απφ έλα ηξίην κέξνο κε βάζε κηα ξχζκηζε κεηαμχ 

ηνπ ελ ιφγσ ηξίηνπ κέξνπο θαη ηνπ εκπνξεπφκελνπ· 

«δεκφζηνο πιεηζηεξηαζκφο» ζεκαίλεη ηε κέζνδν πψιεζεο θαηά ηελ 

νπνία ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη απφ ηνλ 
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εκπνξεπφκελν ζε θαηαλαισηέο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ή έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ νη ίδηνη, κέζσ 

δηαθαλνχο αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πξνζθνξψλ πνπ δηεμάγεηαη 

απφ έλαλ εθπιεηζηεξηαζηή θαη φπνπ ν ληθεηήο πιεηνδφηεο δεζκεχεηαη 

λα αγνξάζεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο· 

«εμ απνζηάζεσο ζχκβαζε» ζεκαίλεη θάζε ζχκβαζε ε νπνία 

ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ εκπνξεπφκελνπ θαη ηνπ θαηαλαισηή ζην 

πιαίζην ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο πσιήζεσλ εμ απνζηάζεσο 

ή παξνρήο ππεξεζηψλ ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε θπζηθή παξνπζία ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ θαη ηνπ θαηαλαισηή, κε απνθιεηζηηθή ρξήζε ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο κέρξη θαη ηε 

ζηηγκή ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο· 

«ζχκβαζε εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο» ζεκαίλεη θάζε ζχκβαζε 

κεηαμχ ηνπ εκπνξεπφκελνπ θαη ηνπ θαηαλαισηή: 

(α) ε νπνία ζπλάπηεηαη κε ηαπηφρξνλε θπζηθή παξνπζία ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ θαη ηνπ θαηαλαισηή ζε ρψξν πνπ δελ είλαη 

ην εκπνξηθφ θαηάζηεκα ηνπ εκπνξεπφκελνπ, ή 

(β) γηα ηελ νπνία έγηλε πξνζθνξά απφ ηνλ θαηαλαισηή θάησ 

απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (α), ή 

(γ) ε νπνία ζπλάπηεηαη ζην εκπνξηθφ θαηάζηεκα ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ ή κε ρξήζε νπνηνπδήπνηε κέζνπ εμ 

απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο ακέζσο κεηά απφ πξνζσπηθή 

θαη αηνκηθή επαθή κε ηνλ θαηαλαισηή ζε ρψξν πνπ δελ 

είλαη ην εκπνξηθφ θαηάζηεκα ηνπ εκπνξεπφκελνπ, κε ηελ 

ηαπηφρξνλε θπζηθή παξνπζία ηνπ εκπνξεπφκελνπ θαη ηνπ 

θαηαλαισηή, ή 

(δ) ε νπνία ζπλάπηεηαη ζηε δηάξθεηα εθδξνκήο νξγαλσκέλεο 

απφ ηνλ εκπνξεπφκελν κε ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηε 

δηαθήκηζε θαη πψιεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνλ 

θαηαλαισηή·  
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«ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ» ζεκαίλεη θάζε ζχκβαζε πιελ 

ζχκβαζεο πψιεζεο βάζεη ηεο νπνίαο ν εκπνξεπφκελνο παξέρεη ή 

αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ππεξεζία ζηνλ θαηαλαισηή, ν δε 

θαηαλαισηήο θαηαβάιιεη ή αλαιακβάλεη λα θαηαβάιεη ην ηίκεκα·  

«ζχκβαζε πψιεζεο» ζεκαίλεη θάζε ζχκβαζε βάζεη ηεο νπνίαο ν 

εκπνξεπφκελνο κεηαβηβάδεη ή αλαιακβάλεη λα κεηαβηβάζεη ηελ 

θπξηφηεηα αγαζψλ ζηνλ θαηαλαισηή, ν δε θαηαλαισηήο θαηαβάιιεη ή 

αλαιακβάλεη λα θαηαβάιεη ην ηίκεκα, θαζψο θαη θάζε ζχκβαζε πνπ 

έρεη σο αληηθείκελν ηαπηφρξνλα ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ· 

  

 «ρξεκαηννηθνλνκηθή ππεξεζία» ζεκαίλεη θάζε ππεξεζία ηξαπεδηθήο, 

πηζησηηθήο, αζθαιηζηηθήο ή επελδπηηθήο θχζεο ή ζρεηηθή κε αηνκηθέο 

ζπληάμεηο, κε επελδχζεηο ή κε πιεξσκέο· 

«ςεθηαθφ πεξηερφκελν» ζεκαίλεη δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη θαη 

παξέρνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

  

          

Τπνρξεψζεηο 

ελεκέξσζεο γηα 

ζπκβάζεηο άιιεο 

απφ ηηο 

ζπλαπηφκελεο εμ 

απνζηάζεσο ή 

εθηφο  εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο 

 

16. (1) Πξηλ δεζκεπζεί ν θαηαλαισηήο απφ ζχκβαζε πνπ δε 

ζπλάπηεηαη εμ απνζηάζεσο ή εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, ή απφ 

νπνηαδήπνηε αληίζηνηρε πξφηαζε γηα θαηάξηηζε ζχκβαζεο, ν 

εκπνξεπφκελνο παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο κε επθξηλή θαη θαηαλνεηφ ηξφπν, εάλ νη ελ ιφγσ 

πιεξνθνξίεο δελ είλαη ήδε εκθαλείο απφ ηηο πεξηζηάζεηο:  

(α) ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, ζην 

βαζκφ πνπ ελδείθλπηαη ζε ζρέζε κε ην κέζν θαη ηα αγαζά ή 

ηηο ππεξεζίεο·  

(β) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εκπνξεπφκελνπ, φπσο ε εκπνξηθή 

επσλπκία ηνπ, ηε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε ζηελ νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπ·  

(γ) ηε ζπλνιηθή ηηκή ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ, ή αλ, ιφγσ ηεο 
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θχζεσο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, ε ηηκή δελ κπνξεί 

επιφγσο λα θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα ππνινγηζηεί ε ηηκή θαη, θαηά 

πεξίπησζε, φιεο ηηο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο απνζηνιήο, 

παξάδνζεο ή ηαρπδξνκείνπ ή, φηαλ απηέο νη επηβαξχλζεηο 

δελ κπνξνχλ επιφγσο λα ππνινγηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ, 

ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα απαηηεζνχλ ηέηνηεο πξφζζεηεο 

επηβαξχλζεηο· 

(δ) θαηά πεξίπησζε, ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ πιεξσκή, ηελ 

παξάδνζε, ηελ εθηέιεζε, ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο 

ν εκπνξεπφκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

παξαδψζεη ηα αγαζά ή λα παξάζρεη ηελ ππεξεζία θαη ηελ 

πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ν εκπνξεπφκελνο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαπφλσλ· 

(ε) επηπιένλ ηεο ππελζχκηζεο γηα ηελ χπαξμε λφκηκεο 

εγγχεζεο γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ αγαζψλ, ηελ 

ππελζχκηζε πεξί χπαξμεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε 

θαη, θαηά πεξίπησζε, εκπνξηθψλ εγγπήζεσλ, καδί κε ηηο 

ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο· 

(ζη) ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φπνπ ελδείθλπηαη, ή, εάλ ε 

ζχκβαζε είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ ή απηφκαηεο παξάηαζεο, 

ηνπο φξνπο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο· 

(δ) θαηά πεξίπησζε, ηηο δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ, καδί κε ηα ηζρχνληα ηερληθά κέηξα 

πξνζηαζίαο·  

(ε) θαηά πεξίπησζε, θάζε αμηφινγε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κε πιηζκηθφ θαη ινγηζκηθφ ηεο 

νπνίαο ν εκπνξεπφκελνο έρεη γλψζε ή επιφγσο 

αλακέλεηαη λα έρεη γλψζε∙ 

(ζ) θαηά πεξίπησζε, ηε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε 

εμσδηθαζηηθφ κεραληζκφ παξαπφλσλ θαη επαλφξζσζεο, 

ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εκπνξεπφκελνο, θαζψο θαη ηνπο 

ηξφπνπο πξφζβαζεο ζε απηφλ∙ 
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(η) ηπρφλ άιινπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  

 

(2) Σν εδάθην (1) εθαξκφδεηαη επίζεο ζε ζπκβάζεηο παξνρήο 

λεξνχ, θπζηθνχ αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φηαλ δελ δηαηίζεληαη 

πξνο πψιεζε ζε πεξηνξηζκέλν φγθν ή θαζνξηζκέλε πνζφηεηα, 

παξνρήο ηειεζέξκαλζεο ή παξνρήο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ 

δελ παξέρεηαη πάλσ ζε πιηθφ κέζν.  

(3) Σν εδάθην (1) δελ εθαξκφδεηαη ζε ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ 

θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο θαη πνπ εθηεινχληαη ακέζσο κφιηο 

ζπλαθζνχλ.  

(4) Δπηπξφζζεηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), πξηλ δεζκεπζεί 

ν θαηαλαισηήο απφ ζχκβαζε πψιεζεο πνπ ζπλάπηεηαη εληφο 

εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, ν εκπνξεπφκελνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη 

γξαπηψο ηνλ θαηαλαισηή: 

(α) γηα ηελ πνιηηηθή επηζηξνθψλ θαη αιιαγψλ ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ, καδί κε ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη 

πξνζεζκίεο∙ 

(β) ζε ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν θαηαλαισηήο θαηαβάιιεη 

ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηα €50 αλά αγαζφ, γηα ηελ 

χπαξμε λφκηκεο εγγχεζεο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαηά ην νπνίν ν πσιεηήο επζχλεηαη έλαληη ηνπ θαηαλαισηή 

ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ζπκκφξθσζεο σο θαζνξίδεηαη ζην 

άξζξν 38. 

 

(5) Η ελεκέξσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (4) παξέρεηαη κε 

ζαθή, εχθνια αλαγλσξίζηκν, επδηάθξηην θαη επαλάγλσζην ηξφπν θαη 

ζπληάζζεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε κηα απφ ηηο επίζεκεο  γιψζζεο  ηεο  

Γεκνθξαηίαο, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα επίζεκε γιψζζα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η ελεκέξσζε γίλεηαη -  

(α) είηε κε ζήκαλζε πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην ίδην ην αγαζφ ή 

ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ή ζην ξάθη ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ 
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είλαη ηνπνζεηεκέλν, 

(β) είηε κε γεληθή ζήκαλζε πνπ ηνπνζεηείηαη ζε επδηάθξηην 

ζεκείν εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

  

              

Τπνρξεψζεηο 

ελεκέξσζεο γηα 

ζπκβάζεηο εμ 

απνζηάζεσο θαη 

ζπκβάζεηο εθηφο 

εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο 

 

17. (1) Ο εκπνξεπφκελνο έρεη θαζήθνλ λα παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή 

πξηλ απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο (ή άιιεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο) εμ 

απνζηάζεσο ή εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο ηηο πην θάησ 

πιεξνθνξίεο κε επθξηλή θαη θαηαλνεηφ ηξφπν: 

(α) ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, ζην 

βαζκφ πνπ ελδείθλπηαη ζε ζρέζε κε ην κέζν θαη ηα αγαζά ή 

ηηο ππεξεζίεο· 

(β) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εκπνξεπφκελνπ, ηδίσο ηελ εκπνξηθή 

επσλπκία ηνπ· 

(γ) ηε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε φπνπ ν εκπνξεπφκελνο είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ, ηνλ αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο θαη ηε 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ, εάλ ππάξρεη, 

ψζηε λα κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

εκπνξεπφκελν γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε θαη ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ εκπνξεπφκελνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί· 

(δ) εάλ δηαθέξεη απφ ηε δηεχζπλζε πνπ παξέρεηαη βάζεη ηεο 

παξαγξάθνπ (γ), ηε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε ηεο εκπνξηθήο 

έδξαο ηνπ εκπνξεπφκελνπ θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, ηε 

δηεχζπλζε ηνπ εκπνξεπφκελνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ 

ελεξγεί, φπνπ ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα απεπζχλεη ηπρφλ 

παξάπνλά ηνπ· 

(ε) ηε ζπλνιηθή ηηκή ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ, ή αλ, ιφγσ ηεο 

θχζεσο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, ε ηηκή δελ κπνξεί 

επιφγσο λα θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα ππνινγηζηεί ε ηηκή, θαζψο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, φιεο ηηο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο απνζηνιήο, 
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παξάδνζεο ή ηαρπδξνκείνπ θαη θάζε άιιε δαπάλε ή, φηαλ 

απηέο νη επηβαξχλζεηο δελ κπνξνχλ επιφγσο λα 

ππνινγηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ, ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα 

απαηηεζνχλ ηέηνηεο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο. ε 

πεξίπησζε ζχκβαζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ ή ζχκβαζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ζπλδξνκή, ε ζπλνιηθή ηηκή πεξηιακβάλεη ηε 

ζπλνιηθή δαπάλε αλά πεξίνδν ρξέσζεο. Δάλ νη ζπκβάζεηο 

απηέο επηβαξχλνληαη κε ζηαζεξή ηηκή, ε ζπλνιηθή ηηκή 

ζεκαίλεη επίζεο ηε ζπλνιηθή κεληαία δαπάλε. Δάλ ε 

ζπλνιηθή δαπάλε δελ κπνξεί επιφγσο λα ππνινγηζζεί εθ 

ησλ πξνηέξσλ, πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ηηκή 

πξφθεηηαη λα  ππνινγηζηεί· 

(ζη) ην θφζηνο ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο εμ 

απνζηάζεσο γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, φηαλ απηφ 

ππνινγίδεηαη κε βάζε άιιε εθηφο ησλ βαζηθψλ ηηκνινγίσλ· 

(δ) ηηο δηεπζεηήζεηο πιεξσκήο, παξάδνζεο, εθηέιεζεο, ηεο 

πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο ν εκπνξεπφκελνο 

αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ηα αγαζά ή λα παξάζρεη ηηο 

ππεξεζίεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηεο πνιηηηθήο πνπ 

εθαξκφδεη ν εκπνξεπφκελνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

παξαπφλσλ· 

(ε) φπνπ ππάξρεη δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο, ηηο πξνυπνζέζεηο, 

ηελ πξνζεζκία θαη ηηο δηαδηθαζίεο άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 22. εδάθην (1), θαζψο 

θαη ην ππφδεηγκα ηνπ εληχπνπ ππαλαρψξεζεο πνπ 

παξαηίζεηαη ζην Σκήκα Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ· 

(ζ) θαηά πεξίπησζε, φηη ν θαηαλαισηήο ζα επηβαξπλζεί κε ηε 

δαπάλε επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ ζε πεξίπησζε 

ππαλαρψξεζεο θαη, γηα ηηο εμ απνζηάζεσο ζπκβάζεηο, εάλ 

ηα αγαζά απφ ηε θχζε ηνπο δελ κπνξνχλ ππφ θαλνληθέο 

ζπλζήθεο λα επηζηξαθνχλ ηαρπδξνκηθψο, ηε δαπάλε 

επηζηξνθήο ηνπο· 

(η) ζε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο αζθήζεη ην δηθαίσκα 
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ππαλαρψξεζεο αθνχ ην δεηήζεη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 18. 

εδάθην (3)ή ηνπ άξζξνπ 19. εδάθην (8), φηη ν θαηαλαισηήο 

δεζκεχεηαη λα θαηαβάιεη ην ινγηθφ θφζηνο ζηνλ 

εκπνξεπφκελν ζχκθσλα κε ην άξζξν 25.εδάθην (3)· 

(ηα) φηαλ δελ παξέρεηαη δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 27., ηελ πιεξνθνξία φηη ν θαηαλαισηήο δελ ζα 

έρεη δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ή, θαηά πεξίπησζε, ηηο 

πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ν θαηαλαισηήο ράλεη ην 

δηθαίσκά ππαλαρψξεζήο ηνπ· 

(ηβ) ππελζχκηζε ηεο χπαξμεο λφκηκεο εγγχεζεο γηα ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ αγαζψλ· 

(ηγ) θαηά πεξίπησζε, ηελ χπαξμε θαη ηνπο φξνπο εθαξκνγήο 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηνπ πειάηε κεηά ηελ πψιεζε, 

εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θαη εκπνξηθψλ 

εγγπήζεσλ·  

(ηδ) ηελ χπαξμε ζρεηηθψλ θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη ηνπ 

ηξφπνπ απφθηεζεο αληηγξάθσλ ηνπο, θαηά πεξίπησζε· 

(ηε) ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε, ή, εάλ ε 

ζχκβαζε είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ ή απηφκαηεο παξάηαζεο, 

ηνπο φξνπο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο· 

(ηζη) θαηά πεξίπησζε, ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηαλαισηή βάζεη ηεο ζχκβαζεο· 

(ηδ) θαηά πεξίπησζε, ηελ χπαξμε θαη ηνπο φξνπο θαηάζεζεο 

ρξεκάησλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ πνπ 

πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ή λα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ 

θαηαλαισηή φπνηε ην δεηήζεη ν εκπνξεπφκελνο·  

(ηε) θαηά πεξίπησζε, ηηο δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ, καδί κε ηα ηζρχνληα ηερληθά κέηξα 

πξνζηαζίαο·  

(ηζ) θαηά πεξίπησζε, θάζε αμηφινγε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κε πιηζκηθφ θαη ινγηζκηθφ ηεο 

νπνίαο ν εκπνξεπφκελνο έρεη γλψζε ή επιφγσο 

αλακέλεηαη λα έρεη γλψζε· 
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(θ) θαηά πεξίπησζε, ηε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε 

εμσδηθαζηηθφ κεραληζκφ παξαπφλσλ θαη επαλφξζσζεο, 

ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν  εκπνξεπφκελνο, θαζψο θαη ηνπο 

ηξφπνπο πξφζβαζεο ζε απηφλ. 

 

(2) Σν εδάθην (1) ηζρχεη επίζεο γηα ζπκβάζεηο παξνρήο λεξνχ, 

θπζηθνχ αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φηαλ δελ δηαηίζεληαη πξνο 

πψιεζε ζε πεξηνξηζκέλν φγθν ή θαζνξηζκέλε πνζφηεηα, παξνρήο 

ηειεζέξκαλζεο ή παξνρήο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δελ 

παξέρεηαη πάλσ ζε πιηθφ κέζν.  

(3) ε πεξίπησζε δεκφζηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, νη πιεξνθνξίεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1), παξάγξαθνη (β), (γ) θαη (δ) 

κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη απφ αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ 

εθπιεηζηεξηαζηή.  

(4) Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1), 

παξάγξαθνη (ε), (ζ) θαη (η) κπνξνχλ λα παξέρνληαη κε ην ππφδεηγκα 

νδεγηψλ γηα ηελ ππαλαρψξεζε πνπ παξαηίζεηαη ζην Σκήκα Α ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ. Ο εκπνξεπφκελνο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ νξίδνληαη ζηηο ελ ιφγσ 

παξαγξάθνπο, εθφζνλ έρεη παξάζρεη απηέο ηηο νδεγίεο νξζά 

ζπκπιεξσκέλεο, ζηνλ θαηαλαισηή. 

(5) Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) απνηεινχλ 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δε κεηαβάιινληαη πιελ δηά ξεηήο 

ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 

(6) Δάλ ν εκπνξεπφκελνο δελ έρεη ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ελεκέξσζεο γηα ηηο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ή άιιεο δαπάλεο θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (1) παξάγξαθνο (ε) ή γηα ηηο δαπάλεο 

επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (1), 

παξάγξαθνο (ζ), ν θαηαλαισηήο δελ πιεξψλεη ηηο ελ ιφγσ 
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επηβαξχλζεηο ή δαπάλεο. 

(7) Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), 

ζπληάζζνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ µηα απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ή ζηε γιψζζα επηινγήο ηνπ θαηαλαισηή, εθφζνλ ν 

εκπνξεπφκελνο θαη ν θαηαλαισηήο ζπκθσλνχλ πξνο ηνχην. 

  

 

 

 

 

Ν.76(Ι)/2010 

 

 

Ν. 156(Ι) ηνπ 

2004 

Ν. 97(Ι) ηνπ 2007 

(8) Οη νξηδφκελεο ζηνλ παξφληα Νφκν ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο 

είλαη επηπξφζζεηεο κε ηηο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ πεξί Διεπζεξίαο Δγθαηάζηαζεο Παξφρσλ 

Τπεξεζηψλ θαη ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ Τπεξεζηψλ Νφκν 

ηνπ 2010 θαη ηνπ πεξί Οξηζκέλσλ Πηπρψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη εηδηθά ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ 

θαζψο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2004: 

Ννείηαη φηη, αλ κηα δηάηαμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ Νφκσλ ζρεηηθά κε 

ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρνληαη νη 

πιεξνθνξίεο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε δηάηαμε ηνπ παξφληνο 

Μέξνπο, ππεξηζρχεη ε δηάηαμε ηνπ παξφληνο Μέξνπο.  

  

 (9) Χο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ελεκέξσζεο 

πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα17.κέρξη 27., ην βάξνο ηεο απφδεημεο ην 

έρεη ν εκπνξεπφκελνο. 

  

Σππηθέο 

απαηηήζεηο γηα 

ζπκβάζεηο εθηφο 

εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο 

18. (1) Όζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, ν 

εκπνξεπφκελνο παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 17. εδάθην (1) ζηνλ θαηαλαισηή ζε ραξηί ή, εάλ ζπκθσλεί ν 

θαηαλαισηήο, ζε άιιν ζηαζεξφ κέζν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη 

λα είλαη επαλάγλσζηεο θαη δηαηππσκέλεο ζε απιή θαη θαηαλνεηή 

γιψζζα. 

(2) Ο εκπνξεπφκελνο παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή αληίγξαθν ηεο 

ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο ή ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζχκβαζεο ζε 

ραξηί ή, εάλ ζπκθσλεί ν θαηαλαισηήο, ζε άιιν ζηαζεξφ κέζν, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, θαηά πεξίπησζε, ηεο επηβεβαίσζεο ηεο 

πξνεγνχκελεο ξεηήο ζπγθαηάζεζεο θαη απνδνρήο  ηνπ θαηαλαισηή 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 27.παξάγξαθνο (ηγ). 

(3) Δθφζνλ ν θαηαλαισηήο επηζπκεί ε παξνρή ππεξεζηψλ ή ε 

παξνρή λεξνχ, θπζηθνχ αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φηαλ δελ 

δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζε πεξηνξηζκέλν φγθν ή ζε θαζνξηζκέλε 

πνζφηεηα, ή ε παξνρή ηειεζέξκαλζεο λα αξρίδεη ζηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ππαλαρψξεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 20. εδάθην 

(2), ν εκπνξεπφκελνο απαηηεί απφ ηνλ θαηαλαισηή λα θαηαζέζεη ηε 

ξεηή αίηεζή ηνπ πάλσ ζε ζηαζεξφ κέζν.  

(4) Όζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, 

εάλ ν θαηαλαισηήο έρεη δεηήζεη ξεηψο ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ γηα ηελ εθηέιεζε επηζθεπψλ ή ζπληήξεζεο γηα ηελ 

νπνία ν εκπνξεπφκελνο θαη ν θαηαλαισηήο ακέζσο εθηεινχλ ηηο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη εάλ ην πνζφλ πνπ πξέπεη λα 

θαηαβάιεη ν θαηαλαισηήο δελ ππεξβαίλεη ηα δηαθφζηα επξψ (€200) – 

(α) ν εκπνξεπφκελνο νθείιεη λα παξάζρεη ζηνλ θαηαλαισηή ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17. εδάθην (1), 

παξάγξαθνη (β) θαη (γ) θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηηκή θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα ππνινγηζηεί ε ηηκή, 

καδί κε εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ζε ραξηί ή, εάλ ν 

θαηαλαισηήο ζπκθσλεί, πάλσ ζε άιιν ζηαζεξφ κέζν. Ο 

εκπνξεπφκελνο νθείιεη λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη άξζξν 16. εδάθην (1), παξάγξαθνη (α), (ε) 

θαη (ηα), αιιά δχλαηαη επίζεο λα κελ ηηο παξάζρεη ζε ραξηί 

ή άιιν ζηαζεξφ κέζν εάλ ν θαηαλαισηήο ζπκθσλήζεη 

ξεηψο· 

(β) ε επηβεβαίσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην 

εδάθην (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ νθείιεη λα πεξηέρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17. εδάθην (1). 
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Σππηθέο 

απαηηήζεηο γηα εμ 

απνζηάζεσο 

ζπκβάζεηο 

 

19. (1) Όζνλ αθνξά ηηο εμ απνζηάζεσο ζπκβάζεηο, ν εκπνξεπφκελνο 

παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17. εδάθην 

(1)  ή ζέηεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηε δηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή κε 

ηξφπν θαηάιιειν γηα ην κέζν ηεο επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε απιή θαη θαηαλνεηή  γιψζζα. Δθφζνλ νη ελ ιφγσ 

πιεξνθνξίεο παξέρνληαη πάλσ ζε ζηαζεξφ κέζν, νθείινπλ λα είλαη 

επαλάγλσζηεο. 

 (2) Δάλ κηα εμ απνζηάζεσο ζχκβαζε πνπ πξφθεηηαη λα 

ζπλαθζεί κε ειεθηξνληθφ κέζν επηβάιιεη ζηνλ θαηαλαισηή ηελ 

ππνρξέσζε λα πιεξψζεη, ν εκπνξεπφκελνο νθείιεη λα παξάζρεη 

ζηνλ θαηαλαισηή κε ζαθή θαη επθξηλή ηξφπν θαη ακέζσο πξνηνχ ν 

θαηαλαισηήο ππνβάιεη ηελ παξαγγειία ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17. εδάθην (1) παξάγξαθνη (α), (ε), (ηε) θαη 

(ηζη) . Ο εκπνξεπφκελνο νθείιεη λα κεξηκλήζεη ψζηε ν θαηαλαισηήο, 

ππνβάιινληαο ηελ παξαγγειία ηνπ, λα αλαγλσξίζεη ξεηψο φηη ε 

παξαγγειία ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε πιεξσκήο. Δάλ ε ππνβνιή 

παξαγγειίαο απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε ελφο πιήθηξνπ ή αλάινγε 

ιεηηνπξγία, ην πιήθηξν ή ε αλάινγε ιεηηνπξγία πξέπεη λα θέξνπλ 

επαλάγλσζηε ζήκαλζε πνπ λα αλαγξάθεη ηηο ιέμεηο «παξαγγειία κε 

ππνρξέσζε πιεξσκήο» ή κηα αλάινγε ζαθή δηαηχπσζε πνπ λα 

δείρλεη φηη ε ππνβνιή παξαγγειίαο ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε 

πιεξσκήο ζηνλ εκπνξεπφκελν. Δάλ ν εκπνξεπφκελνο δελ 

ζπκκνξθσζεί κε ην παξφλ εδάθην, ν θαηαλαισηήο δελ δεζκεχεηαη 

απφ ηε ζχκβαζε ή ηελ παξαγγειία.  

(3) Οη εκπνξηθέο ηζηνζειίδεο νθείινπλ λα αλαγξάθνπλ ζαθψο 

θαη επαλάγλσζηα ην αξγφηεξν κε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο παξαγγειίαο θαηά πφζν ηζρχνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ 

παξάδνζε θαη πνηα κέζα πιεξσκήο είλαη δεθηά. 

(4) Δάλ ε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε κέζν επηθνηλσλίαο εμ 

απνζηάζεσο ην νπνίν παξέρεη πεξηνξηζκέλν ρψξν ή ρξφλν γηα ηελ 

απεηθφληζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ν εκπνξεπφκελνο παξέρεη, πάλσ ζην 
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ζπγθεθξηκέλν κέζν πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο ηεο ζχκβαζεο, 

ηνπιάρηζηνλ ηηο πξνζπκβαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ εκπνξεπφκελνπ, ηε ζπλνιηθή ηηκή, ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο, 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη, εάλ ε ζχκβαζε είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 17.εδάθην (1) παξάγξαθνη (α), (β), (ε), (ε) θαη (ηε) . Οη ινηπέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17.εδάθην (1)  παξέρνληαη 

απφ  ηνλ εκπνξεπφκελν ζηνλ θαηαλαισηή θαηά θαηάιιειν ηξφπν 

ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

(5) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (4), εάλ ν εκπνξεπφκελνο 

πξνβεί ζε ηειεθσληθή θιήζε πξνο ηνλ θαηαλαισηή κε ζθνπφ ηε 

ζχλαςε εμ απνζηάζεσο ζχκβαζεο, νθείιεη, ζηελ αξρή ηεο 

ζπλνκηιίαο κε ηνλ θαηαλαισηή, λα δειψζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη, 

φπνπ ηνχην έρεη εθαξκνγή, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ εμ 

νλφκαηνο ηνπ νπνίνπ ηειεθσλεί θαη ηνλ εκπνξηθφ ζθνπφ ηεο 

επηθνηλσλίαο. 

(6) Δάλ πξφθεηηαη λα ζπλαθζεί εμ απνζηάζεσο ζχκβαζε κέζσ 

ηειεθψλνπ, ν εκπνξεπφκελνο ππνρξενχηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζε ραξηί ή ζηαζεξφ κέζν πξνο ηνλ θαηαλαισηή, ν 

νπνίνο δεζκεχεηαη κφλνλ φηαλ ππνγξάςεη ηελ πξνζθνξά ή έρεη 

ζηείιεη ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

(7) Ο εκπνξεπφκελνο παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, ζε ραξηί ή ζηαζεξφ κέζν 

ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ζχλαςε ηεο εμ απνζηάζεσο 

ζχκβαζεο θαη ην αξγφηεξν θαηά ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ησλ 

αγαζψλ ή πξνηνχ αξρίζεη ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. Η ελ ιφγσ 

επηβεβαίσζε πεξηιακβάλεη: 

(α) ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

17. εδάθην (1), εθηφο εάλ ν εκπνξεπφκελνο έρεη ήδε 

παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ θαηαλαισηή πξηλ απφ ηε 
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ζχλαςε ηεο εμ απνζηάζεσο ζχκβαζεο ζε ζηαζεξφ κέζν, 

θαη 

(β) θαηά πεξίπησζε, ηελ επηβεβαίσζε ηεο πξνεγνχκελεο 

ξεηήο ζπγθαηάζεζεο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ θαηαλαισηή 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 27. παξάγξαθνο (ηγ) . 

 

(8) Δθφζνλ ν θαηαλαισηήο επηζπκεί ε παξνρή ππεξεζηψλ ή ε 

παξνρή λεξνχ, θπζηθνχ αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εάλ δελ 

δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζε πεξηνξηζκέλν φγθν ή ζε θαζνξηζκέλε 

πνζφηεηα, ή ε παξνρή ηειεζέξκαλζεο λα αξρίδεη ζηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ππαλαρψξεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 20. εδάθην 

(2), ν εκπνξεπφκελνο απαηηεί απφ ηνλ θαηαλαισηή λα θαηαζέζεη 

ξεηή αίηεζε. 

  

 

 

 

 

 

Ν. 156(Ι) ηνπ 

2004 

Ν. 97(Ι) ηνπ 2007 

(9) ην παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ 

απνζηνιή ειεθηξνληθψλ παξαγγειηψλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηα 

άξζξα 12 θαη 14 ηνπ πεξί Οξηζκέλσλ Πηπρψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη εηδηθά ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ 

θαζψο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2004. 

  

Γηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο 
20. (1) Δθηφο εάλ ηζρχνπλ νη εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 27., ν θαηαλαισηήο δχλαηαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ λα ππαλαρσξήζεη απφ ηελ εμ 

απνζηάζεσο ζχκβαζε ή ηε ζχκβαζε εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο 

ρσξίο λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο θαη ρσξίο θακία επηβάξπλζε πέξα 

απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 24. εδάθην (2) θαη ζην άξζξν 25. 

 (2) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 21., ε πξνβιεπφκελε ζην 

εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο ιήγεη 

δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο:  

(α) απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, γηα ηηο 

ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ· 
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(β) γηα ηηο ζπκβάζεηο πψιεζεο, απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία 

ν θαηαλαισηήο ή έλα ηξίην κέξνο ην νπνίν ππνδεηθλχεηαη 

απφ απηφλ, δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ κεηαθνξέα, απνθηά ηε 

θπζηθή θαηνρή ησλ αγαζψλ ή: 

(i) απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο ή έλα 

ηξίην κέξνο ην νπνίν ππνδεηθλχεηαη απφ απηφλ, 

δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ κεηαθνξέα, απνθηά ηε θπζηθή 

θαηνρή ηνπ ηειεπηαίνπ αγαζνχ, ζε πεξίπησζε 

πνιιψλ αγαζψλ παξαγγειζέλησλ απφ ηνλ 

θαηαλαισηή κε κηα παξαγγειία θαη παξαδηδφκελσλ 

ρσξηζηά, 

(ii) απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο ή έλα 

ηξίην κέξνο ην νπνίν ππνδεηθλχεηαη απφ απηφλ, 

δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ κεηαθνξέα, απνθηά ηε θπζηθή 

θαηνρή ηεο ηειεπηαίαο παξηίδαο ή ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηεκαρίνπ, ζε πεξίπησζε παξάδνζεο αγαζνχ 

απνηεινχκελνπ απφ πνιιέο παξηίδεο ή πνιιά 

ηεκάρηα, 

(iii) απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο ή έλα 

ηξίην κέξνο ην νπνίν ππνδεηθλχεηαη απφ απηφλ, 

δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ κεηαθνξέα, απνθηά ηε θπζηθή 

θαηνρή ηνπ πξψηνπ αγαζνχ, ζε πεξίπησζε 

ζχκβαζεο ηαθηηθήο παξάδνζεο αγαζψλ ζε 

θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν· 

(γ) απφ ηελ εκέξα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε 

ζπκβάζεσλ παξνρήο λεξνχ, θπζηθνχ αεξίνπ ή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, εάλ δελ δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζε 

πεξηνξηζκέλν φγθν ή θαζνξηζκέλε πνζφηεηα, παξνρήο 

ηειεζέξκαλζεο ή παξνρήο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ 

δελ παξέρεηαη πάλσ ζε ζηαζεξφ κέζν. 

(3) Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δχλαληαη λα εθηειέζνπλ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

ππαλαρψξεζεο. 
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Παξάιεηςε 

ελεκέξσζεο 

ζρεηηθά κε ην 

δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο 

 

21. (1) Δάλ ν εκπνξεπφκελνο δελ παξέζρε ζηνλ θαηαλαισηή ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο φπσο 

απαηηείηαη απφ ην άξζξν 17. εδάθην (1) παξάγξαθνο (ε), ε 

πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο ιήγεη δψδεθα (12) κήλεο κεηά ην ηέινο 

ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο ππαλαρψξεζεο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 20. εδάθην (2). 

(2) Δάλ ν εκπνξεπφκελνο παξέζρε ζηνλ θαηαλαισηή ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ εληφο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη ζην 

άξζξν 19 εδάθην (2), ε πεξίνδνο ππαλαρψξεζεο ιήγεη δεθαηέζζεξηο 

(14) εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ν θαηαλαισηήο ιακβάλεη ηηο ελ ιφγσ 

πιεξνθνξίεο. 

  

Άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο 

ππαλαρψξεζεο 

22.- (1) Πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππαλαρψξεζεο, ν 

θαηαλαισηήο ελεκεξψλεη ηνλ εκπνξεπφκελν γηα ηελ απφθαζή ηνπ λα 

ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ν 

θαηαλαισηήο δχλαηαη - 

(α) είηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ππφδεηγκα εληχπνπ 

ππαλαρψξεζεο φπσο νξίδεηαη ζην Σκήκα Β ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ· 

(β) είηε λα θάλεη νπνηαδήπνηε άιιε ζαθή δήισζε πνπ λα 

παξνπζηάδεη ηελ απφθαζή ηνπ λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε 

ζχκβαζε. 

 

 (2) Ο θαηαλαισηήο έρεη θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ππαλαρψξεζεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππαλαρψξεζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 20. εδάθην (2) θαη ζην άξζξν 21., εάλ ε 

αλαθνίλσζε πεξί άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο 

απνζηαιεί απφ ηνλ θαηαλαισηή πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο. 
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(3) Ο εκπνξεπφκελνο κπνξεί, επηπιένλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), λα παξάζρεη ηελ επηινγή ζηνλ 

θαηαλαισηή λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά είηε ην 

ππφδεηγκα εληχπνπ ππαλαρψξεζεο πνπ παξαηίζεηαη ζην Σκήκα Β 

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, είηε νπνηαδήπνηε άιιε ζαθή δήισζε πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ εκπνξεπφκελνπ. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ν εκπνξεπφκελνο θνηλνπνηεί ζηνλ θαηαλαισηή 

επηβεβαίσζε παξαιαβήο απηήο ηεο ππαλαρψξεζεο πάλσ ζε 

ζηαζεξφ κέζν ακειιεηί.  

(4) Ο θαηαλαισηήο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο φηη άζθεζε ην 

δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

  

Έλλνκα 

απνηειέζκαηα 

ππαλαρψξεζεο 

23. Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο ηεξκαηίδεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ: 

(α) λα εθηειέζνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο ζχκβαζε ή ηε ζχκβαζε 

εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο ή 

(β) λα ζπλάςνπλ ζχκβαζε εμ απνζηάζεσο ή εθηφο εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππνβιήζεθε 

πξνζθνξά απφ ηνλ θαηαλαισηή. 

  

Τπνρξεψζεηο ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ 

ζε πεξίπησζε 

ππαλαρψξεζεο 

 

24.- (1) Ο εκπνξεπφκελνο επηζηξέθεη θάζε πιεξσκή πνπ έιαβε απφ 

ηνλ θαηαλαισηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δαπαλψλ παξάδνζεο, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαη 

νπσζδήπνηε εληφο 14 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία 

ελεκεξψζεθε γηα ηελ απφθαζε ηνπ θαηαλαισηή λα ππαλαρσξήζεη 

απφ ηε ζχκβαζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22. . Ο εκπνξεπφκελνο 

πξνβαίλεη ζηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα κέζα 

πιεξσκήο κε εθείλα πνπ ν θαηαλαισηήο ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ 

αξρηθή ζπλαιιαγή, εθηφο θη αλ ν θαηαλαισηήο έρεη ξεηψο 

ζπκθσλήζεη δηαθνξεηηθά θαη ππφ ηνλ φξν λα κελ επηβαξπλζεί ν 

θαηαλαισηήο κε δαπάλεο πξνθχπηνπζεο απφ ηελ επηζηξνθή ησλ 
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ρξεκάησλ. 

 (2) Καηά παξέθθιηζε απφ ην εδάθην (1), ν εκπνξεπφκελνο δελ 

απαηηείηαη λα επηζηξέςεη ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο παξάδνζεο, εάλ ν 

θαηαλαισηήο ξεηψο είρε επηιέμεη ηξφπν παξάδνζεο άιιν απφ ηνλ 

θζελφηεξν ηππνπνηεκέλν ηξφπν παξάδνζεο πνπ πξνζθέξεη ν 

εκπνξεπφκελνο. 

 (3) Δθηφο εάλ ν εκπνξεπφκελνο πξνζθέξζεθε λα παξαιάβεη ν 

ίδηνο ηα αγαζά, φζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο πψιεζεο, ν 

εκπνξεπφκελνο κπνξεί λα παξαθξαηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ηηκήκαηνο κέρξη λα ιάβεη πίζσ ηα αγαζά ή κέρξη ν θαηαλαισηήο λα 

παξάζρεη απνδείμεηο φηη έζηεηιε πίζσ ηα αγαζά, φπνην απφ ηα δχν 

ζπκβεί πξψην. 

  

Τπνρξεψζεηο ηνπ 

θαηαλαισηή ζε 

πεξίπησζε 

ππαλαρψξεζεο 

 

25. (1) Δθηφο εάλ ν εκπνξεπφκελνο έρεη πξνζθεξζεί λα παξαιάβεη 

ηα αγαζά ν ίδηνο, ν θαηαλαισηήο επηζηξέθεη ηα αγαζά ή ηα 

κεηαβηβάδεη ζηνλ εκπνξεπφκελν ή ζε άηνκν εμνπζηνδνηεκέλν απφ 

ηνλ εκπνξεπφκελν λα ιάβεη ηα αγαζά, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε θαη νπσζδήπνηε εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ 

απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία αλαθνίλσζε ζηνλ εκπνξεπφκελν ηελ 

απφθαζή ηνπ λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 22. Η πξνζεζκία  ηεξείηαη εάλ ν θαηαλαισηήο ζηείιεη πίζσ ηα 

αγαζά πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ησλ δεθαηεζζάξσλ (14) 

εκεξψλ. Ο θαηαλαισηήο επηβαξχλεηαη κφλν κε ην άκεζν θφζηνο 

επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ, εθηφο εάλ ν εκπνξεπφκελνο έρεη 

ζπκθσλήζεη λα επηβαξπλζεί ν ίδηνο κε ην ελ ιφγσ θφζηνο ή εάλ ν 

εκπνξεπφκελνο έρεη παξαιείςεη λα ελεκεξψζεη ηνλ θαηαλαισηή φηη ν 

θαηαλαισηήο νθείιεη λα επηβαξπλζεί κε απηφ. ηελ πεξίπησζε 

ζπκβάζεσλ εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ηα αγαζά έρνπλ 

παξαδνζεί ζηελ νηθία ηνπ θαηαλαισηή ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, ν εκπνξεπφκελνο παξαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηα 

αγαζά, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αγαζά πνπ απφ ηε θχζε ηνπο δελ 
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κπνξνχλ θαλνληθά λα επηζηξαθνχλ ηαρπδξνκηθψο. 

(2) Ο θαηαλαισηήο επζχλεηαη γηα ηπρφλ κείσζε ηεο αμίαο ησλ 

αγαζψλ κφλν σο απνηέιεζκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αγαζψλ άιιεο 

πιελ εθείλεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θχζεο, ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγαζψλ. Ο θαηαλαισηήο 

δελ επζχλεηαη ζε θακία πεξίπησζε γηα νπνηαδήπνηε κείσζε ηεο 

αμίαο ησλ αγαζψλ φηαλ ν εκπνξεπφκελνο δελ παξέζρε θνηλνπνίεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 17.εδάθην 

(1) παξάγξαθνο (ε). 

(3) Δάλ ν θαηαλαισηήο αζθήζεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο, 

αθνχ έρεη θάλεη αίηεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 18.εδάθην (3) ή ην 

άξζξν 19.εδάθην (8), νθείιεη ν θαηαλαισηήο λα θαηαβάιεη ζηνλ 

εκπνξεπφκελν, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πιήξε θάιπςε ηεο ζχκβαζεο, 

έλα πνζφ αλάινγν πξνο ηα παξαζρεζέληα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ν 

θαηαλαισηήο ελεκέξσζε ηνλ εκπνξεπφκελν φηη ζα αζθήζεη ην 

δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο. Σν αλαινγνχλ πνζφ πνπ ν θαηαλαισηήο 

νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ εκπνξεπφκελν ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο 

ζπλνιηθήο ηηκήο πνπ είρε ζπκθσλεζεί ζηε ζχκβαζε. Δάλ ε ζπλνιηθή 

ηηκή είλαη ππεξβνιηθή, ην αλαινγνχλ πνζφ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί 

βάζεη ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ παξαζρεζέλησλ.  

(4) Ο θαηαλαισηήο δελ επηβαξχλεηαη: 

(α) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηελ παξνρή λεξνχ, θπζηθνχ 

αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εάλ δελ δηαηίζεληαη πξνο 

πψιεζε ζε πεξηνξηζκέλν φγθν ή ζε θαζνξηζκέλε 

πνζφηεηα, ή γηα παξνρή ηειεζέξκαλζεο, ελ κέξεη ή ελ 

φισ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ππαλαρψξεζεο, 

εθφζνλ: 

(i) ν εκπνξεπφκελνο έρεη παξαιείςεη λα παξάζρεη 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

17. εδάθην (1) παξάγξαθνη (ε) ή (η), ή 

(ii) ν θαηαλαισηήο δελ έδσζε ηελ πξνεγνχκελε 



39 

 

ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπ λα μεθηλήζεη ε εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο 

ππαλαρψξεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 18. 

εδάθην (3) ή ην άξζξν 19. εδάθην (8)∙ ή 

(β) γηα ηελ ελ φισ ή ελ κέξεη παξνρή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 

πνπ δελ παξαδίδεηαη πάλσ ζε πιηθφ κέζν, εθφζνλ:  

(i) ν θαηαλαισηήο δελ έδσζε ηελ πξνεγνχκελε ξεηή 

ζπγθαηάζεζή ηνπ λα μεθηλήζεη ε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο πξηλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ 

δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 20., 

(ii) ν θαηαλαισηήο δελ αλαγλψξηζε φηη ράλεη ην 

δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο φηαλ έδηλε ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ ή  

(iii) ν εκπνξεπφκελνο έρεη παξαιείςεη λα παξάζρεη 

ηελ επηβεβαίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

18. εδάθην (2) ηνπ ή ζην άξζξν 19. εδάθην (7).  

 (5) Δθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζην άξζξν 24. εδάθην (2)  θαη ζην 

παξφλ άξζξν, ν θαηαλαισηήο δελ θέξεη θακία επζχλε αλ 

αζθήζεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο. 

  

πλέπεηεο ηεο 

άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο 

ππαλαρψξεζεο 

ζε ζπλδεδεκέλεο 

ζπκβάζεηο 

 

Ν.106(Ι) ηνπ 2010 

Ν.176(Ι) ηνπ 2012 

Ν. 40(Ι) ηνπ 2013 

Ν.42(Ι) ηνπ 2017 

26.- (1) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πεξί ησλ πκβάζεσλ 

Καηαλαισηηθήο Πίζηεο Νφκνπ, εάλ ν θαηαλαισηήο αζθήζεη ην 

δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ηνπ απφ εμ απνζηάζεσο ζχκβαζε ή 

ζχκβαζε εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 20. 

έσο 25. ,ηπρφλ ζπλδεδεκέλεοζπκβάζεηο ιήγνπλ απηνκάησο, ρσξίο 

θαλέλα θφζηνο γηα ηνλ θαηαλαισηή, εθηφο φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 24. εδάθην (2) θαη ζην άξζξν 25. . Ο εκπνξεπφκελνο νθείιεη, 

ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ζπλδεδεκέλεο ζπκβάζεηο 

εθηεινχληαη απφ άιιν πξφζσπν απφ ηνλ ίδην, θαηά ηελ παξαιαβή 

ηεο θνηλνπνίεζεο ππαλαρψξεζεο απφ ηελ ζχκβαζε λα 

πιεξνθνξήζεη ακέζσο ην άιιν πξφζσπν ζρεηηθά. 

Ν. 106(Ι) ηνπ (2) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πεξί ησλ πκβάζεσλ 
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2010 

Ν. 176(Ι) ηνπ 

2012 

Ν. 40(Ι) ηνπ 2013 

Ν. 50(Ι) ηνπ 2013 

Ν. 42(Ι) ηνπ 2017 

Καηαλαισηηθήο Πίζηεο Νφκνπ ηνπ 2010, εάλ ν θαηαλαισηήο αζθήζεη 

ην δηθαίσκά ηνπ ππαλαρψξεζεο απφ εμ απνζηάζεσο ζχκβαζε ή 

ζχκβαζε εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 20. 

έσο 25., θαη ην ηίκεκα θαιχπηεηαη, είηε ελ φισ είηε ελ κέξεη, απφ 

πίζησζε πνπ έρεη ρνξεγήζεη ζηνλ αγνξαζηή ν εκπνξεπφκελνο ή 

ηξίην πξφζσπν, βάζεη δηαθαλνληζκνχ ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ, ηφηε ε ζχκβαζε πίζησζεο ιχεηαη απηνκάησο θαη ν 

θαηαλαισηήο δελ ππφθεηηαη ζε νπνηαδήπνηε έμνδα. Ο 

εκπνξεπφκελνο νθείιεη, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πηζησηήο 

είλαη άιιν πξφζσπν απφ ηνλ ίδην, θαηά ηελ παξαιαβή ηεο 

θνηλνπνίεζεο ππαλαρψξεζεο απφ ηελ ζχκβαζε λα πιεξνθνξήζεη 

ακέζσο ηνλ πηζησηή ζρεηηθά.  

  

Δμαηξέζεηο απφ 

ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο 

 

27. Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 20. 

έσο 26. γηα ηηο εμ απνζηάζεσο θαη εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο 

ζπλαπηφκελεο ζπκβάζεηο, δελ παξέρεηαη ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

(α) ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ κεηά ηελ πιήξε παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο, εάλ ε εθηέιεζε άξρηζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή, θαη κε ηελ εθ κέξνπο 

ηνπ αλαγλψξηζε φηη ζα απνιέζεη ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζήο ηνπ, κφιηο ε ζχκβαζε εθηειεζζεί πιήξσο 

απφ ηνλ εκπνξεπφκελν· 

(β) ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ε ηηκή ησλ 

νπνίσλ εμαξηάηαη απφ δηαθπκάλζεηο ηεο ρξεκαηαγνξάο ηηο 

νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ειέγμεη ν εκπνξεπφκελνο θαη νη 

νπνίεο ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

ππαλαρψξεζεο· 

(γ) ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαλαισηή ή ζαθψο 

εμαηνκηθεπκέλσλ·  

(δ) ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα αιινησζνχλ ή 

ιήγνπλ ζχληνκα· 
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(ε) ηελ πξνκήζεηα ζθξαγηζκέλσλ αγαζψλ ηα νπνία δελ είλαη 

θαηάιιεια πξνο επηζηξνθή, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο 

πγείαο ή γηα ιφγνπο πγηεηλήο, θαη ηα νπνία έρνπλ 

απνζθξαγηζηεί κεηά ηελ παξάδνζε· 

(ζη) ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ηα νπνία, κεηά ηελ παξάδνζε, 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, είλαη αλαπφζπαζηα αλακεκεηγκέλα 

κε άιια ζηνηρεία·  

(δ) ηελ πξνκήζεηα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ε ηηκή ησλ 

νπνίσλ έρεη ζπκθσλεζεί θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο πψιεζεο, ε παξάδνζε ησλ νπνίσλ κπνξεί 

φκσο λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κεηά απφ ηξηάληα (30) 

εκέξεο θαη ε πξαγκαηηθή ηηκή ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ 

δηαθπκάλζεηο ζηελ αγνξά, ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ειέγμεη ν εκπνξεπφκελνο· 

(ε) ζπκβάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν θαηαλαισηήο έρεη δεηήζεη 

εηδηθά επίζθεςε απφ ηνλ εκπνξεπφκελν κε ζθνπφ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη επείγνπζεο επηδηνξζψζεηο ή ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Δάλ, ζηελ πεξίπησζε 

ηέηνηαο επίζθεςεο, ν εκπνξεπφκελνο παξάζρεη ππεξεζίεο 

επηπιένλ εθείλσλ πνπ δεηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ 

θαηαλαισηή ή αγαζά πέξα απφ ηα αληαιιαθηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ππνρξεσηηθά θαηά ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή θαηά ηηο επηδηνξζψζεηο, ην 

δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο εθαξκφδεηαη ζηηο ελ ιφγσ 

πξφζζεηεο ππεξεζίεο ή αγαζά· 

(ζ) ηελ πξνκήζεηα ζθξαγηζκέλσλ ερεηηθψλ εγγξαθψλ ή 

ζθξαγηζκέλσλ εγγξαθψλ βίληεν ή ζθξαγηζκέλνπ 

ινγηζκηθνχ γηα ππνινγηζηέο, πνπ απνζθξαγίζηεθαλ κεηά 

ηελ παξάδνζε· 

(η) ηελ πξνκήζεηα εθεκεξίδσλ θαη παληφο είδνπο πεξηνδηθψλ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπλδξνκεηηθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα απηψλ ησλ εληχπσλ· 

(ηα) ζπκβάζεηο ζπλαθζείζεο ζε δεκφζην πιεηζηεξηαζκφ·  



42 

 

(ηβ) ηελ παξνρή ζηέγαζεο πιελ γηα ζθνπνχο θαηνηθίαο, 

κεηαθνξάο αγαζψλ, ππεξεζηψλ ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, 

εζηίαζεο ή ππεξεζηψλ ζρεηηδφκελσλ κε δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο εάλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία ή πξνζεζκία εθηέιεζεο· 

(ηγ) ηελ πξνκήζεηα ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κε παξερφκελνπ 

πάλσ ζε πιηθφ κέζν, εάλ ε εθηέιεζε άξρηζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ 

επηβεβαίσζε εθ κέξνπο ηνπ φηη ράλεη έηζη ην δηθαίσκά 

ππαλαρψξεζήο ηνπ. 

  

Παξάδνζε θαη 

κεηάζεζε ηνπ 

θηλδχλνπ 

 

28.- (1) Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο πψιεζεο, 

αιιά δελ εθαξκφδεηαη ζε ζπκβάζεηο παξνρήο λεξνχ, θπζηθνχ αεξίνπ 

ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φηαλ δελ δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζε 

πεξηνξηζκέλν φγθν ή ζε θαζνξηζκέλε πνζφηεηα, παξνρήο 

ηειεζέξκαλζεο ή παξνρήο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κε επξηζθφκελνπ 

πάλσ ζε πιηθφ κέζν.  

(2) Δθηφο εάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ ζπκθσλήζεη 

δηαθνξεηηθά σο πξνο ηνλ ρξφλν παξάδνζεο, ν εκπνξεπφκελνο 

παξαδίδεη ηα αγαζά κε ηε κεηαβίβαζε ηεο θπζηθήο θαηνρήο ή 

ειέγρνπ ησλ αγαζψλ ζηνλ θαηαλαισηή ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε, αιιά νπσζδήπνηε εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

 (3) Όηαλ ν εκπνξεπφκελνο δελ εθπιεξψλεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ 

λα παξαδψζεη ηα αγαζά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζπκθψλεζε κε ηνλ 

θαηαλαισηή ή εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζην εδάθην (1), ν 

θαηαλαισηήο πξέπεη λα ηνπ δεηήζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

παξάδνζε εληφο επηπιένλ πξνζεζκίαο αλάινγεο ησλ πεξηζηάζεσλ. 

Δάλ ν εκπνξεπφκελνο δελ παξαδψζεη ηα αγαζά εληφο απηήο ηεο 

επηπιένλ πξνζεζκίαο, ν θαηαλαισηήο δηθαηνχηαη λα ηεξκαηίζεη ηε 

ζχκβαζε.  



43 

 

(4) Σν εδάθην (3) δελ εθαξκφδεηαη ζε ζπκβάζεηο πσιήζεσλ, εάλ 

ν εκπνξεπφκελνο έρεη αξλεζεί λα παξαδψζεη ηα αγαζά ή εάλ ε 

παξάδνζε εληφο ηεο ζπκθσλεκέλεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο είλαη 

ζεκαληηθή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ 

πεξηέβαιαλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ή εάλ ν θαηαλαισηήο έρεη 

ελεκεξψζεη ηνλ εκπνξεπφκελν, πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, 

φηη ε παξάδνζε απαηηείηαη λα γίλεη ζε ή κέρξη κία νξηζκέλε 

εκεξνκελία. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, εάλ ν εκπνξεπφκελνο 

παξαιείςεη λα παξαδψζεη ηα αγαζά θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

ζπκθψλεζε κε ηνλ θαηαλαισηή ή εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη 

ζην εδάθην (1), ν θαηαλαισηήο δηθαηνχηαη λα ηεξκαηίζεη ηε ζχκβαζε 

ακέζσο. 

 (5) Μφιηο ηεξκαηηζηεί ε ζχκβαζε, ν εκπνξεπφκελνο νθείιεη λα 

επηζηξέςεη, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, φια ηα ρξήκαηα πνπ 

είραλ πιεξσζεί βάζεη ηεο ζχκβαζεο. 

(6) Δπηπιένλ ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο δπλάκεη ησλ 

εδαθίσλ (2) θαη (3), ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη 

άιια λνκηθά κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

(7) ηηο ζπκβάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν εκπνξεπφκελνο απνζηέιιεη 

ηα αγαζά ζηνλ θαηαλαισηή, ν θίλδπλνο απψιεηαο ή βιάβεο ησλ 

αγαζψλ κεηαηίζεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, φηαλ απηφο ή θάπνην ηξίην 

κέξνο ην νπνίν νξίδεηαη ζρεηηθά απφ ηνλ θαηαλαισηή θαη είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ κεηαθνξέα ηνπ εκπνξεπφκελνπ έρεη απνθηήζεη 

ηε θπζηθή θαηνρή ησλ αγαζψλ. Δληνχηνηο, ν θίλδπλνο κεηαηίζεηαη 

ζηνλ θαηαλαισηή κε ηελ παξάδνζε ζηνλ κεηαθνξέα, εάλ ν 

κεηαθνξέαο έρεη ιάβεη εληνιή απφ ηνλ θαηαλαισηή λα κεηαθέξεη ηα 

αγαζά θαη ε ελ ιφγσ επηινγή δελ πξνζθέξζεθε απφ ηνλ 

εκπνξεπφκελν, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαλαισηή 

έλαληη ηνπ κεηαθνξέα. 

  

Πεδίν εθαξκνγήο 29. Σα άξζξα 30., 31. θαη 32. εθαξκφδνληαη ζε ζπκβάζεηο πσιήζεσλ 
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άξζξσλ 30., 31. 

θαη 32. 
θαη ππεξεζηψλ θαη ζε ζπκβάζεηο παξνρήο λεξνχ, θπζηθνχ αεξίνπ, 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηειεζέξκαλζεο ή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. 

  

Έμνδα γηα ρξήζε 

κέζσλ πιεξσκήο 
30. Ο εκπνξεπφκελνο απαγνξεχεηαη λα ρξεψλεη ηνπο θαηαλαισηέο 

γηα ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ πιεξσκήο, δαπάλε 

ππεξβαίλνπζα ηνπ θφζηνπο ρξήζεο απηνχ ηνπ κέζνπ απφ ηνλ 

εκπνξεπφκελν. 

  

Σειεθσληθή 

επηθνηλσλία 
31.- (1) Όηαλ ν εκπνξεπφκελνο ρξεζηκνπνηεί ηειεθσληθή γξακκή γηα 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία καδί κε ηνλ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλαπηφκελεο ζπκβάζεηο, ν θαηαλαισηήο, ηε ζηηγκή πνπ επηθνηλσλεί 

κε ηνλ εκπνξεπφκελν, δελ ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη πέξαλ απφ ηε 

βαζηθή ηηκή ρξέσζεο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο.  

(2) Σν εδάθην (1) ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ 

παξφρσλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ λα επηβάιινπλ ρξέσζε 

γηα απηέο ηηο θιήζεηο.  

  

Πξφζζεηεο 

πιεξσκέο 
32. Πξνηνχ ν θαηαλαισηήο δεζκεπζεί απφ ηε ζχκβαζε ή πξνζθνξά, 

ν εκπνξεπφκελνο επηδηψθεη ηε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ θαηαλαισηή γηα 

θάζε πξφζζεηε πιεξσκή επηπιένλ ηεο ακνηβήο πνπ ζπκθσλείηαη γηα 

ηελ θχξηα ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ εκπνξεπφκελνπ. Δάλ ν 

εκπνξεπφκελνο δελ έρεη ιάβεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ 

θαηαλαισηή, αιιά ηελ έρεη ζπλαγάγεη, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο επηινγέο ηηο νπνίεο ν θαηαλαισηήο απαηηείηαη λα 

απνξξίςεη πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πξφζζεηε πιεξσκή, ν 

θαηαλαισηήο δηθαηνχηαη ηελ επηζηξνθή απηήο ηεο πιεξσκήο. 

  

 ΜΔΡΟ V 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

  

Πεδίν εθαξκνγήο 33. Σν παξφλ Μέξνο εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο πψιεζεο αγαζψλ 

πνπ ζπλάπηνληαη κε θαηαλαισηέο. 
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Δξκελεία 34.ην παξφλ Μέξνο,:   

«αγαζφ» ζεκαίλεη θάζε ελζψκαην, θηλεηφ πξάγκα, εθηφο απφ: 

(α) ηα αγαζά ηα νπνία πσινχληαη ζην πιαίζην αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο ή κε άιιν ηξφπν απφ δηθαζηηθή αξρή, 

(β) ην λεξφ θαη ην θπζηθφ αέξην, φηαλ δελ είλαη ζπζθεπαζκέλα 

πξνο πψιεζε ζε πεξηνξηζκέλν φγθν ή θαζνξηζκέλε 

πνζφηεηα, θαη  

(γ) ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα∙  

 

«επηζθεπή» ζεκαίλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αγαζνχ ζε πεξίπησζε 

έιιεηςεο ζπκκφξθσζεο, ψζηε απηφ λα είλαη ζχκθσλν πξνο ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο∙ 

«παξαγσγφο» ζεκαίλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ελφο αγαζνχ, ηνλ 

εηζαγσγέα ηνπ αγαζνχ ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θάζε 

πξφζσπν πνπ παξνπζηάδεηαη σο παξαγσγφο ζέηνληαο επί ηνπ 

αγαζνχ ην φλνκα ηνπ, ην ζήκα ηνπ ή άιιν δηαθξηηηθφ ζεκείν· 

«πσιεηήο» ζεκαίλεη ηνλ εκπνξεπφκελν ν νπνίνο δπλάκεη 

ζπκβάζεσο πσιεί αγαζά∙ 

«ζχκβαζε πψιεζεο αγαζψλ» πεξηιακβάλεη ηηο ζπκβάζεηο 

πξνκήζεηαο αγαζψλ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ή λα 

παξαρζνχλ, αιιά δελ πεξηιακβάλεη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελν ηαπηφρξνλα ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 
 

πκκφξθσζε 

πξνο ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο 

35.- (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν 

πσιεηήο πξέπεη λα παξαδίδεη ζηνλ θαηαλαισηή αγαζά πνπ είλαη 

ζχκθσλα πξνο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο αγαζψλ. 

(2) Σα αγαζά ηεθκαίξνληαη φηη είλαη ζχκθσλα πξνο ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο, εάλ: 
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(α) αληαπνθξίλνληαη ζηελ πεξηγξαθή πνπ έρεη γίλεη απφ ηνλ 

πσιεηή θαη έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αγαζνχ εθείλνπ πνπ ν 

πσιεηήο είρε παξνπζηάζεη ζηνλ θαηαλαισηή σο δείγκα ή 

ππφδεηγκα∙ 

(β) είλαη θαηάιιεια γηα θάζε εηδηθή ρξήζε ηελ νπνία επηδεηεί ν 

θαηαλαισηήο θαη ηελ νπνία γλσζηνπνίεζε ζηνλ πσιεηή 

θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ν δε πσιεηήο 

ηελ απνδέρζεθε∙ 

(γ) είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη 

ζπλήζσο ηα αγαζά ηνπ ίδηνπ ηχπνπ∙ 

(δ) έρνπλ ηε ζπλήζε πνηφηεηα θαη ηηο επηδφζεηο ελφο αγαζνχ 

ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ηηο νπνίεο κπνξεί επιφγσο λα αλακέλεη ν 

θαηαλαισηήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηνπ αγαζνχ 

θαη ηηο δεκφζηεο δειψζεηο ηνπ πσιεηή, ηνπ παξαγσγνχ ή 

ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ, ηδίσο ζην πιαίζην ηεο 

δηαθήκηζεο ή ηεο επηζήκαλζεο. 

 

(3) Υσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

εδαθίνπ (2), ε πνηφηεηα ησλ αγαζψλ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα: 

(α) ηε δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη 

εηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη∙ 

41(Ι) ηνπ 2004, 

85(Ι) ηνπ 2009, 

22(Ι) ηνπ 2010 

 (β) ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 ηνπ πεξί ηεο Γεληθήο Αζθάιεηαο ησλ Πξντφλησλ 

Νφκνπ ηνπ 2004∙ 

 (γ) ηελ εχινγε αληνρή ζην ρξφλν θαη ζηε ρξήζε∙ 

(δ) ηελ εκθάληζε θαη ηελ ηειηθή επεμεξγαζία∙ θαη 

(ε) ηελ αλππαξμία ειαηησκάησλ. 

 

(4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ πθίζηαηαη 

έιιεηςε ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο φξνπο  ηεο  ζχκβαζεο πψιεζεο 

αγαζψλ εάλ, θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ν 

θαηαλαισηήο γλψξηδε ή δελ κπνξνχζε επιφγσο λα αγλνεί ηελ 
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έιιεηςε ηεο ζπκκφξθσζεο ή εάλ ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο νθείιεηαη 

ζε πιηθά πνπ πξνκεζεχεη ν θαηαλαισηήο. 

(5) Ο πσιεηήο δελ επζχλεηαη γηα ηηο δεκφζηεο δειψζεηο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2), παξάγξαθνο (δ), εάλ: 

(α) απνδεηθλχεη φηη δε γλψξηδε θαη δελ κπνξνχζε επιφγσο λα 

γλσξίδεη ηε ζρεηηθή δήισζε∙ 

(β) απνδεηθλχεη φηη είρε δηνξζσζεί ε ζρεηηθή δήισζε κέρξη ηε 

ζηηγκή ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο∙ ή 

(γ) απνδεηθλχεη φηη ε απφθαζε γηα ηελ αγνξά ηνπ αγαζνχ δελ 

κπνξνχζε λα επεξεαζηεί απφ ηε δήισζε. 

 

(6) Η έιιεηςε ζπκκφξθσζεο πνπ απνξξέεη απφ θαθή 

εγθαηάζηαζε ηνπ αγαζνχ εμνκνηψλεηαη κε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο 

πξνο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, φηαλ ε εγθαηάζηαζε απνηειεί κέξνο 

ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο αγαζψλ θαη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ 

πσιεηή ή κε επζχλε ηνπ.  Σνχην ηζρχεη εμίζνπ φηαλ ην αγαζφ, ην 

νπνίν πξννξηδφηαλ λα εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ θαηαλαισηή, 

εγθαηαζηάζεθε απφ ηνλ θαηαλαισηή ε δε θαθή εγθαηάζηαζε 

νθείιεηαη ζε ειιηπείο, αλαθξηβείο ή ιαλζαζκέλεο νδεγίεο 

εγθαηάζηαζεο: 

Ννείηαη φηη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, πνπ δελ παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ 

ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Γεκνθξαηίαο, λννπκέλνπ φηη 

πξφθεηηαη γηα επίζεκε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα 

ζεσξνχληαη σο ειιηπείο. 

  

Νφκηκε εγγχεζε 36.- (1) Ο πσιεηήο επζχλεηαη έλαληη ηνπ θαηαλαισηή γηα θάζε 

έιιεηςε ζπκκφξθσζεο πνπ ππάξρεη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

αγαζνχ. 

(2) Όηαλ ππάξρεη έιιεηςε ζπκκφξθσζεο, ν θαηαλαισηήο έρεη 

δηθαίσκα είηε ζε δσξεάλ απνθαηάζηαζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 

αγαζνχ κε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ην εδάθην (3), 
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είηε ζε πξνζήθνπζα κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο, είηε ζε ππαλαρψξεζε 

απφ ηε ζχκβαζε φζνλ αθνξά ην αγαζφ απηφ, ζχκθσλα κε ηα εδάθηα 

(7), (8) θαη (9). 

(3) Ο θαηαλαισηήο έρεη, θαη’ αξράο, δηθαίσκα λα επηιέμεη λα 

απαηηήζεη απφ ηνλ πσιεηή ηε δσξεάλ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ 

αγαζνχ, εθηφο εάλ ν πσιεηήο απνδείμεη φηη κηα ηέηνηα πξάμε είλαη 

αδχλαηε ή δπζαλάινγε. Η επαλφξζσζε ζεσξείηαη δπζαλάινγε εάλ, 

ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν επαλφξζσζεο, ζπλεπάγεηαη 

γηα ηνλ πσιεηή ππεξβνιηθά πςειφ θφζηνο, ιακβάλνληαο ππφςε: 

(α) ηελ αμία πνπ ζα είρε ην αγαζφ, εάλ δελ ππήξρε έιιεηςε 

ζπκκφξθσζεο∙ 

(β) ηε ζεκαζία ηεο έιιεηςεο ζπκκφξθσζεο∙ θαη 

(γ) ην θαηά πφζνλ ν ελαιιαθηηθφο ηξφπνο επαλφξζσζεο ζα 

κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ζεκαληηθή ελφριεζε 

ηνπ θαηαλαισηή. 

 

(4) Η επηζθεπή ή ε αληηθαηάζηαζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο  θαη ρσξίο ζεκαληηθή ελφριεζε 

ηνπ θαηαλαισηή, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηνπ αγαζνχ θαη ην 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ν θαηαλαισηήο πξνφξηδε ην αγαζφ. 

Ννείηαη φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην αγαζφ είλαη ζηελ 

θαηνρή ηνπ πσιεηή γηα ζθνπνχο απνθαηάζηαζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 

ηνπ αγαζνχ κε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε, δελ ππνινγίδεηαη ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν πσιεηήο επζχλεηαη έλαληη ηνπ 

θαηαλαισηή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ζπκκφξθσζεο.  

(5) Ο πσιεηήο νθείιεη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ αγαζνχ ζε απηφλ 

απφ ηνλ θαηαλαισηή γηα ζθνπνχο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο, 

θαζψο θαη θαηά ηελ επηζηξνθή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ αγαζνχ, λα 

ρνξεγεί, αλά πεξίπησζε, απφδεημε παξαιαβήο θαη παξάδνζεο. Καηά 

ηελ παξάδνζε ηνπ αγαζνχ ν θαηαλαισηήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη 

απφ ηνλ πσιεηή γξαπηή αλαθνξά ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ηερληθνχ 
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ειέγρνπ πνπ δηεμήρζε επί ηνπ αγαζνχ απφ ηνλ αξκφδην ηερληθφ 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλσκάηεπζεο απηνχ επί ησλ ζρεηηθψλ 

επξεκάησλ. 

(6) Ο φξνο «δσξεάλ» ζηα εδάθηα (2) θαη (3) αλαθέξεηαη ζηα 

απαξαίηεηα έμνδα πνπ ζπλεπάγεηαη ε απνθαηάζηαζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ αγαζνχ, ηδίσο ζηηο δαπάλεο απνζηνιήο, ην 

εξγαηηθφ θφζηνο θαη ζην θφζηνο ησλ πιηθψλ. 

(7) Ο θαηαλαισηήο κπνξεί λα δεηήζεη πξνζήθνπζα κείσζε ηνπ 

ηηκήκαηνο ή λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε, εάλ: 

(α) δε δηθαηνχηαη νχηε επηζθεπή νχηε αληηθαηάζηαζε∙ ή 

(β) ν πσιεηήο δελ νινθιήξσζε ηελ επαλφξζσζε εληφο 

εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο∙ ή 

(γ) ν πσιεηήο δελ νινθιήξσζε ηελ επαλφξζσζε ρσξίο 

ζεκαληηθή ελφριεζε ηνπ θαηαλαισηή. 

 

(8) Ο θαηαλαισηήο δε δηθαηνχηαη λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε 

ζχκβαζε πψιεζεο αγαζψλ, εάλ ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο είλαη 

αζήκαληε. 

(9) ε πεξίπησζε λφκηκεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ππαλαρψξεζεο απφ ηνλ θαηαλαισηή ζχκθσλα κε ην παξφλ Μέξνο, 

ν θαηαλαισηήο δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ζηνλ 

πσιεηή γηα ηε ρξήζε ηνπ αγαζνχ. 

  

Γηθαίσκα 

αλαγσγήο θαηά 

παξαγσγνχ ή 

πξνεγνχκελνπ 

πσιεηή 

37. Όηαλ ν ηειηθφο πσιεηήο ππέρεη επζχλε έλαληη ηνπ θαηαλαισηή 

ιφγσ έιιεηςεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

πψιεζεο αγαζψλ, ε νπνία απνξξέεη απφ πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ 

παξαγσγνχ, ελφο πξνεγνχκελνπ πσιεηή ν νπνίνο εληάζζεηαη ζηελ 

ίδηα αιπζίδα ζπκβάζεσλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ελδηάκεζνπ, ν 

ηειηθφο πσιεηήο δε ράλεη ην δηθαίσκά ηνπ λα ζηξαθεί θαηά ηνπ 

ππεπζχλνπ ή ησλ ππεπζχλσλ ζηελ αιπζίδα απηή ησλ ζπκβάζεσλ, 

κε βάζε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί ζπκβαηηθήο ή εμσζπκβαηηθήο 
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επζχλεο. 

  

Πξνζεζκίεο 38.- (1) Ο πσιεηήο επζχλεηαη έλαληη ηνπ θαηαλαισηή, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36., φηαλ ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο 

δηαπηζηψλεηαη εληφο δχν εηψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ αγαζνχ. 

Ννείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ, ν 

πσιεηήο θαη ν θαηαλαισηήο κπνξνχλ λα ζπκθσλνχλ ζπκβαηηθνχο 

φξνπο ή λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο πνπ πξνβιέπνπλ ρξνληθή 

πεξίνδν επζχλεο ηνπ πσιεηή κηθξφηεξε ησλ δχν εηψλ, ε νπνία φκσο 

δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ηνπ ελφο έηνπο. 

(2) Ο θαηαλαισηήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ, 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 36., νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνλ πσιεηή γηα ηελ 

έιιεηςε ζπκκφξθσζεο, εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία δηαπίζησζε ηελ έιιεηςε ζπκκφξθσζεο. 

(3) Μέρξηο απνδείμεσο ηνπ αληηζέηνπ, ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο, 

ε νπνία εθδειψλεηαη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ παξάδνζε ηνπ 

αγαζνχ, ηεθκαίξεηαη φηη πθίζηαηαη θαηά ηελ παξάδνζε, εθηφο εάλ ην 

ηεθκήξην απηφ είλαη αζπκβίβαζην κε ηε θχζε ηνπ αγαζνχ ή ηε θχζε 

ηεο έιιεηςεο ζπκκφξθσζεο. 

(4) Αλεμάξηεηα απ’ νπνηαδήπνηε ηζρχνπζα γεληθή ή εηδηθή 

δηάηαμε πεξί παξαγξαθήο δηθαησκάησλ, ε πεξίνδνο παξαγξαθήο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαλαισηή δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 36., δε 

δχλαηαη λα ιήγεη εληφο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ηελ 

παξάδνζε ηνπ αγαζνχ, επηθπιαζζνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ 

θαηαλαισηή δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2). 

  

Δκπνξηθή 

εγγχεζε 
39.- (1) Η εκπνξηθή εγγχεζε δεζκεχεη λνκηθά ην άηνκν πνπ ηελ 

πξνζθέξεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη ζηε δήισζε ηεο 

εκπνξηθήο εγγχεζεο θαη ζηε ζρεηηθή δηαθήκηζε. 



51 

 

(2) ηελ εκπνξηθή εγγχεζε πξέπεη: 

(α) λα δειψλεηαη φηη ν θαηαλαισηήο έρεη λφκηκε εγγχεζε, 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαη λα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη 

ε λφκηκε εγγχεζε δε ζίγεηαη απφ ηελ εκπνξηθή εγγχεζε∙ 

θαη 

(β) λα πξνζδηνξίδνληαη, ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα, ην 

πεξηερφκελν ηεο εκπνξηθήο εγγχεζεο θαη ηα νπζηαζηηθά 

ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

εκπνξηθήο εγγχεζεο, θαη θπξίσο ε δηάξθεηα θαη ε εδαθηθή 

ηεο έθηαζε, θαζψο θαη ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 

εγγπεηή. 

 

(3) Η εκπνξηθή εγγχεζε πξέπεη λα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

θαηαλαισηή γξαπηψο ή λα πεξηέρεηαη ζε άιιν ζηαζεξφ κέζν πνπ 

είλαη δηαζέζηκν θαη πξνζηηφ ζ’ απηφλ. 

(4) Η εκπνξηθή εγγχεζε πξέπεη λα ζπληάζζεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 

κηα απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Γεκνθξαηίαο, λννπκέλνπ φηη 

πξφθεηηαη γηα επίζεκε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

(5) Παξάιεηςε ζπκκφξθσζεο ηεο εκπνξηθήο εγγχεζεο πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ησλ εδαθίσλ (2), (3) ή (4), νπδφισο ζίγεη ηελ εγθπξφηεηα 

ηεο, ν δε θαηαλαισηήο κπνξεί λα βαζηζηεί ζ’ απηή θαη λα απαηηήζεη 

ηελ ηήξεζε ηεο. 

  

 ΜΔΡΟ VI 

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΙΜΧΝ 

  

Πεδίν εθαξκνγήο 40. (1) Σν παξφλ Μέξνο εθαξκφδεηαη, φπνπ δελ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εκπνξεπφκελνο πσιεί ή εθζέηεη 

πξνο πψιεζε πξντφληα ζε θαηαλαισηέο, θαζψο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, θαη 

απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηε 
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δηεπθφιπλζε ηεο ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ. 

(2) Σν παξφλ Μέξνο δελ εθαξκφδεηαη:  

(α) ζηα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη θαηά ηελ παξνρή ππεξεζίαο∙ ή  

(β) ζηηο πσιήζεηο κε δεκνπξαζίεο θαη ζηηο πσιήζεηο έξγσλ 

ηέρλεο θαη αληηθψλ. 

  

Οξηζκνί 41. ην παξφλ Μέξνο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη 

δηαθνξεηηθή έλλνηα:  

  

Κ.Γ.Π. 82 ηνπ 

2000 

Κ.Γ.Π. 117 ηνπ 

2000 

«θαζαξή πνζφηεηα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ 

ζηνπο πεξί Μέηξσλ θαη ηαζκψλ (πζθεπαζκέλα Αγαζά) 

Καλνληζκνχο ηνπ 2000∙ 

  

 «κνλαδηαία ηηκή» ζεκαίλεη ηελ ηειηθή ηηκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη φισλ ησλ ινηπψλ θφξσλ, ε νπνία 

ηζρχεη γηα πνζφηεηα ελφο ρηιηφγξακκνπ, ελφο ιίηξνπ, ελφο κέηξνπ, 

ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ ή ελφο θπβηθνχ κέηξνπ ηνπ πξντφληνο ή 

φηαλ ηα πξντφληα πσινχληαη κε αξηζκφ, ηελ ηειηθή ηηκή γηα έλα 

κεκνλσκέλν πξντφλ∙    

«πξντφληα πνπ πσινχληαη ρχκα» ζεκαίλεη ηα πξντφληα πνπ δελ είλαη 

ζπζθεπαζκέλα θαη κεηξνχληαη παξνπζία ηνπ θαηαλαισηή∙ 

Κ.Γ.Π. 82 ηνπ 

2000 

Κ.Γ.Π. 117 ηνπ 

2000 

«ζηξαγγηζκέλν θαζαξφ βάξνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε 

απηφ ζηνπο πεξί Μέηξσλ θαη ηαζκψλ (πζθεπαζκέλα Αγαζά) 

Καλνληζκνχο ηνπ 2000∙ 

  

Κ.Γ.Π. 82 ηνπ 

2000 

Κ.Γ.Π. 117 ηνπ 

2000 

«ζπζθεπαζκέλν αγαζφ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν 

απηφ ζηνπο πεξί Μέηξσλ θαη ηαζκψλ (πζθεπαζκέλα Αγαζά) 

Καλνληζκνχο ηνπ 2000∙ 

  

 «ηηκή έθπησζεο» ζεκαίλεη ηηκή πψιεζεο ή/θαη κνλαδηαία ηηκή πνπ 

ππνδειψλεη νπνηαδήπνηε ηηκή κηθξφηεξε απφ εθείλε ζηελ νπνία ην 
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ίδην θαηά πνηφηεηα ή πνζφηεηα εκπφξεπκα πσιείην ακέζσο 

πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ ίδην εκπνξεπφκελν∙ 

«ηηκή πψιεζεο» ζεκαίλεη ηελ ηειηθή ηηκή πνπ ηζρχεη γηα κία κνλάδα 

ηνπ πξντφληνο ή γηα δεδνκέλε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη φισλ 

ησλ ινηπψλ θφξσλ· 

  

  

Αλαγξαθή ηεο 

κνλαδηαίαο ηηκήο 

ηνπ πξντφληνο 

 

42.- (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), 

εκπνξεπφκελνο, ν νπνίνο πσιεί ή εθζέηεη πξνο πψιεζε πξντφληα ζε 

θαηαλαισηέο, νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη ζε απηά αλαγξάθεηαη εθηφο 

απφ ηελ ηηκή πψιεζεο θαη ε κνλαδηαία ηηκή ηνπ πξντφληνο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο. 

Ννείηαη φηη γηα ζπζθεπαζκέλα αγαζά γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε 

αλαγξαθή επηπξφζζεηα απφ ηελ θαζαξή πνζφηεηα θαη ηνπ 

ζηξαγγηζκέλνπ θαζαξνχ βάξνπο, αξθεί ε αλαγξαθή ηεο κνλαδηαίαο 

ηηκήο ηνπ ζηξαγγηζκέλνπ θαζαξνχ βάξνπο. 

 (2)  Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) δελ εθαξκφδνληαη ζε πξντφληα 

γηα ηα νπνία ε αλαγξαθή ηεο κνλαδηαίαο ηηκήο δε ζα ήηαλ ρξήζηκε 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο ή ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο ή ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ζχγρπζε, θαη ζε απηά εηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη: 

(α) πξντφληα ησλ νπνίσλ ε ηηκή έρεη κεησζεί απφ ηελ ηηκή ζηελ 

νπνία ζπλήζσο πσινχληαη ιφγσ: 

(i) ηεο θαηάζηαζήο ηνπο ε νπνία έρεη ήδε ππνζηεί βιάβε, ή 

(ii) ηνπ θηλδχλνπ ρεηξνηέξεπζήο ηνπο∙ 

(β) πξντφληα ησλ νπνίσλ ε κνλαδηαία ηηκή ηαπηίδεηαη κε ηελ 

ηηκή πψιεζήο ηνπο∙ 

(γ) πξντφληα ηα νπνία απνηεινχληαη απφ πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ πσινχληαη ζε εληαία ζπζθεπαζία. 

  

Αλαγξαθή ηεο 43. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 42., φηαλ ζε δηαθεκίζεηο 



54 

 

κνλαδηαίαο ηηκήο 

ζηηο δηαθεκίζεηο 

θαη θαηαιφγνπο 

 

ή θαηαιφγνπο πξντφλησλ αλαθέξεηαη ε ηηκή πψιεζεο, ζα αλαθέξεηαη 

θαη ε κνλαδηαία ηηκή ηνπ πξντφληνο. 

  

Σξφπνο έλδεημεο 

ησλ ηηκψλ 
44.- (1) Η ηηκή πψιεζεο θαη ε κνλαδηαία ηηκή πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη ζε επξψ. 

(2) Κακία άιιε ηηκή, εθηφο απφ ηελ ηηκή πψιεζεο θαη ηε 

κνλαδηαία ηηκή, δελ αλαγξάθεηαη ζηα πξντφληα. 

(3)  Η ηηκή πψιεζεο θαη ε κνλαδηαία ηηκή πξέπεη: 

(α) λα είλαη ζαθείο, επθφισο αλαγλσξίζηκεο, επδηάθξηηεο θαη 

επαλάγλσζηεο∙ θαη 

(β) λα αλαγξάθνληαη ζηα ίδηα ηα πξντφληα ή ζηηο ζπζθεπαζίεο 

ηνπο ή ζηα ξάθηα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ηα πξντφληα εθφζνλ δελ πξνθαιείηαη 

ζχγρπζε ζηνλ θαηαλαισηή. 

 

Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα πξντφληα ηα νπνία πσινχληαη 

εληφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο δελ είλαη απεπζείαο πξνζηηά ζηνλ 

θαηαλαισηή, ηφηε ν εκπνξεπφκελνο ππνρξενχηαη φπσο αλαξηήζεη κε 

ηξφπν εκθαλή ζηνλ θαηαλαισηή ηηκνθαηάινγν, ζηνλ νπνίν λα 

αλαγξάθνληαη νη ηηκέο πψιεζεο θαη νη κνλαδηαίεο ηηκέο πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ. 

  

Σηκέο έθπησζεο 45.- Δκπνξεπφκελνο ν νπνίνο πσιεί ή εθζέηεη πξνο πψιεζε ζε 

εκπνξηθφ θαηάζηεκα νπνηνδήπνηε πξντφλ ζε ηηκή έθπησζεο νθείιεη 

λα δηαζθαιίδεη φηη ζε απηφ αλαγξάθεηαη θαη’ ειάρηζηνλ: 

      (α) ε ηξέρνπζα ηηκή πψιεζεο∙ ή 

       (β) ην θιάζκα ή πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακέζσο  

πξνεγνχκελεο ηηκήο, κε γεληθή πξνεηδνπνίεζε ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, δεδνκέλνπ φηη ηα ζηνηρεία ηεο 

κείσζεο είλαη: 

         (i) αθή θαη επθφισο αλαγλσξίζηκα φηη αλαθέξνληαη 
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ζε ζπγθεθξηκέλν πξντφλ∙ θαη 

      (ii) επδηάθξηηα θαη επαλάγλσζηα. 

Ννείηαη φηη θαη ζηηο δχν πην πάλσ πεξηπηψζεηο ππφ (α) θαη (β), ε ηηκή 

πψιεζεο ή/θαη ε κνλαδηαία ηηκή ζηελ νπνία πσιείην, ακέζσο  

πξνεγνπκέλσο, ην  ίδην θαηά πνηφηεηα ή πνζφηεηα πξντφλ απφ ηνλ 

ίδην εκπνξεπφκελν εμαθνινπζνχλ λα  αλαγξάθνληαη ζην πξντφλ θαη 

λα πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44..  

  

Αλάξηεζε 

πηλαθίδσλ θαηά 

ηε ιηαληθή 

πψιεζε 

πεηξειαηνεηδψλ 

 

46.- (1) Σα πξαηήξηα πεηξειαηνεηδψλ νθείινπλ λα έρνπλ αλαξηεκέλεο 

πηλαθίδεο κε ηε κνλαδηαία ηηκή ηνπ θάζε είδνπο πεηξειαηνεηδνχο πνπ 

πσινχλ (ηειηθή ηηκή αλά ιίηξν), αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαγξαθή ησλ 

ηηκψλ επί ησλ αληιηψλ. 

Ννείηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ θάπνην πεηξειαηνεηδέο δηαηίζεηαη ζε 

δηαθνξεηηθή ηηκή γηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαηαλαισηψλ ή 

επαγγεικαηηψλ ή νρεκάησλ, απηή ε ηηκή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη 

ζηηο αλαξηεκέλεο πηλαθίδεο, αλαθέξνληαο θαη ηελ θαηεγνξία 

θαηαλαισηψλ ή επαγγεικαηηψλ ή νρεκάησλ πξνο ηελ νπνία 

απεπζχλεηαη. 

  

Ν. 94 ηνπ 1968 

Ν. 7 ηνπ 1972 

Ν. 55 ηνπ 1976 

Ν.101(Ι) ηνπ 1994 

Ν. 45(Ι) ηνπ 1997 

Ν. 93(Ι) ηνπ 1999 

 

 

(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη φξνη «πξαηήξηα 

πεηξειαηνεηδψλ» θαη «πεηξειαηνεηδή» έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 

απνδίδεηαη ζε απηνχο ζην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Πξαηεξίσλ 

Πεηξειαηνεηδψλ Νφκνπ ηνπ 1968. 

 (3) Οη πηλαθίδεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) πξέπεη λα 

είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε πεξίνπηε θαη επδηάθξηηε ζέζε ηνπ πξαηεξίνπ 

θαη λα θσηίδνληαη θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, ψζηε νη αλαγξαθφκελεο 

ζηηο πηλαθίδεο κνλαδηαίεο ηηκέο λα είλαη άκεζα νξαηέο απφ ηνπο 

δηεξρφκελνπο νδεγνχο πξηλ ηελ είζνδν ηνπο ζην πξαηήξην θαη ηα 

αλαγξαθφκελα ζε απηέο ζηνηρεία πξέπεη λα έρνπλ χςνπο 

ηνπιάρηζηνλ 15 εθαηνζηψλ ηνπ κέηξνπ. 
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Αλάξηεζε 

ηηκνθαηαιφγνπ 

θαηά ηε παξνρή 

ππεξεζηψλ 

 

47.- (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3), εκπνξεπφκελνο 

ν νπνίνο παξέρεη ππεξεζίεο ζε θαηαλαισηέο ζε εκπνξηθφ θαηάζηεκα 

ππνρξενχηαη φπσο αλαξηά ηηκνθαηάινγν ζηνλ νπνίν λα 

αλαγξάθνληαη νη ηηκέο ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. 

Ννείηαη φηη νη αλαγξαθείζεο ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηηκέο είλαη νη ηειηθέο 

ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φφξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη φισλ ησλ ινηπψλ θφξσλ: 

Ννείηαη επηπξφζζεηα φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην ηίκεκα γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζίαο ππνινγίδεηαη βάζεη κέηξεζεο  ρξφλνπ, 

απφζηαζεο, βάξνπο, φγθνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο παξακέηξνπ, 

ηφηε ζηνλ ηηκνθαηάινγν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ηηκή αλά 

κνλάδα κέηξεζεο ηεο παξακέηξνπ απηήο, ζηελ νπνία πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεηαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη φινη νη ινηπνί 

θφξνη.  

     (2) Ο ηηκνθαηάινγνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1) πξέπεη λα 

είλαη εκθαλήο ζηνλ θαηαλαισηή, επθφισο αλαγλσξίζηκνο θαη 

επαλάγλσζηνο θαη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε επδηάθξηην ζεκείν 

εληφο ηνπ εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο. Δθφζνλ είλαη ηερληθά εθηθηφ ζα 

πξέπεη επηπξφζζεηα λα ηνπνζεηείηαη ηηκνθαηάινγνο ζηελ πξφζνςε 

ηνπ εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο. 

(3) Δμαηξνχληαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη ηνκείο 

φπνπ ε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο ηηκέο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ξπζκίδεηαη εμεηδηθεπκέλα απφ άιιε 

εηδηθή λνκνζεζία. 

  

 ΜΔΡΟ VII  

ΚΑΣΑΥΡΗΣΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

  

Πεδίν εθαξκνγήο 48.- (1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (4), ην παξφλ 

Μέξνο ηπγράλεη εθαξκνγήο ζε θάζε ξήηξα ζχκβαζεο πνπ 
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ζπλάπηεηαη κεηαμχ εκπνξεπφκελνπ θαη θαηαλαισηή. 

(2) Η εθηίκεζε πεξί ηνπ θαηαρξεζηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ξεηξψλ 

δελ αθνξά νχηε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θπξίνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, νχηε ην αλάινγν ή κε, κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο θαη/ή ηεο 

ακνηβήο, αθελφο, θαη ησλ ππεξεζηψλ ή αγαζψλ πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ σο αληάιιαγκα, αθεηέξνπ, εθφζνλ νη ξήηξεο απηέο 

είλαη δηαηππσκέλεο θαηά ηξφπν ζαθή θαη θαηαλνεηφ. 

(3) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο εθαξκφδνληαη κε ηηο 

αλάινγεο θξαζηηθέο αλαπξνζαξκνγέο θαη ζηηο ξήηξεο ζπκβάζεσλ 

γηα πψιεζε, κίζζσζε ή νπνηαδήπνηε άιιε δηάζεζε αθίλεηεο 

ηδηνθηεζίαο. 

(4) Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Μέξνπο εμαηξνχληαη: 

      (α) νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο∙ 

      (β) νη ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα∙ 

       (γ) νη ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ   

δηθαίνπ∙ 

       (δ) νη ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζχζηαζε θαη ηελ 

νξγάλσζε εηαηξεηψλ ή ζπλεηαηξηζκψλ∙ θαη 

       (ε) νη ξήηξεο πνπ ελζσκαηψζεθαλ κε ζθνπφ ηε 

ζπκκφξθσζε κε- 

      (i) λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ή 

      (ii) πξφλνηεο ή αξρέο δηεζλψλ ζπκβάζεσλ ζηηο νπνίεο ε 

Γεκνθξαηία θαη/ή ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη 

ζπκβαιιφκελν Μέξνο. 

  

Δξκελεία 49. ην παξφλ Μέξνο: 

«έγγξαθν» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία απνζεθεπκέλε ζε 

νπνηνδήπνηε κέζν. 
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Καηαρξεζηηθέο 

ξήηξεο 
50.- (1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Μέξνπο θαη ηεξνπκέλσλ ησλ 

εδαθίσλ (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, «θαηαρξεζηηθή ξήηξα» 

ζεσξείηαη θάζε ξήηξα ε νπνία, παξά ηελ απαίηεζε θαιήο πίζηεο, 

δεκηνπξγεί ζε βάξνο ηνπ θαηαλαισηή ζεκαληηθή αληζφηεηα αλάκεζα 

ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ζχκβαζε. 

(2) Η εθηίκεζε ηνπ θαηαρξεζηηθνχ ραξαθηήξα κηαο ξήηξαο 

γίλεηαη, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε θχζε ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, φιεο νη θαηά ην ρξφλν 

ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο πεξηζηάζεηο πνπ πεξηβάιινπλ ηελ ελ 

ιφγσ ζχκβαζε, θαζψο θαη φιεο νη ππφινηπεο ξήηξεο ηεο ζχκβαζεο ή 

άιιεο ζχκβαζεο απφ ηελ νπνία απηή εμαξηάηαη. 

(3) Γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν κηα ξήηξα ηθαλνπνηεί ηελ 

απαίηεζε θαιήο πίζηεο, ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε ηα αθφινπζα: 

(α) ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ κεξψλ∙ 

(β) αλ ν θαηαλαισηήο δέρζεθε νπνηεζδήπνηε παξνηξχλζεηο, 

γηα λα ζπκθσλήζεη ζηε ξήηξα∙ 

(γ) αλ ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο πσιήζεθαλ ή πξνκεζεχηεθαλ 

θαηφπηλ εηδηθήο παξαγγειίαο ηνπ θαηαλαισηή∙ θαη 

(δ) ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εκπνξεπφκελνο ρεηξίζηεθε δίθαηα 

ηνλ θαηαλαισηή. 

 

(4) Σν Παξάξηεκα IV πεξηέρεη ελδεηθηηθφ θαη κε εμαληιεηηθφ θαηάινγν 

ξεηξψλ πνπ δπλαηφ λα ζεσξεζνχλ θαηαρξεζηηθέο. 

(5) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ―θαηαρξεζηηθή ξήηξα‖ 

ζεσξείηαη θάζε ξήηξα κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην επηηφθην θαη 

πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ ζηε βάζε ησλ 

360 εκεξψλ ή άιινπ αξηζκνχ εκεξψλ αληί ζηε βάζε ησλ 365 ή 366 

εκεξψλ ζε πεξίπησζε δίζεθηνπ έηνπο. 
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πλέπεηεο 

θαηαρξεζηηθψλ 

ξεηξψλ 

 

Κεθ. 149 

Ν.22(Ι) ηνπ 1995 

Ν.99(Ι) ηνπ 2013 

51.- (1) Παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί πκβάζεσλ Νφκνπ, 

θαηαρξεζηηθή ξήηξα ζε ζχκβαζε κεηαμχ εκπνξεπφκελνπ θαη 

θαηαλαισηή δε δεζκεχεη ηνλ θαηαλαισηή. 

(2) Η ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα δεζκεχεη ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, 

εθηφο αλ απηή δε δχλαηαη λα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη ρσξίο ηελ 

θαηαρξεζηηθή ξήηξα. 

  

Δξκελεπηηθφο 

θαλφλαο γηα 

γξαπηέο 

ζπκβάζεηο 

 

52. Ο εκπνξεπφκελνο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη ζε 

πεξίπησζε γξαπηψλ ζπκβάζεσλ, νη ξήηξεο δηαηππψλνληαη κε ζαθή 

θαη θαηαλνεηφ ηξφπν. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο γηα ηελ έλλνηα κηαο 

γξαπηήο ξήηξαο, ππεξηζρχεη ε επλντθφηεξε γηα ηνλ θαηαλαισηή 

εξκελεία. Απηφο ν εξκελεπηηθφο θαλφλαο  δελ εθαξκφδεηαη ζηα 

πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο VIII . 

  

 ΜΔΡΟ VIII  

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΔΞΟΤΙΔ ΣΗ 

ΔΝΣΔΣΑΛΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ ΠΡΟΦΤΓΗ 

  

Αξκνδηφηεηεο 

Δληεηαικέλεο 

Τπεξεζίαο γηα 

δηεξεχλεζε 

παξαβάζεσλ 

 

53.- (1) Η Δληεηαικέλε Τπεξεζία έρεη αξκνδηφηεηα λα εμεηάδεη, 

θαηφπηλ ππνβνιήο παξαπφλνπ ή/θαη απηεπάγγειηα, ηπρφλ 

παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. Η εμέηαζε κπνξεί λα αθνξά 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ εκπνξεπφκελνπο, ρσξηζηά ή απφ θνηλνχ, 

ηνπ απηνχ επαγγεικαηηθνχ ηνκέα ή ησλ ελψζεψλ ηνπο πνπ ηπρφλ 

παξαβηάδνπλ ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

(2) Όηαλ ηα ππνβαιιφκελα παξάπνλα αθνξνχλ δεηήκαηα πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία 

πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο δηεξεχλεζήο 

ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο: 

(α) ην δεκφζην ζπκθέξνλ∙ 

(β) ηηο επηπηψζεηο ή πηζαλέο επηπηψζεηο ζην θαηαλαισηηθφ 
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θνηλφ∙ 

(γ) ηηο επηπηψζεηο ή πηζαλέο επηπηψζεηο ζε επαίζζεηεο νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνχ∙ 

(δ) ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ∙ θαη 

(ε) ην απνηέιεζκα πνπ πξνζδνθάηαη απφ ηελ παξέκβαζή ηεο 

ζε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. 

Ννείηαη φηη ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία, αλ θξίλεη κε αλαγθαία ηε 

δηεξεχλεζε παξαπφλνπ βάζεη ησλ αλσηέξσ, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ 

παξαπνλνχκελν. 

  

Δμνπζίεο ηεο 

Δληεηαικέλεο 

Τπεξεζίαο θαηά 

ηε δηεξεχλεζε 

παξαβάζεσλ 

 

54.- (1) Καηά ηε δηεξεχλεζε ηπρφλ παξάβαζεο, θαηφπηλ 

παξαπφλνπ ή/θαη απηεπάγγειηα, ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία, κέζα ζηα 

πιαίζην εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, έρεη ηηο 

αθφινπζεο εμνπζίεο: 

   (α) ηε δηελέξγεηα επηηφπησλ επηζεσξήζεσλ θαη εξεπλψλ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζε θάζε ρψξν, έδαθνο 

ή κέζν κεηαθνξάο, ή ηελ απαίηεζε απφ άιιεο αξρέο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα λα πξνβαίλνπλ ζηηο ελ ιφγσ ελέξγεηεο, 

ψζηε λα εμεηάδεη, λα θαηάζρεη, λα ιακβάλεη ή λα απνθηά 

αληίγξαθα ζηνηρείσλ, δεδνκέλσλ ή εγγξάθσλ, 

αλεμαξηήησο ηνπ κέζνπ απνζήθεπζήο ηνπο· 

(β)  ηελ θαηάζρεζε θάζε πιεξνθνξίαο, δεδνκέλνπ ή εγγξάθνπ 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ έξεπλα· 

(γ)  λα απαηηεί απφ θάζε εθπξφζσπν ή κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ εκπνξεπφκελνπ ηνλ νπνίν αθνξά ε έξεπλα λα παξέρεη 

εμεγήζεηο φζνλ αθνξά ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηηο 

πιεξνθνξίεο, ηα δεδνκέλα ή ηα έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη λα θαηαγξάθεη ηηο 

απαληήζεηο· 

(δ) λα δεηεί θαη λα ιακβάλεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπκβάζεσλ, δεδνκέλσλ, 

πιεξνθνξηψλ θαη/ή άιισλ ζπλαθψλ ζηνηρείσλ, 
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θαηαρσξεκέλα ζε κεραληθφ, ειεθηξηθφ ή ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα δεδνκέλσλ, θαη νπνηαδήπνηε βηβιία θαη έγγξαθα, 

ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ππνζηαηηθφ ή άιιν ρψξν ή ζε 

κεηαθνξηθφ κέζν θαη λα παίξλεη αληίγξαθα, ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή, θσηνηππίεο θαη απνζπάζκαηα ηνπο, 

αλεμαξηήησο ηνπ κέζνπ ή ηνπ ηφπνπ απνζήθεπζήο ηνπο · 

(ε) λα δεηεί απφ ηνλ εκπνξεπφκελν λα πξνζθνκίζεη ζε ηαθηή 

πξνζεζκία απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα 

ησλ πξαγκαηηθψλ ηζρπξηζκψλ ηνπ αλαθνξηθά κε ππφ 

δηεξεχλεζε ελδερφκελε παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ,  

ζηε βάζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ θαη ησλ ινηπψλ επεξεαδφκελσλ. 

    Ννείηαη φηη, εθφζνλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη 

δελ πξνζθνκηζηνχλ έγθαηξα ή ζεσξεζνχλ αλεπαξθή απφ 

ηελ Δληεηαικέλε Τπεξεζία, νη πξαγκαηηθνί ηζρπξηζκνί ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ αλαθξηβείο· 

(ζη) λα ιακβάλεη θσηνγξαθίεο θαη/ή καγλεηνζθνπεκέλα αξρεία 

ησλ ππνζηαηηθψλ, ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, 

ησλ δηαθεκίζεσλ θαη/ή ησλ κεηαδηδφκελσλ εθπνκπψλ ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 

κέζνπ κεηάδνζεο απηψλ· 

(δ) λα δεηεί απφ θάζε αξρή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή θνξέα ή 

νξγαληζκφ, ή θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, 

ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, ησλ θνξέσλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ θαηαρσξεηψλ ηνκέα, ησλ κεηξψσλ 

ηνκέα θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θηινμελίαο, ηελ 

παξνρή θάζε ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο, δεδνκέλσλ ή 

εγγξάθσλ, ππφ νπνηαλδήπνηε  κνξθή ή κνξθφηππν θαη 

αλεμαξηήησο ηνπ κέζνπ ή ηνπ ηφπνπ απνζήθεπζεο ηνπο, 

κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ηνπ θαηά πφζνλ έρεη επέιζεη ή 

επέξρεηαη παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ηνλ 
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θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ελ ιφγσ παξάβαζεο.  

     Ννείηαη φηη, ηα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνπλ ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ θαη/ή ησλ ξνψλ δεδνκέλσλ 

θαη/ή ηε δηαπίζησζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο θαη/ή ξνέο 

δεδνκέλσλ, θαη ηε δηαπίζησζε ησλ ζηνηρείσλ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ· 

 (ε) λα πξνβαίλεη ζε αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ σο 

δνθηκαζηηθέο αγνξέο, θαηά πεξίπησζε, αθφκε θαη κε 

θαιπκκέλε ηαπηφηεηα, ψζηε λα εληνπίδεη ηπρφλ παξαβάζεηο 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη λα ζπγθεληξψλεη απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνπζίαο λα 

επηζεσξεί, παξαηεξεί, κειεηά, απνζπλαξκνινγεί ή λα 

ππνβάιεη ζε δνθηκέο ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο·  

(ζ) λα αλαθφπηεη, εηζέξρεηαη, επηζεσξεί, εξεπλά θαη δηελεξγεί 

έιεγρν ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν μεξάο, ζάιαζζαο 

ή αέξα· 

 (η) λα εηζέξρεηαη ζε ππνζηαηηθφ ή άιιν ρψξν θαη ζε 

κεηαθνξηθφ κέζν:  

(i) κε ζπλνδεία απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, ηνπ 

νπνίνπ ηελ παξνπζία θξίλεη αλαγθαία γηα 

νπνηνδήπνηε ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αζθεί εμνπζία 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ,  

(ii) θέξνληαο νπνηνδήπνηε εμνπιηζκφ ή πιηθά, πνπ 

θξίλεη αλαγθαία γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ γηα ηνλ 

νπνίν αζθεί εμνπζία δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, θαη 

(iii) λα ιακβάλεη δείγκαηα πξντφλησλ θαη νπνηαδήπνηε 

άιια ηεθκήξηα πνπ θξίλεη αλαγθαία γηα 

νπνηνδήπνηε ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αζθεί εμνπζία 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

 

Ννείηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ελάζθεζεο ησλ σο άλσ εμνπζηψλ ε 
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Δληεηαικέλε Τπεξεζία δχλαηαη, θαηά νηνλδήπνηε εχινγν ρξφλν, λα 

εηζέιζεη ζε ππνζηαηηθά, ρσξίο εηδνπνίεζε θαη ρσξίο δηθαζηηθφ 

έληαικα. 

(2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), δελ επηηξέπεηαη 

ε είζνδνο ζε θαηνηθία ή ε άζθεζε ζε θαηνηθία νπνηαζδήπνηε άιιεο 

εμνπζίαο, εθηφο θαηφπηλ δηθαζηηθνχ δηαηάγκαηνο. 

(3) Ο θάηνρνο θαη ν ππεχζπλνο νπνηνπδήπνηε ππνζηαηηθνχ ή 

άιινπ ρψξνπ ή κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη ν θάηνρνο ζρεηηθνχ κε ηελ 

ππφ δηεξεχλεζε παξάβαζε πξντφληνο θαη απηφο πνπ πξνζθέξεη ή 

παξέρεη ζρεηηθή κε ηελ ππφ δηεξεχλεζε παξάβαζε ππεξεζία θαη 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν απαζρνιείηαη ζε ππνζηαηηθφ ή άιιν ρψξν ή 

κεηαθνξηθφ κέζν, ζην νπνίν εηζέξρεηαη ην κέινο ηεο Δληεηαικέλεο 

Τπεξεζίαο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), έρνπλ έθαζηνο 

ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζην κέινο ηεο Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ θαηέρνπλ θαη θάζε δηεπθφιπλζε, ηελ 

νπνία ην κέινο ηεο Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο εχινγα δεηεί, ην δε 

κέινο ηεο Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο έρεη εμνπζία λα δεηεί θαη λα 

ιακβάλεη νπνηαδήπνηε ηέηνηα πιεξνθνξία θαη δηεπθφιπλζε. 

(4) Κάζε κέινο ηεο Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο έρεη ππνρξέσζε λα 

επηδεηθλχεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, πξηλ θαη θαηά ηελ άζθεζε 

νπνηαζδήπνηε απφ ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηεο ηδηφηεηάο ηνπ.  

  

Δμνπζίεο ηεο 

Δληεηαικέλεο 

Τπεξεζίαο γηα 

θαηάζρεζε θαη 

θαηαθξάηεζε 

αγαζψλ 

 

55. (1) ε πεξίπησζε πνπ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 54., κέινο ηεο 

Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο – 

(α) παίξλεη δείγκα πξντφληνο, ή/θαη 

(β) παίξλεη αληίγξαθν, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, θσηνηππία ή 

απφζπαζκα ζηνηρείσλ, βηβιίσλ ή εγγξάθσλ, ή/θαη 

(γ) θαηαθξαηεί ή δεζκεχεη κεηαθνξηθφ κέζν ή πξντφληα ή κέξνο 

ησλ πξντφλησλ,  

πιεξνθνξεί ζρεηηθά ην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα ζπκθέξνληα 
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επεξεάδνληαη απφ ηε ζρεηηθή πξναλαθεξφκελε πξάμε ή απφθαζε, ή 

ην πξφζσπν ην νπνίν θαηά ηε ζηηγκή πνπ δεζκεχνληαη ή 

θαηαθξαηνχληαη ηα αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

(α), (β) θαη (γ) είλαη ππεχζπλν ηνπ ππνζηαηηθνχ ή ηνπ κεηαθνξηθνχ 

κέζνπ.  

(2) ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ε παξάγξαθνο (γ) ηνπ 

εδαθίνπ (1), ην κέινο ηεο Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο πιεξνθνξεί 

επίζεο ην πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην ίδην εδάθην ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ, γξαπηψο ή κε άιιν ελδεηθλπφκελν ππφ ηηο πεξηζηάζεηο 

ηξφπν: 

(α) γηα ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε ζρεηηθή πξάμε ή 

απφθαζε,  

(β) γηα ην δηθαίσκα ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πξνζψπνπ λα 

πξνζβάιεη ηελ πξάμε ή ηελ απφθαζε κε πξνζθπγή ζηνλ 

Τπνπξγφ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 59., 

θαη 

(γ) γηα ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο δχλαηαη λα αζθεζεί ην 

πξναλαθεξφκελν δηθαίσκα, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζην 

εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 59. 

  

Δμνπζία εμέηαζεο 

παξαπιαλεηηθψλ 

θαη κε 

επηηξεπφκελσλ 

ζπγθξηηηθψλ 

δηαθεκίζεσλ 

 

56.- (1) Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ Μέξνπο ΙΙΙ θαη ηεξνπκέλσλ 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία έρεη 

θαζήθνλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ αληαγσληζηψλ 

θαη γεληθφηεξα ηνπ θνηλνχ λα εμεηάδεη θαηφπηλ ππνβνιήο παξαπφλνπ 

ή θαη απηεπάγγειηα θαηά πφζν νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε, είηε έρεη 

δεκνζηεπζεί είηε επίθεηηαη ε δεκνζίεπζή ηεο, είλαη παξαπιαλεηηθή ή 

κε επηηξεπφκελε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. 

 (2) Η Δληεηαικέλε Τπεξεζία, πξηλ εμεηάζεη θάπνην παξάπνλν 

ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ 

παξαπνλνχκελν λα ηελ ηθαλνπνηήζεη φηη: 

 (α) έρεη πξνζθχγεη ζε ζρέζε κε ην ίδην ή νπζηαζηηθά ην ίδην 
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παξάπνλν γηα ηελ ελ ιφγσ δηαθήκηζε ζε ηέηνηνπο 

θαζηεξσκέλνπο κεραληζκνχο ρεηξηζκνχ παξαπφλσλ πνπ ε 

Δληεηαικέλε Τπεξεζία ζεσξεί θαηάιιεινπο, έρνληαο 

ππφςε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο∙ 

θαη 

(β) έρεη δνζεί εχινγε επθαηξία γηα λα ηχρεη ρεηξηζκνχ ην ελ ιφγσ 

παξάπνλν κε εθείλνπο ηνπο κεραληζκνχο∙ θαη 

(γ) ην παξάπνλν απηφ δελ έηπρε ηθαλνπνηεηηθνχ ρεηξηζκνχ κε 

ηε βνήζεηα ησλ κεραληζκψλ απηψλ. 

 

(3) Η Δληεηαικέλε Τπεξεζία θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζε απηήλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νθείιεη λα έρεη 

ππφςε ηεο: 

 (α) φια ηα εκπιεθφκελα ζπκθέξνληα θαη ηδηαίηεξα ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, θαη 

   (β) φηη είλαη επηζπκεηή ε ελζάξξπλζε ηνπ εθνχζηνπ ειέγρνπ 

ησλ δηαθεκίζεσλ απφ απηφλνκνπο νξγαληζκνχο, 

ζπλδέζκνπο ή ελψζεηο. 

  

Δμνπζίεο ηνπ 

Γηεπζπληή ζε 

πεξίπησζε 

δηαπίζησζεο 

παξάβαζεο 

 

57.- (1) Όηαλ ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία δηαπηζηψζεη παξάβαζε ή 

επηθείκελε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ, έζησ θαη αλ δελ 

απνδεηθλχεηαη πξαγκαηηθή δεκηά θαη/ή βιάβε, θαη/ή δφινο, θαη/ή 

ακέιεηα εθ κέξνπο ηνπ εκπνξεπφκελνπ, ν Γηεπζπληήο έρεη εμνπζία λα 

πξνβαίλεη ζηηο πην θάησ ελέξγεηεο: 

(α) λα δηαηάζζεη ή λα ζπζηήλεη ζηνλ θεξφκελν σο παξαβάηε ή 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 

ελέρεηαη ή επζχλεηαη γηα ηελ παξάβαζε απηή, ή αθφκα θαη 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν γηα ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

εχινγα επίθεηηαη ε παξάβαζε ηνπ Νφκνπ, φπσο, άκεζα ή 

εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο, ηεξκαηίζεη ηελ παξάβαζε θαη/ή 

δελ πξνβεί ζηελ παξάβαζε θαη απνθχγεη επαλάιεςή ηεο 

ζην κέιινλ∙ θαη/ή 

(β) λα δεκνζηεχεη ή λα απαηηεί απφ ηνλ παξαβάηε ηε 
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δεκνζίεπζε απφθαζεο ηνπ ζην ζχλνιν ηεο ή ελ κέξεη κε ηε 

κνξθή θαη ηνλ ηξφπν πνπ θξίλεη θαηάιιειν∙ θαη/ή 

(γ) λα απαηηεί επηπιένλ απφ ηνλ παξαβάηε ηε δεκνζίεπζε 

κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία, επαλνξζσηηθήο δήισζεο κε ηε 

κνξθή θαη/ή ηνλ ηξφπν θαη/ή ηνλ ηχπν πνπ θξίλεη ππφ ηηο 

πεξηζηάζεηο θαηάιιειν∙ θαη/ή 

 (δ) λα πξνβαίλεη ζηε ιήςε κέηξσλ γηα έθδνζε απαγνξεπηηθνχ 

θαη/ή πξνζηαθηηθνχ δηαηάγκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

πξνζσξηλνχ δηαηάγκαηνο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 62.∙ θαη/ή 

(ε) λα επηδηψθεη ηελ  απφθηεζε ή απνδνρή δεζκεχζεσλ απφ 

ηνλ παξαβάηε πξνο ηνλ Γηεπζπληή κε ζθνπφ ηελ παχζε 

ηεο παξάβαζεο ή ηεο εηθαδφκελεο παξάβαζεο, δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 58. ∙ θαη/ή    

(ζη) λα ιακβάλεη απφ ηνλ παξαβάηε, κε πξσηνβνπιία ηνπ 

ηειεπηαίνπ, επηπξφζζεηεο δηνξζσηηθέο δεζκεχζεηο πξνο 

φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ έρνπλ ζηγεί απφ ηελ 

παξάβαζε ή ηελ εηθαδφκελε παξάβαζε, ή αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, λα επηδηψθεη ηελ απφθηεζε δέζκεπζεο απφ 

ηνλ παξαβάηε γηα πξνζθνξά ηθαλνπνηεηηθψλ κέζσλ 

ζεξαπείαο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ ζηγεί απφ 

ηελ ελ ιφγσ παξάβαζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 58.· θαη/ή 

(δ) λα δηαηάζζεη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ εκπνξεπφκελν θαη/ή 

νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο, φπσο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ θαη νπνηνλδήπνηε παξέρεη θηινμελία ή κεηαδίδεη 

πιεξνθνξίεο λα αθαηξεί πεξηερφκελν ή λα πεξηνξίδεη ηελ 

πξφζβαζε ζε επηγξακκηθή δηεπαθή ή λα πξνβεί ζε ξεηή 

αλαγξαθή πξνεηδνπνίεζεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαηά 

ηελ πξφζβαζε ηνπο ζε επηγξακκηθή δηεπαθή∙ θαη/ή 

(ε) λα δηαηάζζεη, θαηά πεξίπησζε, πάξνρν ππεξεζηψλ 

ππνδνρήο θαη/ή νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο, φπσο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ θαη νπνηνλδήπνηε παξέρεη θηινμελία 

ή κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο λα δηαγξάςεη, λα 

απελεξγνπνηήζεη ή λα πεξηνξίζεη ηελ πξφζβαζε ζε 
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επηγξακκηθή δηεπαθή· θαη/ή 

(ζ) λα δηαηάζζεη, θαηά πεξίπησζε, θαηαρσξεηέο ή κεηξψα 

ηνκέα λα δηαγξάςνπλ έλα πιήξσο εγθεθξηκέλν φλνκα 

ηνκέα θαη λα δεηεί απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή λα 

πξνβεί ζε ζρεηηθή θαηαρψξεζε.  

Ννείηαη φηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ (δ) κέρξη (ζ) ν 

Γηεπζπληήο δχλαηαη, θαηά πεξίπησζε, λα δεηήζεη απφ θάζε 

αξρή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή άιιν θνξέα λα εθαξκφζεη ηα 

κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο απηέο∙ θαη/ή 

(η) λα δηαηάζζεη ηνπο πξνκεζεπηέο κέζσλ επηθνηλσλίαο εμ 

απνζηάζεσο θαη νπνηαδήπνηε πξφζσπα δεκνζηεχνπλ ή 

δηεπζεηνχλ ηε δεκνζίεπζε δηαθεκίζεσλ, λα ηεξκαηίζνπλ, 

εθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα ην πξάμνπλ, ηηο πξαθηηθέο εθείλεο 

πνπ έρνπλ θεξπρζεί σο παξάλνκεο δπλάκεη δηθαζηηθήο 

απφθαζεο ζχκθσλα µε ην άξζξν 62. ή ηηο δηαθεκίζεηο πνπ 

ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία έρεη δηαπηζηψζεη φηη παξαβαίλνπλ 

πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ∙ θαη/ή 

(ηα) λα επηβάιιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν, αλάινγα κε ηε θχζε, ηε 

βαξχηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο, χςνπο κέρξη θαη 

ην πέληε ηνηο εθαηφλ (5%) ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ 

παξαβάηε θαηά ην ακέζσο πξνεγνχκελν ηεο παξάβαζεο 

έηνο ή πξφζηηκν χςνπο κέρξη πεληαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ 

(€500.000).  

      Ννείηαη φηη, αλαθνξηθά κε ίδξπκα ή νξγαληζκφ πνπ θξίλεηαη 

φηη δελ έρεη θχθιν εξγαζηψλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πην 

πάλσ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ ρξεζηκνπνηείηαη, σο βάζε, 

αληί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ην πέληε ηνηο εθαηφλ (5%) ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ. 

      Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, αλαθνξηθά κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, 

σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πην πάλσ δηνηθεηηθνχ 

πξνζηίκνπ, ρξεζηκνπνηείηαη, αληί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ε 

αμία ησλ θαηά ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο 

αλεθθαζάξηζησλ αζθαιίζηξσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα 
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εηζπξαρζέληα θαη πξνο είζπξαμε ρξεκαηηθά πνζά, δπλάκεη 

ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί 

απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ έρνπλ 

εθρσξεζεί ζε αληαζθαιηζηέο, κεηά ηελ έθπησζε ηνπ θφξνπ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη άιισλ θφξσλ πνπ ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ. 

      Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε θακία πεξίπησζε ην δηνηθεηηθφ 

πξφζηηκν δε ζα ππεξβαίλεη ηηο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ 

(€500.000)∙ θαη/ή 

(ηβ) ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο λα επηβάιιεη 

δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη θαη πέληε ρηιηάδεο επξψ 

(€5.000), γηα θάζε κέξα ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο, 

αλάινγα κε ηε βαξχηεηα απηήο.  

 

(2) Καηά ηελ επηβνιή ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, ν Γηεπζπληήο 

δχλαηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ νπνηαδήπνηε αλάιεςε δέζκεπζεο απφ 

ηνλ παξαβάηε, ή εθ κέξνπο απηνχ, πνπ παξέρεηαη δπλάκεη ησλ 

παξαγξάθσλ (ε) θαη (ζη) ηνπ εδαθίνπ (1) θαη ηνπ άξζξνπ 58., 

αλαθνξηθά κε ηε γελφκελε παξάβαζε θαη ηελ πξννπηηθή άξζεο ή 

απνθαηάζηαζεο απηήο, θαζψο θαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ νπνηαδήπνηε 

άιιε θχξσζε έρεη επηβιεζεί ζε απηφλ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) γηα 

ηελ ίδηα ή νπνηαδήπνηε άιιε παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

Αλάιεςε 

δεζκεχζεσλ 
58.- (1) Δάλ ν Γηεπζπληήο έρεη ιφγν λα πηζηεχεη φηη έλαο 

εκπνξεπφκελνο δηαπξάηηεη ή έρεη δηαπξάμεη παξάβαζε ή πξφθεηηαη 

λα δηαπξάμεη παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ηφηε, δχλαηαη λα 

απνδερζεί απφ ηνλ εκπνξεπφκελν γξαπηή αλάιεςε δέζκεπζεο, ε 

νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εκπνξεπφκελν ζην έληππν ην νπνίν 

πεξηέρεηαη ζην Παξάξηεκα V, κε ηηο αλάινγεο πξνζζήθεο ή 

αθαηξέζεηο κε βάζε ην νπνίν ν εκπνξεπφκελνο αλαιακβάλεη λα 

πιεξνί ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
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αλέιαβε.  

(2) ε πεξίπησζε αλάιεςεο δέζκεπζεο, ν Γηεπζπληήο δχλαηαη 

λα δεκνζηεχεη ή απαηηεί απφ ηνλ εκπνξεπφκελν λα δεκνζηεχζεη ηελ 

ελ ιφγσ αλάιεςε δέζκεπζεο κε νπνηαδήπνηε κνξθή ή ηξφπν πνπ 

θξίλεη θαηάιιεινπο ν Γηεπζπληήο.  

(3) Υσξίο πεξηνξηζκφ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε 

αλάιεςε δέζκεπζεο δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

απφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: 

(α) φηη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο θαη/ή ζπγθεθξηκέλεο 

πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ∙ 

(β) φηη ζα απέρεη απφ νπνηαδήπνηε πξαθηηθή ή ελέξγεηα, ε 

νπνία απαγνξεχεηαη κε βάζε ηνλ παξφληα Νφκν∙ 

(γ) φηη ζα παχζεη νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ∙ 

(δ) φηη ζα απνδεκηψζεη νπνηνπζδήπνηε θαηαλαισηέο ή φηη ζα 

επηζηξέςεη νπνηαδήπνηε ρξήκαηα ή άιια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηα νπνία θαηέβαιαλ θαηαλαισηέο αλαθνξηθά κε 

παξάβαζε ηνπ Νφκνπ ή/θαη ζα πξνβεί ζε άιιεο 

ηθαλνπνηεηηθέο ζεξαπείεο πξνο θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ 

επεξεαζηεί απφ ηελ παξάβαζε ηνπ Νφκνπ∙ 

(ε) φηη ζα πξνβεί ζε δεκνζίεπζε δηνξζσηηθήο δήισζεο 

αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ Νφκνπ. 

 

 (4) ε πεξίπησζε αλάιεςεο δέζκεπζεο απφ ηνλ εκπνξεπφκελν, 

o Γηεπζπληήο δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο ή, 

ζε πεξίπησζε πνπ θαηφπηλ έξεπλαο ήδε δηαπηζηψζεθε παξάβαζε, 

λα αλαζηείιεη ηε ιήςε νπνησλδήπνηε κέηξσλ κε βάζε ην εδάθην (1) 

ηνπ άξζξνπ 57. ελαληίνλ ηνπ εκπνξεπφκελνπ. 

(5) ε πεξίπησζε πνπ ν εκπνξεπφκελνο παξαβεί ηελ αλάιεςε 

δέζκεπζεο, ηφηε ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία δχλαηαη λα νινθιεξψζεη 

ηελ έξεπλα ηεο ππφζεζεο ή ζε πεξίπησζε πνπ θαηφπηλ έξεπλαο ήδε 
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δηαπηζηψζεθε παξάβαζε, ν Γηεπζπληήο λα πξνβεί ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο, απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 57, ζηηο νπνίεο δελ είρε πξνεγνπκέλσο 

πξνβεί ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάιεςε δέζκεπζεο εθ κέξνπο ηνπ 

παξαβάηε. 

(6) ε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ή κεηά ηελ αλάιεςε δέζκεπζεο απφ 

ηνλ εκπνξεπφκελν κε βάζε ην εδάθην (3)(δ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

θαηαλαισηήο απαηηήζεη απνδεκηψζεηο απφ ηνλ εκπνξεπφκελν βάζεη 

αηνκηθήο αμίσζεο, ηφηε αθαηξείηαη απφ ηηο απνδεκηψζεηο απηέο ην 

πνζφ πνπ ζα αλαθηήζεη κε βάζε ην εδάθην (3)(δ). 

  

Ιεξαξρηθή 

Πξνζθπγή 

 

59.- (1) Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ Γηεπζπληή, επηηξέπεηαη ε άζθεζε 

ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ, κέζα ζε πξνζεζκία 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ 

παξαβάηε. 

(2) Καηά ηελ εθδίθαζε ηεο ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο, ν Τπνπξγφο 

δχλαηαη:  

(α) Να δεηά απφ ηνλ εκπνξεπφκελν λα πξνζθνκίζεη ζε ηαθηή 

πξνζεζκία, απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα 

ησλ πξαγκαηηθψλ ηζρπξηζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ηεξαξρηθή πξνζθπγή, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, επί 

ηε βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ θαη ησλ ινηπψλ επεξεαδφκελσλ, θαη  

(β) λα ζεσξεί αλαθξηβείο ηνπο πξαγκαηηθνχο ηζρπξηζκνχο, 

εθφζνλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (α) δελ πξνζθνκηζηνχλ 

έγθαηξα ή ζεσξεζνχλ αλεπαξθή απφ ηνλ Τπνπξγφ. 

 

(3) O Τπνπξγφο εμεηάδεη ακέζσο θάζε πξνζθπγή πνπ γίλεηαη ζ’ 

απηφλ, θαη αλ ζε νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζεσξήζεη 
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απηφ αλαγθαίν ή ζθφπηκν, αθνχεη ή κε άιιν ηξφπν δίλεη ηελ επθαηξία 

ζηνλ πξνζθεχγνληα λα ππνζηεξίμεη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο 

ζηεξίδεηαη ε πξνζθπγή. Ο Τπνπξγφο απνθαζίδεη γηα θάζε πξνζθπγή 

ην ηαρχηεξν θαη θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ηνπ ζηνλ πξνζθεχγνληα 

εληφο ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο. 

(4) Καηφπηλ εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, ν Τπνπξγφο δχλαηαη: 

(α) λα επηθπξψζεη ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε∙ ή 

(β) λα αθπξψζεη ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε∙ ή 

(γ) λα ηξνπνπνηήζεη ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε. 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο απφθαζεο, ν Τπνπξγφο 

δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ έθδνζε λέαο απφθαζεο ζε αληηθαηάζηαζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο. 

(5) ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνπξγφο δελ έρεη απνθαλζεί επί ηεο 

πξνζθπγήο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ εδαθίνπ (3), ηφηε ε 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε ζεσξείηαη φηη επηθπξψλεηαη κε ηα ίδηα 

επξήκαηα, ηηο ίδηεο αηηηνινγίεο θαη ην ίδην δηαηαθηηθφ. 

(6) Πξφζσπν ην νπνίν δελ ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ απφθαζε πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο 

ηνπ εδαθίνπ (5), δχλαηαη λα πξνζθχγεη εληφο εβδνκήληα πέληε (75) 

εκεξψλ ζην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην. 

  

Δπίδνζε 

απφθαζεο θαη 

επηθνηλσλία 

60.- (1) Οπνηαδήπνηε  έγγξαθε επηθνηλσλία, πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο απφθαζεο ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ Τπνπξγνχ, δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, δχλαηαη λα επηδνζεί ζε θάζε επεξεαδφκελν 

πξφζσπν:  

(α) κε ηδηφρεηξε παξάδνζε ή κε ηελ παξάδνζε ηνπ εγγξάθνπ 

ζηελ πξνζήθνπζα δηεχζπλζε ή κε απνζηνιή δηά 

ζπζηεκέλνπ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ ηειεκνηνηχπνπ ή 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ή 

(β) αλ ην πξφζσπν απηφ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, κε επίδνζε 
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ηνπ εγγξάθνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

(α) ζην γξακκαηέα ή ζην δηεπζπληή ή ζε νπνηνδήπνηε 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ή 

(γ) αλ πξφθεηηαη γηα νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξεία, κε 

επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (α) ζε 

έλαλ απφ ηνπο εηαίξνπο ή ζε πξφζσπν ην νπνίν έρεη ηνλ 

έιεγρν ή ηε δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο απηήο. 

 

(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (α)  

ηνπ εδαθίνπ (1), ε πξνζήθνπζα δηεχζπλζε νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ ζην νπνίν κπνξεί λα επηδνζεί έγγξαθε επηθνηλσλία 

δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είλαη ε ηειεπηαία 

γλσζηή δηεχζπλζε απηνχ, εμαηξνπκέλσλ ησλ επφκελσλ 

πεξηπηψζεσλ: 

(α) ζηελ πεξίπησζε επίδνζεο ζε λνκηθφ πξφζσπν είλαη ε 

δηεχζπλζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ ή ηνπ θεληξηθνχ γξαθείνπ 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

(β) ζηελ πεξίπησζε επίδνζεο ζε νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε 

εηαηξεία, ε πξνζήθνπζα δηεχζπλζε είλαη ην θεληξηθφ 

γξαθείν ηεο εηαηξείαο απηήο. 

 Ννείηαη φηη ην θεληξηθφ γξαθείν ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ 

εγγεγξακκέλνπ εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο ή κηαο εηαηξείαο ε νπνία 

δηεμάγεη εξγαζία εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο είλαη ην θεληξηθφ γξαθείν 

απηψλ ζηε Γεκνθξαηία. 

(4) Καηά ηελ επίδνζε απφθαζεο, ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία 

ελεκεξψλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ην δηθαίσκά ηνπ λα αζθήζεη 

ηεξαξρηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 59. θαη 

γηα ην δηθαίσκά ηνπ λα αζθήζεη έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ 

Γηεπζπληή εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 146 ηνπ 

πληάγκαηνο ηεο Γεκνθξαηίαο. 
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Δίζπξαμε 

δηνηθεηηθψλ 

πξνζηίκσλ 

61.-  (1) Σν επηβιεζέλ δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαζίζηαηαη άκεζα 

πιεξσηέν θαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ηνπ δελ αλαζηέιιεηαη ιφγσ ηεο 

ελδερφκελεο άζθεζεο ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ 

Τπνπξγνχ, νχηε ιφγσ θαηαρψξεζεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ 

Γηθαζηήξην ή θαηαρψξεζεο έθεζεο ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην θαηά 

ηεο απφθαζεο ηνπ Γηεπζπληή. 

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε ηειεζίδηθεο επηηπρίαο ηεο ηεξαξρηθήο 

πξνζθπγήο, ή  ηεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, 

ν θεξφκελνο σο παξαβάηεο δηθαηνχηαη ηελ άκεζε επηζηξνθή ηνπ 

θαηαβιεζέληνο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ απφ ηελ Δληεηαικέλε 

Τπεξεζία.  

(2) ε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξάιεηςεο πξνζψπνπ, ζην νπνίν 

επηβιήζεθε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, λα θαηαβάιεη ζηελ Δληεηαικέλε Τπεξεζία 

πξφζηηκν, ε Δληεηαικέλε Τπεξεζία ιακβάλεη δηθαζηηθά κέηξα θαη 

εηζπξάηηεη ην νθεηιφκελν πνζφ σο αζηηθφ ρξένο νθεηιφκελν ζηε 

Γεκνθξαηία 

(3) Η δηαδηθαζία είζπξαμεο πξνζηίκνπ δελ αλαζηέιιεηαη απφ 

νπνηαδήπνηε παξάιιειε δηαδηθαζία ε νπνία εγείξεηαη απφ ή θαηά 

ηεο Δληεηαικέλεο Τπεξεζίαο, θαη/ή ηνπ Γηεπζπληή, θαη/ή ηνπ 

Τπνπξγνχ. 

  

 ΜΔΡΟ IX 

ΔΚΓΟΗ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΧΝ/ΘΔΡΑΠΔΙΔ 

  

Έθδνζε 

Γηαηαγκάησλ  

 

62.- (1) Πξφζσπα πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, δχλαληαη κε αίηεζε ηνπο ζην  δηθαζηήξην ζηα 

πιαίζηα δηαδηθαζίαο, ε νπνία εγείξεηαη αλαθνξηθά κε ηνλ παξφληα 

Νφκν, λα αηηνχληαη δηάηαγκα κε βάζε ην νπνίν απαγνξεχεηαη ζε 

νπνηνδήπνηε εκπνξεπφκελν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηδηνθηήηε 
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θψδηθα, λα παξαβεί ή λα ζπλερίζεη λα παξαβαίλεη ηνλ παξφληα 

Νφκν. 

(2) Έλλνκν ζπκθέξνλ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) έρνπλ: 

(α) ν Γηεπζπληήο δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ άξζξνπ 57.· 

(β) νξγαλψζεηο θαη /ή ελψζεηο θαηαλαισηψλ πνπ  ζεκειηψλνπλ 

επαξθψο έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ∙ 

(γ) θαηαλαισηέο νη νπνίνη επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ 

παξάβαζε ηνπ Νφκνπ∙ 

(δ) αληαγσληζηέο ηνπ θαηαγγειιφκελνπ πξνζψπνπ, ελαληίνλ 

ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε έθδνζε δηαηάγκαηνο, ζε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ε παξάβαζε αθνξά ηα Μέξε ΙΙ θαη ΙΙΙ. 

  

Κεθ. 6.  

Ν. 14 ηνπ 1960 

Ν. 11 ηνπ 1965  

Ν. 161 ηνπ 1989 

Ν. 228 ηνπ 1989 

Ν. 51(Ι) ηνπ 1999 

Ν. 134(Ι) ηνπ 

1999 

Ν. 58(Ι) ηνπ 2003 

Ν. 66(Ι) ηνπ 2004 

Ν. 138(Ι) ηνπ 

2006  

Ν. 62(Ι) ηνπ 2014 

Ν. 101(Ι) ηνπ 

2014  

Ν. 138(Ι) ηνπ 

2014  

Ν. 50 ηνπ 1962  

Ν. 11 ηνπ 1963  

Ν. 8 ηνπ 1969  

Ν. 40 ηνπ 1970  

Ν. 58 ηνπ 1972  

Ν. 1 ηνπ 1980  

Ν. 35 ηνπ 1982  

Ν. 29 ηνπ 1983  

Ν. 91 ηνπ 1983  

Ν. 16 ηνπ 1984 

Ν. 51 ηνπ 1984  

Ν. 83 ηνπ 1984  

Ν. 93 ηνπ 1984  

(3)  Σν Γηθαζηήξην, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ εθδηθάδεηαη νπνηαδήπνηε 

αίηεζε δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ 1, έρεη εμνπζία, ηεξνπκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ, ηνπ πεξί 

Γηθαζηεξίσλ Νφκνπ ηνπ 1960 θαη ησλ πεξί Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο 

Γηαδηθαζηηθψλ Καλνληζκψλ, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ λφκσλ 

ή θαλνληζκψλ πνπ ηξνπνπνηνχλ ή αληηθαζηζηνχλ απηνχο, λα εθδψζεη 

απαγνξεπηηθφ ή πξνζηαθηηθφ δηάηαγκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

πξνζσξηλνχ δηαηάγκαηνο, κε ην νπνίν λα δηαηάζζεη: 

(α) Σελ άκεζε παχζε θαη/ή κε επαλάιεςε ηεο γελφκελεο 

παξάβαζεο, 

(β) ηελ εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο ιήςε ηέηνησλ 

δηνξζσηηθψλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ κέηξσλ, 

πξνο άξζε ηεο παξάλνκεο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνχξγεζε 

ε ζρεηηθή παξάβαζε, 

(γ) ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ή ηε δεκνζίεπζε 

επαλνξζσηηθήο αλαθνίλσζεο κε ζθνπφ ηελ απάιεηςε ησλ 

ηπρφλ ζπλερηδφκελσλ επηπηψζεσλ ηεο παξάβαζεο, θαη /ή  

(δ) νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα ή κέηξν ήζειε θξηζεί αλαγθαίν ή 
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Ν. 18 ηνπ 1985  

Ν. 71 ηνπ 1985  

Ν. 89 ηνπ 1985  

Ν. 96 ηνπ 1986  

Ν. 317 ηνπ 1987  

Ν. 49 ηνπ 1988  

Ν. 64 ηνπ 1990  

Ν. 136 ηνπ 1991  

Ν. 149 ηνπ 1991  

Ν. 237 ηνπ 1991  

Ν. 42(Ι) ηνπ 1992  

Ν. 43(Ι) ηνπ 1992  

Ν.102(Ι) ηνπ 1992  

Ν. 26(Ι) ηνπ 1993  

Ν. 82(Ι) ηνπ 1995 

Ν. 102(Ι) ηνπ 

1996  

Ν. 4(Ι) ηνπ 1997  

Ν. 53(Ι) ηνπ 1997  

Ν. 90(Ι) ηνπ 1997  

Ν. 27(Ι) ηνπ 1998  

Ν. 53(Ι) ηνπ 1998  

Ν. 110(Ι) ηνπ 

1998 

Ν. 34(Ι) ηνπ 1999  

Ν. 146(Ι) ηνπ 

1999  

Ν. 41(Ι) ηνπ 2000  

Ν. 32(Ι) ηνπ 2001  

Ν. 40(Ι) ηνπ 2002  

Ν. 80(Ι) ηνπ 2002  

Ν. 140 (Ι) ηνπ 

2002  

Ν. 206(Ι) ηνπ 

2002 

Ν. 17(Ι) ηνπ 2004  

Ν. 165(Ι) ηνπ 

2004 

Ν. 268(Ι) ηνπ 

2004  

Ν. 21(Ι) ηνπ 2006 

Ν. 99(Ι) ηνπ 2007  

Ν. 170(Ι) ηνπ 

2007  

Ν. 76(Ι) ηνπ 2008 

Ν. 81(Ι) ηνπ 2008  

Ν. 118(Ι) ηνπ 

2008  

Ν. 119(Ι) ηνπ 

2008  

Ν. 36(Ι) ηνπ 2009  

Ν. 129(Ι) ηνπ 

εχινγν ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο. 

 

(4) Σν δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2), δχλαηαη 

λα αθνξά φρη κφλν ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παξαβάηε, αιιά θαη παξφκνηεο κειινληηθέο 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ή ζπκπεξηθνξά απηνχ. 

(5) Οη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηθαζηεξίσλ Νφκνπ, ηνπ πεξί Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο Νφκνπ θαη ησλ πεξί Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο Γηαδηθαζηηθψλ 

Καλνληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζρεηηθά κε αηηήζεηο έθδνζεο 

δηαηαγκάησλ ζε πνιηηηθέο ππνζέζεηο, εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγίαλ 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν, ηε ζχληαμε, ηελ θαηαρψξηζε θαη ηελ 

εθδίθαζε ηεο αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 

62.. 
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2009  

Ν. 138(Ι) ηνπ 

2009  

Ν. 19(Ι) ηνπ 2010  

Ν. 166(Ι) ηνπ 

2011  

Ν. 30(Ι) ηνπ 2013 

Ν. 46(Ι) ηνπ 2014  

Ν. 191(Ι) ηνπ 

2014  

Ν. 29(Ι) ηνπ 2017  

Ν. 109(Ι) ηνπ 

2017. 

 

  

Θεξαπείεο  63.- (1) Καηαλαισηήο ηνπ νπνίνπ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα έρνπλ 

ζηγεί, ζπλεπεία νπνηαζδήπνηε  παξάβαζεο ησλ πξνλνηψλ ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, έρεη δηθαίσκα θαηαρψξηζεο αγσγήο ελψπηνλ 

αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ αηνκηθά γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη/ή γηα 

ππαλαρψξεζε απφ ηε ζχκβαζε θαη/ή γηα κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ 

πξντφληνο θαη/ή ηεο ππεξεζίαο ην νπνίν απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο θαη/ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε εχινγε απαίηεζε σο 

ζεξαπεία θαη/ή σο απνθαηάζηαζε θαη/ή σο επαλφξζσζε ηεο βιάβεο 

πνπ έρεη ππνζηεί. 

(2) Η αγσγή σο νξίδεηαη ζην εδάθην (1) δχλαηαη λα θαηαρσξεζεί 

ελαληίνλ: 

(α) νπνηνπδήπνηε εκπνξεπφκελνπ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ θαη 

(β) ζε πεξίπησζε πνπ ν εκπνξεπφκελνο είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν, θάζε πξνζψπνπ, ην νπνίν αζθνχζε θαζήθνληα 

Γηεπζπληή, Γηαρεηξηζηή, Γξακκαηέα ή άιια θαζήθνληα γηα 

ην ελ ιφγσ λνκηθφ πξφζσπν θαη κε ηνπ νπνίνπ ηελ 

εμνπζηνδφηεζε θαη/ή ζπλαίλεζε παξαβηάζηεθαλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

Κεθ. 6.  

Ν. 14 ηνπ 1960 

Ν. 11 ηνπ 1965  

Ν. 161 ηνπ 1989 

(3)   Σν Γηθαζηήξην ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ εθδηθάδεηαη νπνηαδήπνηε 

αγσγή, φπσο νξίδεηαη ζην εδάθην (1), έρεη εμνπζία, ηεξνπκέλσλ ησλ 
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Ν. 228 ηνπ 1989 

Ν. 51(Ι) ηνπ 1999 

Ν. 134(Ι) ηνπ 

1999 

Ν. 58(Ι) ηνπ 2003 

Ν. 66(Ι) ηνπ 2004 

Ν. 138(Ι) ηνπ 

2006  

Ν. 62(Ι) ηνπ 2014 

Ν. 101(Ι) ηνπ 

2014  

Ν. 138(Ι) ηνπ 

2014  

Ν. 50 ηνπ 1962  

Ν. 11 ηνπ 1963  

Ν. 8 ηνπ 1969  

Ν. 40 ηνπ 1970  

Ν. 58 ηνπ 1972  

Ν. 1 ηνπ 1980  

Ν. 35 ηνπ 1982  

Ν. 29 ηνπ 1983  

Ν. 91 ηνπ 1983  

Ν. 16 ηνπ 1984 

Ν. 51 ηνπ 1984  

Ν. 83 ηνπ 1984  

Ν. 93 ηνπ 1984  

Ν. 18 ηνπ 1985  

Ν. 71 ηνπ 1985  

Ν. 89 ηνπ 1985  

Ν. 96 ηνπ 1986  

Ν. 317 ηνπ 1987  

Ν. 49 ηνπ 1988  

Ν. 64 ηνπ 1990  

Ν. 136 ηνπ 1991  

Ν. 149 ηνπ 1991  

Ν. 237 ηνπ 1991  

Ν. 42(Ι) ηνπ 1992  

Ν. 43(Ι) ηνπ 1992  

Ν.102(Ι) ηνπ 1992  

Ν. 26(Ι) ηνπ 1993  

Ν. 82(Ι) ηνπ 1995 

Ν. 102(Ι) ηνπ 

1996  

Ν. 4(Ι) ηνπ 1997  

Ν. 53(Ι) ηνπ 1997  

Ν. 90(Ι) ηνπ 1997  

Ν. 27(Ι) ηνπ 1998  

Ν. 53(Ι) ηνπ 1998  

Ν. 110(Ι) ηνπ 

1998 

Ν. 34(Ι) ηνπ 1999  

Ν. 146(Ι) ηνπ 

δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ, ηνπ πεξί 

Γηθαζηεξίσλ Νφκνπ θαη ησλ πεξί Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο 

Γηαδηθαζηηθψλ Καλνληζκψλ, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ λφκσλ 

ή θαλνληζκψλ πνπ ηξνπνπνηνχλ ή αληηθαζηζηνχλ απηνχο, λα δηαηάμεη 

ηνλ ελαγφκελν φπσο πξνβεί ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο, σο ζεξαπεία 

θαη/ή σο απνθαηάζηαζε θαη/ή σο επαλφξζσζε ηεο βιάβεο θαη/ή 

δεκίαο πνπ έρεη ππνζηεί ν ελάγσλ: 

(α) λα αθπξψζεη ηε ζχκβαζε∙ θαη/ή   

(β) λα κεηψζεη ην ηίκεκα πψιεζεο ηνπ πξντφληνο θαη/ή ηεο 

ππεξεζίαο πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο∙ 

θαη/ή 

(γ) λα θαηαβάιεη ζηνλ ελάγνληα ηέηνην ρξεκαηηθφ πνζφ ην 

νπνίν ήζειε ζεσξεζεί απφ ην Γηθαζηήξην σο εχινγε 

απνδεκίσζε∙ θαη/ή 

(δ) λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα, ε νπνία ήζειε 

ζεσξεζεί απφ ην Γηθαζηήξην σο εχινγε. 
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1999  

Ν. 41(Ι) ηνπ 2000  

Ν. 32(Ι) ηνπ 2001  

Ν. 40(Ι) ηνπ 2002  

Ν. 80(Ι) ηνπ 2002  

Ν. 140 (Ι) ηνπ 

2002  

Ν. 206(Ι) ηνπ 

2002 

Ν. 17(Ι) ηνπ 2004  

Ν. 165(Ι) ηνπ 

2004 

Ν. 268(Ι) ηνπ 

2004  

Ν. 21(Ι) ηνπ 2006 

Ν. 99(Ι) ηνπ 2007  

Ν. 170(Ι) ηνπ 

2007  

Ν. 76(Ι) ηνπ 2008 

Ν. 81(Ι) ηνπ 2008  

Ν. 118(Ι) ηνπ 

2008  

Ν. 119(Ι) ηνπ 

2008  

Ν. 36(Ι) ηνπ 2009  

Ν. 129(Ι) ηνπ 

2009  

Ν. 138(Ι) ηνπ 

2009  

Ν. 19(Ι) ηνπ 2010  

Ν. 166(Ι) ηνπ 

2011  

Ν. 30(Ι) ηνπ 2013 

Ν. 46(Ι) ηνπ 2014  

Ν. 191(Ι) ηνπ 

2014  

Ν. 29(Ι) ηνπ 2017  

Ν. 109(Ι) ηνπ 

2017 

  

 ΜΔΡΟ X 

ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ 

  

Παξάιεηςε 

ζπκκφξθσζεο, 

παξαθψιεζε 

Δληεηαικέλεο 

Τπεξεζίαο θαη 

παξνρή ςεπδψλ 

64.- (1)  Πξφζσπν ην νπνίν 

(α)  παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί ή ελεξγεί θαηά παξάβαζε 

απφθαζεο, δηνηθεηηθνχ κέηξνπ ή δηνηθεηηθήο θχξσζεο ηνπ 

Γηεπζπληή θαη/ή ηνπ Τπνπξγνχ∙ ή 
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ζηνηρείσλ (β)  ζθνπίκσο παξαθσιχεη ηελ Δληεηαικέλε Τπεξεζία θαηά 

ηελ ελάζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ∙ ή 

(γ)  παξέρεη ςεπδή ή παξαπιαλεηηθά ή αλαθξηβή ζηνηρεία, 

πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα ή έληππα ζηελ Δληεηαικέλε 

Τπεξεζία ή εληφο νπνηαζδήπνηε άιιεο δηαδηθαζίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν∙ ή 

(δ)  ρσξίο εχινγε αηηία αξλείηαη ή παξαιείπεη λα παξέρεη ζηελ 

Δληεηαικέλε Τπεξεζία ζπλδξνκή ή πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

εχινγα απαηηνχληαη δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ αλαθνξηθά κε ηελ ελάζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ∙ 

δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα ηηκσξνχκελν κε πνηλή θπιάθηζεο πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηηο επηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (€ 700.000,00) ή θαη ζηηο 

δχν απηέο πνηλέο. 

(2) Πνηληθή επζχλε γηα ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ άξζξν 

αδηθήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη απφ λνκηθφ πξφζσπν ππέρεη, εθηφο 

απφ ην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν, θαη νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ησλ 

δηνηθεηηθψλ, δηεπζπληηθψλ, επνπηηθψλ ή ειεγθηηθψλ ηνπ νξγάλσλ 

πνπ απνδεηθλχεηαη φηη ζπλαίλεζε ή ζπλέπξαμε ζηε δηάπξαμε ηνπ 

αδηθήκαηνο.   

(3) Πξφζσπν πνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (2), ππέρεη 

πνηληθή επζχλε γηα ηα ηεινχκελα απφ λνκηθφ πξφζσπν αδηθήκαηα, 

επζχλεηαη αιιειεγγχσο κε ην λνκηθφ πξφζσπν ή/θαη θερσξηζκέλσο 

γηα θάζε δεκηά ζε βάξνο ηξίησλ εμαηηίαο ηεο πξάμεσο ή ηεο 

παξαιείςεσο πνπ ζηνηρεηνζεηεί ην αδίθεκα. 

(4)  Πνηληθή δίσμε ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε αδίθεκα δπλάκεη 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ αζθείηαη κφλν απφ ην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο 

Γεκνθξαηίαο ή κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

  

Δπζχλε θπζηθψλ 65. Όηαλ νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ δηαπξάηηεηαη 
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πξνζψπσλ γηα 

παξαβάζεηο 

λνκηθψλ 

πξνζψπσλ 

 

απφ λνκηθφ πξφζσπν ή απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί εθ κέξνπο 

λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη απνδεηθλχεηαη φηη απηή έρεη δηαπξαρζεί κε ηε 

ζπγθαηάζεζε, ζπλελνρή ή έγθξηζε ή έρεη δηεπθνιπλζεί απφ ηελ 

επηδεηρζείζα ακέιεηα ζπκβνχινπ, δηεπζπληή, γξακκαηέα ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ αμησκαηνχρνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ θαίλεηαη φηη ελεξγεί 

ππφ ηέηνηα ηδηφηεηα, ην θπζηθφ απηφ πξφζσπν είλαη επίζεο έλνρν ηεο 

πξναλαθεξζείζαο παξάβαζεο. 

  

 MEΡΟ XI  

 ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Δθρψξεζε 

εμνπζηψλ ηνπ 

Γηεπζπληή 

66. Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη, φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν ή αλαγθαίν, λα 

εθρσξεί γξαπηψο ζε νπνηνλδήπνηε ιεηηνπξγφ ηεο Δληεηαικέλεο 

Τπεξεζίαο νπνηεζδήπνηε απφ ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ 

ηνλ παξφληα λφκν. 

  

Δμνπζία 

Δληεηαικέλεο 

Τπεξεζίαο γηα 

δηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ 

 

67. Η Δληεηαικέλε Τπεξεζία κεξηκλά γηα ηε δηάδνζε ηέηνησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ζπζηάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ Γηεπζπληή, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θξίλνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, ηηο 

νπνίεο απηή ζεσξεί ρξήζηκεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ή ηελ ελεκέξσζε 

ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ελδερνκέλσο λα επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ. 

  

Δθαξκνγή άιισλ 

Νφκσλ θαη 

επλντθφηεξσλ 

δηαηάμεσλ 

 

68.- (1) Ο παξψλ Νφκνο δε ζίγεη ηνλ πεξί πκβάζεσλ Νφκν θαη 

εηδηθά ηνπο θαλφλεο εγθπξφηεηαο, δηακφξθσζεο ή απνηειέζκαηνο 

κηαο ζχκβαζεο, ζην βαζκφ πνπ ζηνλ παξφληα Νφκν δελ πξνλνείηαη 

δηαθνξεηηθά.  

Ννείηαη επίζεο, φηη, εθηφο φπνπ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη ζηνλ 

παξφληα Νφκν, εγθπξφηεηα ζχκβαζεο δελ επεξεάδεηαη γηα κφλν ην 

ιφγν φηη ν εκπνξεπφκελνο παξαβαίλεη νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ 
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παξφληνο Νφκνπ. 

(2) Ο παξψλ Νφκνο δελ εκπνδίδεη ηνπο εκπνξεπφκελνπο ή ηνπο 

πσιεηέο λα πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ζπκβαηηθέο 

δηεπζεηήζεηο κε επλντθφηεξε πξνζηαζία απφ απηήλ πνπ παξέρεη ν 

παξψλ Νφκνο. 

(3) Ο παξψλ Νφκνο δελ επεξεάδεη νπνηνδήπνηε αγψγηκν 

δηθαίσκα ή άιιε λνκηθή δηαδηθαζία πνπ δπλαηφ λα απνξξέεη δπλάκεη 

ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ. 

  

Αλαγθαζηηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ 

δηαηάμεσλ 

 

69. Οπνηαδήπνηε άκεζε ε έκκεζε παξαίηεζε, θαηάξγεζε ή 

πεξηνξηζκφο ηνπ θαηαλαισηή απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ 

παξέρνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ δπλάκεη 

ζπκθσλίαο, ζπκβαηηθνχ φξνπ ή κε άιιν ηξφπν είλαη άθπξε. 

  

Δθαξκνζηέν 

δίθαην 
70.Αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαξκνγή δηθαίνπ άιινπ απφ απηνχ ηεο 

Γεκνθξαηίαο (είηε κε βάζε ζπκβαηηθή ξήηξα είηε άιισο πσο), ν 

θαηαλαισηήο δε ζηεξείηαη ηεο παξερφκελεο απφ ηνλ παξφληα Νφκν 

πξνζηαζίαο αλ ε εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ απηνχ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ εθαξκνγή δηθαίνπ πνπ παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή κηθξφηεξε 

πξνζηαζία απφ ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη κε ηνλ παξφληα 

Νφκν. 

  

Απηεπάγγειηε 

εμέηαζε ηνπ θαηά 

πφζν πξφζσπν 

ελεξγεί σο 

θαηαλαισηήο 

 

71. Σν Γηθαζηήξην ην νπνίν έρεη επηιεθζεί δηαθνξάο κε αληηθείκελν 

ζχκβαζε πνπ κπνξεί λα εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, νθείιεη, εθφζνλ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία 

πξνο ηνχην πξαγκαηηθά ζηνηρεία ή θαηφπηλ απινχ αηηήκαηνο 

παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ απφ νπνηνδήπνηε δηάδηθν, λα εμαθξηβψζεη 

εάλ ζπκβαιιφκελνο ζηε ζχκβαζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

θαηαλαισηήο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο Νφκνπ, αθφκε θη αλ 

ηνχηνο δελ επηθαιέζηεθε ηελ ηδηφηεηα απηή. 
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Απηεπάγγειηε 

εμέηαζε 

παξάβαζεο ηνπ 

Νφκνπ 

 

72. Σν Γηθαζηήξην ην νπνίν έρεη επηιεθζεί δηαθνξάο κε αληηθείκελν 

ζχκβαζε θαη/ή νπνηαδήπνηε εκπνξηθή πξαθηηθή φπσο απηή νξίδεηαη 

ζην Μέξνο ΙΙ, πνπ κπνξεί λα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, νθείιεη, εθφζνλ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία 

πξνο ηνχην πξαγκαηηθά ζηνηρεία ή θαηφπηλ απινχ αηηήκαηνο 

παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ απφ νπνηνδήπνηε δηάδηθν, λα εμαθξηβψζεη 

εάλ παξαβηάζηεθε νπνηαδήπνηε πξφλνηα ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

Απηεπάγγειηε 

έθδνζε 

δηαηάγκαηνο ή 

παξνρή 

ζεξαπείαο  

 

73. Σν Γηθαζηήξην ην νπνίν έρεη επηιεθζεί δηαθνξάο κε αληηθείκελν 

ζχκβαζε θαη/ή νπνηαδήπνηε εκπνξηθή πξαθηηθή φπσο απηή νξίδεηαη 

ζην Μέξνο ΙΙ, πνπ κπνξεί λα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, νθείιεη, εθφζνλ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία 

πξνο ηνχην πξαγκαηηθά ζηνηρεία ή θαηφπηλ απινχ αηηήκαηνο 

παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ απφ νπνηνδήπνηε δηάδηθν, λα εθδψζεη 

νπνηνδήπνηε δηάηαγκα ή λα παξέρεη ζεξαπεία πξνο νπνηνδήπνηε 

κέξνο. 

  

Τπνινγηζκφο 

πξνζεζκηψλ 
74. Οη πξνζεζκίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν αλαθέξνληαη 

ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Οη πξνζεζκίεο αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο 

εκέξαο ζηελ νπνία ζπληειέζηεθε ην γεγνλφο πνπ απνηειεί ηελ 

αθεηεξία ηνπο. Πξνζεζκίεο ησλ νπνίσλ ε πεξίνδνο ζπκπιεξψλεηαη 

ζε κε εξγάζηκε εκέξα ιήγνπλ ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα 

απφ απηήλ.  

  

Πεξηνξηζκφο 

επζχλεο 
75. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ν Τπνπξγφο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, ν 

Γηεπζπληήο θαη νη ιεηηνπξγνί ηεο  Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 

Σνπξηζκνχ, νη εθπξφζσπνη θαη νπνηνζδήπνηε ζχκβνπινο απηψλ, δελ 

ππέρνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε ζε πεξίπησζε αγσγήο, αίηεζεο ή 

άιιεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο γηα απνδεκηψζεηο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε 

πξάμε ή παξάιεηςε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ, ησλ 

αξκνδηνηήησλ ή εμνπζηψλ ηνπο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθηφο 
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εάλ απνδεηρζεί φηη ε πξάμε ή ε παξάιεηςε δελ έγηλε κε θαιή πίζηε ή 

είλαη απνηέιεζκα βαξηάο ακέιεηαο. 

  

Καλνληζκνί  

 
76.- (1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθδίδεη Καλνληζκνχο γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ή ηε ξχζκηζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο, ην νπνίν είλαη 

δπλαηφ ή πξέπεη λα θαζνξηζηεί ή λα ξπζκηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα ζε ζρέζε κε 

ηα νπνία ξεηά αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν φηη ξπζκίδνληαη κε 

δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο. 

 (2) Υσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ εδαθίνπ (1), νη 

Καλνληζκνί δχλαληαη λα θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν αλαγξαθήο ηεο 

κνλαδηαίαο ηηκήο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ. 

  

 77. Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 78., κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ θαηαξγνχληαη νη αθφινπζνη Νφκνη: 

 

Ν.103(Ι) ηνπ 2007 

Ν.81(Ι) ηνπ 2013 

Ν.135(Ι) ηνπ 2013 

(α) Ο πεξί ησλ Αζέκηησλ Δκπνξηθψλ Πξαθηηθψλ ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο Καηαλαισηέο Νφκνο ηνπ 2007 

(Ν. 103(I)/2007)∙ 

N.92(I) ηνπ 2000 

N.98(I) ηνπ 2007 

Ν.42(Ι) ηνπ 2008 

(β) Ο πεξί Διέγρνπ ησλ Παξαπιαλεηηθψλ θαη πγθξηηηθψλ 

Γηαθεκίζεσλ Νφκνο ηνπ 2000∙ 

Ν.93(Ι) ηνπ 1996 

Ν.69(Ι) ηνπ 1999 

Ν.95(Ι) ηνπ 2007 

Ν.136(Ι) ηνπ 2014 

Ν.49(Ι) ηνπ 2016 

(γ) Ο πεξί Καηαρξεζηηθψλ Ρεηξψλ ζε Καηαλαισηηθέο 

πκβάζεηο Νφκνο ηνπ 1996 (Ν. 93(I)/1996)∙ 

Ν.133(Ι) ηνπ 2013 

Ν.187(Ι) ηνπ 2017 
(δ) Ο πεξί ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Καηαλαισηψλ Νφκνο ηνπ 

2013 (Ν. 133(I)/2013)∙ 

Ν.112(Ι) ηνπ 2000 

Ν.119(Ι) ηνπ 2005 

Ν.136(Ι) ηνπ 2005 

(ε) O πεξί ηεο Αλαγξαθήο ηεο Σηκήο Πψιεζεο θαη ηεο 

Μνλαδηαίαο Σηκήο ησλ Πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηνπο Καηαλαισηέο Νφκνο ηνπ 2000 (Ν. 112(I)/2000)∙ 

Ν.7(Ι) ηνπ 2000 

Ν.90(Ι) ηνπ 2007 
(ζη) Ο πεξί Οξηζκέλσλ Πηπρψλ ηεο Πψιεζεο Καηαλαισηηθψλ 

Αγαζψλ θαη ησλ πλαθψλ Δγγπήζεσλ Νφκνο ηνπ 2000 (Ν. 

7(I)/2000)∙ 
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Ν. 34 ηνπ 1990 

Ν.140 ηνπ 1990 

Ν.72(Ι) ηνπ 1992 

Ν.55(Ι) ηνπ 1994 

Ν.77(Ι) ηνπ 1995 

Ν.57(Ι) ηνπ 1997 

Ν.65(Ι) ηνπ 1998 

Ν.25(Ι) ηνπ 2016 

(δ) Ο πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Πψιεζεο ησλ Δκπνξεπκάησλ 

ζε Σηκέο Έθπησζεο Νφκνο ηνπ 1990. 

  

Μεηαβαηηθέο 

δηαηάμεηο 
78. (1) Ο παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη κφλν ζε ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη, ή ζε εκπνξηθέο πξαθηηθέο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

Μέξνο ΙΙ, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ. 

(2) Γηνηθεηηθέο έξεπλεο θαη ινηπέο δηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ δηέπνληαη απφ 

ην πξντζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο. 

Νέεο δηνηθεηηθέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλήθζεζαλ, ή εκπνξηθέο πξαθηηθέο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

Μέξνο ΙΙ, πνπ έιαβαλ ρψξα πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ δηέπνληαη απφ ην πξντζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο. 

(3) Γηαδηθαζηηθνί θαλνληζκνί πνπ είραλ εθδνζεί θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ησλ λφκσλ πνπ θαηαξγνχληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, εθφζνλ δελ αληηηίζεληαη ζε 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.  

Ννείηαη φηη αλαθνξέο ησλ σο άλσ Καλνληζκψλ ζε δηαηάμεηο ησλ 

θαηαξγνχκελσλ λφκσλ ζα ζεσξνχληαη σο αλαθνξέο ζηηο αληίζηνηρεο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

Έλαξμε ηζρχνο 79.Ο παξψλ Νφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ ………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I  

ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΚΡΗΝΟΝΣΑΗ ΑΘΔΜΗΣΔ ΤΠΟ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ 

ΤΝΘΖΚΔ 

(Άρθρο 5.(4)) 

 

 Α. ΠΑΡΑΠΛΑΝΖΣΗΚΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ. 

  

   (1) Ιζρπξηζκφο φηη πξφθεηηαη γηα ζπκβαιιφκελν ζε θψδηθα 

ζπκπεξηθνξάο, ελψ ν εκπνξεπφκελνο δελ είλαη ζπκβαιιφκελνο. 

(2) Υξεζηκνπνίεζε ζήκαηνο «trust», πνηνηηθνχ ζήκαηνο ή 

αληίζηνηρνπ δηαθξηηηθνχ, ρσξίο ηελ αληίζηνηρε άδεηα. 

(3) Ιζρπξηζκφο φηη έλαο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο έρεη ηελ έγθξηζε 

δεκφζηνπ ή άιινπ θνξέα, ελψ δελ ηελ έρεη. 

(4) Ιζρπξηζκφο φηη ν εκπνξεπφκελνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ) ή έλα πξντφλ έρεη ηελ έγθξηζε, ηελ 

επηθχξσζε ή ηελ άδεηα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ θνξέα, ελψ δελ ηελ 

έρεη, ή παξφκνηνο ηζρπξηζκφο ν νπνίνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 

φξνπο ηεο έγθξηζεο, ηεο επηθχξσζεο ή ηεο άδεηαο. 

5) Πξφζθιεζε γηα αγνξά πξντφλησλ ζε κηα θαζνξηζκέλε ηηκή, 

ρσξίο λα γίλεηαη γλσζηή ε χπαξμε ησλ νπνησλδήπνηε εχινγσλ 

ιφγσλ κπνξεί λα έρεη ν εκπνξεπφκελνο λα πηζηεχεη φηη δε ζα 

κπνξέζεη λα πξνκεζεχζεη ή λα αλαζέζεη ζε άιινλ εκπνξεπφκελν λα 

πξνκεζεχζεη ηα πξντφληα απηά ή ηζνδχλακά ηνπο ζηελ ηηκή απηή 

κέζα ζε εχινγν δηάζηεκα θαη ζε εχινγεο πνζφηεηεο, ιακβαλνκέλνπ 

ππφςε ηνπ πξντφληνο, ηεο θιίκαθαο δηαθήκηζεο ηνπ πξντφληνο θαη 

ηεο ηηκήο πνπ πξνζθέξεηαη (δηαθήκηζε «δφισκα»). 

(6) Πξφζθιεζε γηα αγνξά πξντφλησλ ζε θαζνξηζκέλε ηηκή θαη 

ζηε ζπλέρεηα : 

(α) άξλεζε επίδεημεο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο ζηνπο 
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θαηαλαισηέο, ή 

(β) άξλεζε ιήςεο παξαγγειηψλ γηα ην πξντφλ ή παξάδνζή ηνπ 

ζε εχινγν ρξφλν, ή 

(γ) επίδεημε ελφο ειαηησκαηηθνχ δείγκαηφο ηνπ κε πξφζεζε 

πξνψζεζεο ελφο άιινπ πξντφληνο («δφισκα θαη 

κεηαζηξνθή»). 

 

(7) Φεπδήο δήισζε φηη ην πξντφλ ζα είλαη δηαζέζηκν γηα πνιχ 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή φηη ζα δηαηίζεηαη κφλν ππφ εηδηθνχο 

φξνπο γηα πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε λα 

πξνθιεζεί ε ιήςε άκεζεο απφθαζεο θαη λα ζηεξεζεί απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο ε δπλαηφηεηα ή ν ρξφλνο λα πξνβνχλ ζε ηεθκεξησκέλε 

επηινγή. 

(8) Αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημεο, κεηά ηελ πψιεζε ζε θαηαλαισηέο, κε ηνπο νπνίνπο ν 

εκπνξεπφκελνο είρε επηθνηλσλήζεη πξηλ απφ ηε ζπλαιιαγή ζε 

γιψζζα πνπ δελ είλαη επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ν εκπνξεπφκελνο θαη ζηε ζπλέρεηα δηάζεζε απηήο 

ηεο ππεξεζίαο κφλν ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο απηφ λα έρεη θαηαζηεί 

γλσζηφ ζηνλ θαηαλαισηή πξηλ λα δεζκεπζεί γηα ηε ζπλαιιαγή. 

(9) Γήισζε ή κε άιιν ηξφπν δεκηνπξγία ηεο εληχπσζεο φηη έλα 

πξντφλ κπνξεί λα πσιείηαη λφκηκα, ελψ δελ κπνξεί. 

(10) Παξνπζίαζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρεη ν Νφκνο ζηνλ 

θαηαλαισηή σο εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ. 

  

Ν.7(Ι) ηνπ 1998 

Ν.88(Ι) ηνπ 1998 

Ν.13(Ι) ηνπ 1999 

Ν.159(Ι) ηνπ 1999 

Ν.23(Ι) ηνπ 2000 

Ν.55(Ι) ηνπ 2000 

Ν.134(Ι) ηνπ 2000 

Ν.18(Ι) ηνπ 2001 

(11) Υξήζε αλαθνηλψζεσλ ζηα κέζα, γηα ηελ πξνψζεζε ελφο 

πξντφληνο, πιεξσκέλσλ απφ ηνλ εκπνξεπφκελν, ρσξίο απηφ λα 

γίλεηαη ζαθέο απφ ην πεξηερφκελν ηεο αλαθνίλσζεο ή απφ εηθφλα ή 

ήρν ζαθψο αλαγλσξίζηκα απφ ηνλ θαηαλαισηή (θεθαιπκκέλε 

δηαθήκηζε), κε ηελ επηθχιαμε ηνπ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη 
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Ν.53(Ι) ηνπ 2001 

Ν.65(Ι) ηνπ 2001 

Ν.78(Ι) ηνπ 2001 

Ν.126(Ι) ηνπ 2001 

Ν.102(Ι) ηνπ 2002 

Ν.186(Ι) ηνπ 2002 

Ν.24(Ι) ηνπ 2003 

Ν.97(Ι) ηνπ 2004 

Ν.84(Ι) ηνπ 2006 

Ν.85(Ι) ηνπ 2006 

Ν.170(Ι) ηνπ 2006 

Ν.117(Ι) ηνπ 2008 

Ν.17(Ι) ηνπ 2009 

Ν.136(Ι) ηνπ 2009 

Ν.118(Ι) ηνπ 2010 

Ν.73(Ι) ηνπ 2011 

Ν.88(Ι) ηνπ 2012 

Ν.46(Ι) ηνπ 2013 

Ν.86(Ι) ηνπ 2014 

Ν.94(Ι) ηνπ 2015 

Ν.201(Ι) ηνπ 2015 

Ν.77(Ι) ηνπ 2016 

Ν.81(Ι) ηνπ 2017 

Σειενπηηθψλ ηαζκψλ Νφκνπ. 

  

 (12) Γηαηχπσζε νπζησδψο αλαθξηβνχο ηζρπξηζκνχ φζνλ αθνξά 

ηε θχζε ή ηελ έθηαζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα ηνπ 

θαηαλαισηή ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, αλ ν θαηαλαισηήο δελ αγνξάζεη 

ην πξντφλ. 

(13) Πξνψζεζε παξφκνηνπ πξντφληνο κε εθείλν πνπ πξνζθέξεη 

ζπγθεθξηκέλνο θαηαζθεπαζηήο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

παξαπιαλάηαη ζθνπίκσο ν θαηαλαισηήο φηη έρεη θαηαζθεπαζζεί απφ 

ην ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή, αθφκα θαη φηαλ δε ζπκβαίλεη απηφ. 

(14) Γεκηνπξγία, ιεηηνπξγία ή πξνψζεζε ελφο ππξακηδσηνχ 

ζπζηήκαηνο πσιήζεσλ, φπνπ ν θαηαλαισηήο ζεσξεί φηη έρεη ηελ 

επθαηξία λα έρεη φθεινο πεξηζζφηεξν κε ηελ εηζαγσγή άιισλ 

θαηαλαισηψλ ζην ζχζηεκα παξά κε ηελ πψιεζε ή ηελ θαηαλάισζε 

πξντφλησλ. 

(15) Ιζρπξηζκφο φηη ν εκπνξεπφκελνο πξφθεηηαη λα ζηακαηήζεη ηε 
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δξαζηεξηφηεηά ηνπ ή λα κεηαθνκίζεη, ελψ απηφ δελ ηζρχεη. 

(16) Ιζρπξηζκφο φηη ηα πξντφληα κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ην 

θέξδνο ζε ηπρεξά παηρλίδηα. 

(17) Αλαιεζήο ηζρπξηζκφο φηη πξντφλ είλαη ζε ζέζε λα ζεξαπεχεη 

αζζέλεηα, δπζιεηηνπξγίεο ή δπζκνξθίεο. 

(18) Γηάδνζε νπζησδψο αλαθξηβψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ή ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο ηνπ πξντφληνο, 

πξνθεηκέλνπ λα παξνηξπλζεί ν θαηαλαισηήο λα απνθηήζεη ην πξντφλ 

ππφ φξνπο ιηγφηεξν επλντθνχο απφ φηη ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο. 

(19) Ιζρπξηζκφο ζε εκπνξηθή πξαθηηθή δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ 

ή θαηαβνιήο επάζισλ, ρσξίο ηε ρνξήγεζε ησλ πεξηγξαθφκελσλ 

επάζισλ ή ηνπ ηζνδχλακνπ ηνπο. 

(20) Πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο σο «δσξεάλ», «ρσξίο 

επηβάξπλζε» ή κε άιινπο παξφκνηνπο φξνπο, αλ ν θαηαλαισηήο 

νθείιεη λα θαηαβάιεη άιιε πιεξσκή πιελ ηνπ αλαπφθεπθηνπ 

θφζηνπο γηα ηελ απάληεζε ζηελ εκπνξηθή πξαθηηθή ή γηα ηελ 

παξαιαβή ή ηελ παξάδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

(21) Πξνζζήθε ζην πιηθφ κάξθεηηλγθ ηηκνινγίνπ ή αληίζηνηρνπ 

εγγξάθνπ κε ην νπνίν δεηείηαη πιεξσκή θαη ην νπνίν παξέρεη ζηνλ 

θαηαλαισηή ηελ εληχπσζε φηη έρεη ήδε παξαγγείιεη ην πξντφλ, ελψ 

απηφ δελ ηζρχεη. 

(22) Φεπδήο ηζρπξηζκφο ή δεκηνπξγία ηεο εληχπσζεο φηη ν 

εκπνξεπφκελνο δελ ελεξγεί γηα ζθνπνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ηελ επηρείξεζε, ηελ ηέρλε ή ην 

επηηήδεπκά ηνπ ή ππνδπφκελνο ςεπδψο ηνλ θαηαλαισηή. 

(23) Γεκηνπξγία ηεο ςεπδνχο εληχπσζεο φηη νη ππεξεζίεο κεηά 



89 

 

ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο δηαηίζεληαη ζε θξάηνο κέινο άιιν απφ 

απηφ ζην νπνίν πσιείηαη ην πξντφλ. 

  

 Β. ΔΠΗΘΔΣΗΚΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

  

 (24) Γεκηνπξγία ηεο εληχπσζεο φηη ν θαηαλαισηήο δελ κπνξεί 

λα εγθαηαιείςεη ην ρψξν έσο φηνπ ζπλαθζεί ε ζχκβαζε. 

  

Κεθ.149 

Ν. 22(Ι) ηνπ 1995 

Ν. 99(Ι) ηνπ 2013 

(25) Πξνζσπηθέο επηζθέςεηο ζην ζπίηη ηνπ θαηαλαισηή θαηά ηηο 

νπνίεο αγλνείηαη ην αίηεκα ηνπ θαηαλαισηή γηα απνρψξεζε ή κε 

επάλνδν, εθηφο απφ πεξηζηάζεηο θαη ζην βαζκφ πνπ απηφ 

δηθαηνινγείηαη, δπλάκεη ηνπ πεξί πκβάζεσλ Νφκνπ, γηα λα επηβιεζεί 

ε εθπιήξσζε ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο. 

  

Κεθ.149 

Ν. 22(Ι) ηνπ 1995 

Ν. 99(Ι) ηνπ 2013 

 

Ν.112(Ι) ηνπ 2004 

Ν.84(Ι) ηνπ 2005 

Ν.149(Ι) ηνπ 2005 

Ν.67(Ι) ηνπ 2006 

Ν.113(Ι) ηνπ 2007 

Ν.134(Ι) ηνπ 2007 

Ν.46(Ι) ηνπ 2008 

Ν.113(Ι) ηνπ 2009 

Ν.94(Ι) ηνπ 2011 

Ν.51(Ι) ηνπ 2012 

Ν.160(Ι) ηνπ 2013 

Ν.77(Ι) ηνπ 2014 

Ν.104(Ι) ηνπ 2016 

Ν.112(Ι) ηνπ 2016 

Ν.76(Ι) ηνπ 2017  

 

 

(26) πλερήο θαη αλεπηζχκεηε άγξα πειαηψλ κέζσ ηειεθψλνπ, 

ηειενκνηφηππνπ (θαμ) ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή άιισλ κέζσλ 

εμ απνζηάζεσο, εθηφο απφ πεξηζηάζεηο θαη ζην βαζκφ πνπ απηφ 

δηθαηνινγείηαη, δπλάκεη ηνπ πεξί πκβάζεσλ Νφκνπ, γηα λα επηβιεζεί 

εθπιήξσζε ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο. Απηφ ηζρχεη ππφ ηελ 

επηθχιαμε ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ 

θαη ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ. 

 (27) Απαίηεζε απφ ηνλ θαηαλαισηή πνπ επηζπκεί λα πξνβάιεη 

απαίηεζε δπλάκεη αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ λα πξνζθνκίζεη 

έγγξαθα πνπ δε ζα κπνξνχζαλ εχινγα λα ζεσξεζνχλ ζπλαθή γηα 

ηελ απφδεημε ηεο αμίσζεο ή ζπζηεκαηηθή απνθπγή απάληεζεο ζηε 

ζρεηηθή αιιεινγξαθία, έηζη ψζηε λα απνζαξξπλζεί ν θαηαλαισηήο 
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απφ ηελ άζθεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. 

  

Ν.7(Ι) ηνπ 1998 

Ν.88(Ι) ηνπ 1998 

Ν.13(Ι) ηνπ 1999 

Ν.159(Ι) ηνπ 1999 

Ν.23(Ι) ηνπ 2000 

Ν.55(Ι) ηνπ 2000 

Ν.134(Ι) ηνπ 2000 

Ν.18(Ι) ηνπ 2001 

Ν.53(Ι) ηνπ 2001 

Ν.65(Ι) ηνπ 2001 

Ν.78(Ι) ηνπ 2001 

Ν.126(Ι) ηνπ 2001 

Ν.102(Ι) ηνπ 2002 

Ν.186(Ι) ηνπ 2002 

Ν.24(Ι) ηνπ 2003 

Ν.97(Ι) ηνπ 2004 

Ν.84(Ι) ηνπ 2006 

Ν.85(Ι) ηνπ 2006 

Ν.170(Ι) ηνπ 2006 

Ν.117(Ι) ηνπ 2008 

Ν.17(Ι) ηνπ 2009 

Ν.136(Ι) ηνπ 2009 

Ν.118(Ι) ηνπ 2010 

Ν.73(Ι) ηνπ 2011 

Ν.88(Ι) ηνπ 2012 

Ν.46(Ι) ηνπ 2013 

Ν.86(Ι) ηνπ 2014 

Ν.94(Ι) ηνπ 2015 

Ν.201(Ι) ηνπ 2015 

Ν.77(Ι) ηνπ 2016 

Ν.81(Ι) ηνπ 2017 

(28) Έληαμε ζε δηαθήκηζε άκεζεο πηεζηηθήο πξφζθιεζεο πξνο 

ηα παηδηά λα αγνξάζνπλ ή λα πείζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο ή άιια 

ελήιηθα άηνκα λα ηνπο αγνξάζνπλ δηαθεκηδφκελα πξντφληα. Η 

δηάηαμε απηή ηζρχεη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 30Δ 

παξάγξαθνο (δ) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ 

Νφκνπ. 

  

 (29) Απαίηεζε άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο πιεξσκήο ή 

επηζηξνθήο ή θχιαμεο γηα πξντφληα πνπ έρεη πξνκεζεχζεη ν 

εκπνξεπφκελνο, αιιά δελ έρνπλ παξαγγειζεί απφ ηνλ θαηαλαισηή.  

  

 (30) Ρεηή ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή φηη αλ δελ αγνξάζεη ην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηίζεηαη ζε θίλδπλν ην επάγγεικα ή ε δσή ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ. 

(31) Γεκηνπξγία ηεο ςεπδνχο εληχπσζεο φηη ν θαηαλαισηήο έρεη 

ήδε θεξδίζεη, πξφθεηηαη λα θεξδίζεη, ή αλ πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλε 
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ελέξγεηα, ζα θεξδίζεη έπαζιν ή ζα απνθνκίζεη άιιν αληίζηνηρν 

φθεινο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα: 

(1) Γελ πθίζηαηαη έπαζιν ή άιιν αληίζηνηρν φθεινο, ή 

(2) ε δπλαηφηεηα δηεθδίθεζεο ηνπ επάζινπ ή άιινπ νθέινπο 

πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή ρξεκάησλ απφ ηνλ θαηαλαισηή 

ή ζπλεπάγεηαη δαπάλε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II  

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

(Άρθρο 7.(5)) 

 

 Άξζξν 17. εδάθην (1), άξζξν 19., 20., 21., 24., 25., 27., 26. ηνπ 

Παξφληνο Νφκνπ  

  

Ν. 186(Ι) ηνπ 

2017 
Άξζξα 4 θαη 5 ηνπ πεξί Οξγαλσκέλσλ Σαμηδίσλ θαη πλδεδεκέλσλ 

Σαμηδησηηθψλ Γηαθαλνληζκψλ Πεξηεγήζεσλ Νφκνπ. 

  

Ν. 34(Ι) ηνπ 2011 Άξζξα 4, 5, 6, 7, 8 θαη 9 ηνπ πεξί Υξνλνκεξηζηηθψλ πκβάζεσλ 

Νφκνπ. 

  

N. 70(Ι)/2001 

Ν. 83(Ι) ηνπ 2002  

Ν. 35(Ι) ηνπ 2004  

Ν. 78(Ι) ηνπ 2004  

Ν. 100(Ι) ηνπ 

2004  

Ν. 263(Ι) ηνπ 

2004  

Ν. 13(Ι) ηνπ 2005  

Ν. 28(Ι) ηνπ 2005  

Ν. 97(Ι) ηνπ 2005  

Ν. 122(Ι) ηνπ 

2005  

Ν. 20(Ι) ηνπ 2006  

Ν. 75(Ι) ηνπ 2006  

Ν. 104(Ι) ηνπ 

2006  

Ν. 20(Ι) ηνπ 2007 

Ν. 76(Ι) ηνπ 2007 

Ν. 25(I)/2010 

Ν. 116(I)/2010 

Ν. 92(I)/2011 

Ν. 63(I)/2012 

Ν. 209(Ι)/2012 

Ν. 121(I)/2013 

Ν. 146(I)/2013 

Ν. 114(Ι)/2014 

Ν. 142(I)/2017 

Άξζξα 60 έσο 76 ηνπ πεξί Φαξκάθσλ Αλζξψπηλεο Υξήζεο 

(Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Πξνκήζεηαο θαη Σηκψλ) Νφκνπ 
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N.156(I) ηνπ 2004 

Ν. 97(Ι) ηνπ 2007 
Άξζξα 8, 9, 10  θαη 11 ηνπ πεξί Οξηζκέλσλ Πηπρψλ ησλ Τπεξεζηψλ 

ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη εηδηθά ηνπ Ηιεθηξνληθνχ 

Δκπνξίνπ θαζψο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ. 

  

N.106(I) ηνπ 2010 

Ν.176(Ι) ηνπ 2012 

Ν. 40(Ι) ηνπ 2013 

Ν. 50 (Ι) ηνπ 2013 

Ν. 42(Ι) ηνπ 2017 

Άξζξν 5 ηνπ πεξί ησλ πκβάζεσλ Καηαλαισηηθήο Πίζηεο Νφκνπ. 

  

N.242(I) ηνπ 2004 

Ν. 94(I) ηνπ 2007 

Ν.127(I) ηνπ 2009 

Ν. 29(I) ηνπ 2018 

Άξζξα 4, 5, 6, 7, 8 θαη 9 ηνπ πεξί ηεο εμ Απνζηάζεσο Δκπνξίαο 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πξνο ηνπο Καηαλαισηέο Νφκνπ. 

  

N. 78(I) ηνπ 2012 

Ν. 88(1) ηνπ 2015 

Ν. 52(Ι) ηνπ 2016 

Άξζξα 56 θαη 58 ηνπ πεξί ησλ Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ 

πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ 

  

Ν. 38(Ι) ηνπ 2016 

Ν. 88(Ι) ηνπ 2017  

 

Κ.Γ.Π. 192/2002 

Κ.Γ.Π. 758/2003 

Κ.Γ.Π. 806/2004 

Κ.Γ.Π. 391/2009 

Άξζξα 225 έσο 227 ηνπ πεξί Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ 

Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπ θαη Καλνληζκνί 26, 

27, 28 θαη 50 ησλ πεξί ηεο Αζθήζεσο Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη 

Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Καλνληζκψλ. 

  

Ν. 87(Ι) ηνπ 2017 Άξζξα 25 θαη 26 ηνπ πεξί  Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ 

  

N. 114(I)/2005 

Ν.144(Ι) ηνπ 2012 

Ν. 63(Ι) ηνπ 2013 

Ν.166(Ι) ηνπ 2014 

Ν. 86 (Ι) ηνπ 2015 

Ν. 33(Ι) ηνπ 2016 

 

Άξζξα 8 έσο 15 θαη 25 ηνπ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκνπ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

 (Άρθρο22.) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΤΠΑΝΑΥΧΡΖΖ 

 

(Αλαηξέμηε ζην έληππν «Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ ππαλαρψξεζεο» πνπ 

επεμεγεί ηηο ζεκεηψζεηο 1 έσο 6 ηνπ ππνδείγκαηνο ππαλαρψξεζεο πνπ αθνινπζεί θαη 

ζπκπιεξψζηε αλάινγα) 

A. Τπόδειγμα οδηγιών για ηην σπανατώρηζη 

Γικαίωμα σπανατώρηζης 

Έρεηε ην δηθαίσκα λα ππαλαρσξήζεηε απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε εληφο 14 εκεξψλ 

ρσξίο λα δψζεηε νπνηαδήπνηε εμήγεζε. 

Η πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο ιήγεη 14 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο. 

[Σημείωζη 1] 

Πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεηε ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο, νθείιεηε λα καο [Σημείωζη 2] 

ελεκεξψζεηε γηα ηελ απφθαζή ζαο λα ππαλαρσξήζεηε απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε κε κηα 

μεθάζαξε δήισζε (π.ρ. επηζηνιή πνπ ζα ζηαιεί κε ηαρπδξνκείν, θαμ ή ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν). Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα εληχπνπ 

ππαλαρψξεζεο, ρσξίο ηνχην λα είλαη ππνρξεσηηθφ. [Σημείωζη 3] 

Γηα λα ηεξήζεηε ηελ πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο, είλαη αξθεηφ λα ζηείιεηε ηε δήισζή 

ζαο πεξί άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζήο ζαο πξηλ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο 

ππαλαρψξεζεο. 

εκεηψλεηαη φηη ε επζχλε ηεο απφδεημεο αλαθνξηθά κε ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο 

επηζηνιήο βαξαίλεη ηνλ θαηαλαισηή. Χο εθ ηνχηνπ ν θαηαλαισηήο ζπκβνπιεχεηαη φπσο 

ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ηεο επηζηνιήο ππαλαρψξεζεο κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ε 

επηζηνιή λα απνζηέιιεηαη κέζσ ζπζηεκέλνπ ηαρπδξνκείνπ. 

σνέπειες ηης σπανατώρηζης 

Δάλ ππαλαρσξήζεηε απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζα ζαο επηζηξέςνπκε φια ηα 

ρξήκαηα πνπ ιάβακε απφ εζάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ παξάδνζεο 
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(εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εμφδσλ πνπ νθείινληαη ζηε δηθή ζαο επηινγή λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ηξφπνο παξάδνζεο άιινο απφ ηνλ θζελφηεξν ηππνπνηεκέλν ηξφπν 

παξάδνζεο πνπ εκείο πξνζθέξνπκε), ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαη 

νπσζδήπνηε εληφο 14 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ζα πιεξνθνξεζνχκε ηελ απφθαζή 

ζαο λα ππαλαρσξήζεηε απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Θα εθηειέζνπκε ηελ αλσηέξσ 

επηζηξνθή ρξεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην κέζν πιεξσκήο πνπ εζείο 

ρξεζηκνπνηήζαηε γηα ηελ αξρηθή ζπλαιιαγή, εθηφο θη αλ εζείο έρεηε ζπκθσλήζεη ξεηψο γηα 

θάηη δηαθνξεηηθφ. ε θάζε πεξίπησζε, δελ ζα ζαο ρξεσζνχλ έμνδα γηα ηέηνηα επηζηξνθή 

ρξεκάησλ. [Σημείωζη 4] 

[Σημείωζη 5] 

[Σημείωζη 6] 

 

Ένησπο «Οδηγίες για ηη ζσμπλήρωζη ηοσ ενηύποσ σπανατώρηζης» ποσ αθορούν 

ηις ζημειώζεις 1-6 

Σημείωζη 1 

Αλαγξάςηε έλα απφ ηα αθφινπζα θείκελα πνπ βξίζθνληαη εληφο εηζαγσγηθψλ: 

(α) ζε πεξίπησζε ζχκβαζεο ππεξεζηψλ ή ζχκβαζεο παξνρήο λεξνχ, θπζηθνχ αεξίνπ ή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εάλ δελ δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζε πεξηνξηζκέλν φγθν ή ζε 

θαζνξηζκέλε πνζφηεηα, παξνρήο ηειεζέξκαλζεο ή παξνρήο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

παξαδηδφκελνπ επί πιηθνχ κέζνπ: 

«ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.»· 

(β) ζε πεξίπησζε ζχκβαζεο πψιεζεο:  

«πνπ εζείο απνθηήζαηε ή έλα ηξίην πξφζσπν ην νπνίν εζείο νξίζαηε θαη είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ κεηαθνξέα ηνπ εκπνξεπφκελνπ, απέθηεζε ηε θπζηθή θαηνρή  ησλ 

αγαζψλ.»· 

(γ) ζε πεξίπησζε ζχκβαζεο πνπ αθνξά πνιιά αγαζά παξαγγειζέληα απφ ηνλ 

θαηαλαισηή κε κηα παξαγγειία θαη παξαδηδφκελα ρσξηζηά: «πνπ εζείο απνθηήζαηε ή έλα 
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ηξίην πξφζσπν ην νπνίν εζείο νξίζαηε θαη είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ κεηαθνξέα ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ απέθηεζε ηε θπζηθή θαηνρή ηνπ ηειεπηαίνπ αγαζνχ.»· 

(δ) ζε πεξίπησζε ζχκβαζεο πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελφο αγαζνχ απνηεινχκελνπ απφ 

πνιιέο παξηίδεο ή απφ πνιιά ηεκάρηα: «πνπ εζείο απνθηήζαηε ή έλα ηξίην πξφζσπν ην 

νπνίν εζείο νξίζαηε θαη είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ κεηαθνξέα ηνπ εκπνξεπφκελνπ 

απέθηεζε ηε θπζηθή θαηνρή ηεο ηειεπηαίαο παξηίδαο ή ηνπ ηειεπηαίνπ ηεκαρίνπ.»· 

(ε) ζε πεξίπησζε ζχκβαζεο ηαθηηθήο πξνκήζεηαο αγαζψλ γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα: 

«πνπ εζείο απνθηήζαηε ή έλα ηξίην πξφζσπν ην νπνίν εζείο νξίζαηε θαη είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ ηνλ κεηαθνξέα ηνπ εκπνξεπφκελνπ απέθηεζε ηε θπζηθή θαηνρή ηνπ πξψηνπ 

αγαζνχ.». 

Σημείωζη 2 

Αλαγξάςηε ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο, ηε γεσγξαθηθή ζαο δηεχζπλζή θαη, εάλ ππάξρεη, 

ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ζαο, ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειενκνηφηππνπ ζαο (θαμ) θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζαο ηαρπδξνκείνπ.  

Σημείωζη 3 

Δάλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ζαο πξνζθέξεηε ζηνλ θαηαλαισηή ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππαλαρψξεζή ηνπ απφ 

ηελ παξνχζα ζχκβαζε, αλαγξάςηε ηα αθφινπζα: 

«Μπνξείηε επίζεο απφ ηελ ηζηνζειίδα καο [αλαγξάςηε δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο] λα 

ζπκπιεξψζεηε θαη λα ππνβάιεηε ειεθηξνληθά ην ππφδεηγκα εληχπνπ ππαλαρψξεζεο ή 

νπνηαδήπνηε άιιε μεθάζαξε δήισζε. Δάλ ρξεζηκνπνηήζεηε απηήλ ηε δπλαηφηεηα, ζα ζαο 

δηαβηβάζνπκε ρσξίο θαζπζηέξεζε πάλσ ζε ζηαζεξφ κέζν (π.ρ. ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) 

επηβεβαίσζε ιήςεο ηεο ππαλαρψξεζήο ζαο.». 

Σημείωζη 4 

ε πεξίπησζε ζχκβαζεο πψιεζεο κε ηελ νπνία δελ έρεηε πξνζθεξζεί λα 

παξαιάβεηε ηα αγαζά ζε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο, αλαγξάςηε ηα αθφινπζα: 

«Γηθαηνχκαζηε λα θαζπζηεξήζνπκε ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ κέρξηο φηνπ ιάβνπκε πίζσ 

ηα αγαζά ή κέρξηο φηνπ εζείο παξάζρεηε απνδείμεηο φηη ζηείιαηε πίζσ ηα αγαζά, φπνην 

απφ ηα δχν ζπκβεί πξψην.».  
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Σημείωζη 5 

Δάλ ν θαηαλαισηήο έιαβε αγαζά ζπλδεφκελα κε ηε ζχκβαζε: 

α) λα αλαγξαθεί: 

— «Θα ζπιιέμνπκε εκείο ηα αγαζά.» ή 

— «Δζείο νθείιεηε λα ζηείιεηε πίζσ ηα αγαζά ή λα ηα παξαδψζεηε ζε εκάο ή ζη … 

[αλαγξάςηε νλνκαηεπψλπκν θαη γεσγξαθηθή δηεχζπλζε, εάλ ππάξρεη, ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

έρεηε εμνπζηνδνηήζεη λα παξαιάβεη ηα αγαζά], ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαη 

νπσζδήπνηε εληφο 14 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ καο δειψζαηε φηη ππαλαρσξείηε απφ 

ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Η πξνζεζκία ζεσξείηαη φηη έρεη ηεξεζεί εάλ ζηείιεηε πίζσ ηα 

αγαζά πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πεξηφδνπ ησλ 14 εκεξψλ.» 

β) λα αλαγξαθεί: 

— «Δκείο ζα επηβαξπλζνχκε κε ηε δαπάλε επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ.», 

— «Δζείο ζα επηβαξπλζείηε κε ηελ άκεζε δαπάλε επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ.», 

— Δάλ, ζε εμ απνζηάζεσο ζπλαπηφκελε ζχκβαζε, δελ πξνζθέξεζζε λα 

επηβαξπλζείηε κε ηε δαπάλε επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ θαη ηα αγαζά απφ ηε θχζε ηνπο δελ 

κπνξνχλ θαλνληθά λα επηζηξαθνχλ ηαρπδξνκηθψο: «Δζείο ζα  επηβαξπλζείηε κε ηελ άκεζε 

δαπάλε επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ, χςνπο … επξψ [αλαγξάςηε πνζφλ].» ή, εάλ ε δαπάλε 

επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ επιφγσο δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ: «Δζείο ζα 

επηβαξπλζείηε κε ηελ άκεζε δαπάλε επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ. Η δαπάλε απηή εθηηκάηαη 

θαηά ην κέγηζην φξην ζε πεξίπνπ … επξψ [αλαγξάςηε πνζφλ].», ή 

— Δάλ, ζε εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο ζπλαπηφκελε ζχκβαζε, ηα αγαζά απφ ηε 

θχζε ηνπο δελ κπνξνχλ θαλνληθά λα επηζηξαθνχλ ηαρπδξνκηθψο θαη είραλ παξαδνζεί 

ζηελ θαηνηθία ηνπ θαηαλαισηή ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο: «Δκείο ζα 

ζπιιέμνπκε ηα αγαζά κε δηθή καο δαπάλε.» θαη 

γ) λα αλαγξαθεί: «Δζείο θέξεηε επζχλε κφλν γηα νπνηαδήπνηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ 

αγαζψλ πξνθχςεη απφ ρεηξηζκφ πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηνο γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηε θχζε, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αγαζψλ.». 

Σημείωζη 6 
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ε πεξίπησζε ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ παξνρή λεξνχ, θπζηθνχ 

αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εάλ δελ δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζε πεξηνξηζκέλν φγθν ή 

ζε θαζνξηζκέλε πνζφηεηα, ή παξνρήο ηειεζέξκαλζεο, αλαγξάςηε ηα αθφινπζα:  

«Δάλ εζείο δεηήζαηε λα μεθηλήζεη ε παξνρή ππεξεζηψλ ή ε παξνρή λεξνχ/ θπζηθνχ 

αεξίνπ/ειεθηξηθήο ελέξγεηαο/ ηειεζέξκαλζεο [λα δηαγξαθνχλ νη πεξηηηέο κλείεο] ζηε 

δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο ππαλαρψξεζεο, ππνρξενχζηε λα καο θαηαβάιεηε, ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ πιήξε θάιπςε ηεο ζχκβαζεο, έλα πνζφ αλάινγν πξνο ηα παξαζρεζέληα κέρξη ηε 

ζηηγκή πνπ καο ελεκεξψζαηε φηη ζα αζθήζεηε ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο. Σν αλαινγνχλ 

πνζφ πνπ νθείιεηε λα καο θαηαβάιεηε ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο πνπ είρε 

ζπκθσλεζεί ζηε ζχκβαζε.» 

B. Τπόδειγμα ενηύποσ σπανατώρηζης 

(ζπκπιεξψζηε θαη επηζηξέςηε ην παξφλ έληππν κφλν εάλ επηζπκείηε λα ππαλαρσξήζεηε 

απφ ηε ζχκβαζε) 

— Πξνο [ν Δκπνξεπφκελνο νθείιεη λα αλαγξάςεη εδψ ην φλνκά ηνπ, ηε γεσγξαθηθή ηνπ 

δηεχζπλζε θαη, εάλ ππάξρεη, ηνλ αξηζκφ ηεο ηειενκνηνηππίαο ηνπ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ]: 

— Γλσζηνπνηψ/ Γλσζηνπνηνχκε (*) κε ηελ παξνχζα φηη ππαλαρσξψ/ππαλαρσξνχκε (*) 

απφ ηε ζχκβαζή κνπ/καο (*) πψιεζεο ησλ αθφινπζσλ αγαζψλ (*)/παξνρήο ηεο 

αθφινπζεο ππεξεζίαο 

— Πνπ παξαγγέιζεθε(-αλ) ζηηο (*)/πνπ παξειήθζε(-ζαλ) ζηηο (*) 

— Όλνκα θαηαλαισηή(-ψλ) 

— Γηεχζπλζε θαηαλαισηή(-ψλ) 

— Τπνγξαθή θαηαλαισηή(-ψλ) (κφλν εάλ ην παξφλ έληππν θνηλνπνηεζεί ζε ραξηί) 

— Ηκεξνκελία 

(*) Γηαγξάςηε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 

ΡΖΣΡΔ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΘΔΧΡΖΘΟΤΝ Χ ΚΑΣΑΥΡΖΣΗΚΔ 

(Άρθρο 50.(4)) 

 

1.Ρήηξεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ή απνηέιεζκα- 

(α) Να απνθιείνπλ ή λα πεξηνξίδνπλ ηελ εθ ηνπ λφκνπ επζχλε ηνπ εκπνξεπφκελνπ ζε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ ή ζσκαηηθήο βιάβεο θαηαλαισηή, πνπ πξνθχπηεη απφ 

πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ ίδηνπ ηνπ εκπνξεπφκελνπ∙ 

 

(β) λα απνθιείνπλ ή λα πεξηνξίδνπλ θαηά ηξφπν αλάξκνζην ηα εθ ηνπ λφκνπ 

δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή έλαληη ηνπ εκπνξεπφκελνπ ή άιινπ ζπκβαιιφκελνπ 

κέξνπο ζε πεξίπησζε κε πιήξνπο ή κεξηθήο εθηέιεζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο 

νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο εθ κέξνπο ηνπ εκπνξεπφκελνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο ζπκςεθηζκνχ νθεηιήο έλαληη ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ κε απαίηεζε πνπ ζα είρε ν θαηαλαισηήο έλαληη απηνχ∙ 

 

(γ) λα απνθιείνπλ ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ηνπ θαηαλαισηή, ελψ ε εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ εκπνξεπφκελνπ ππφθεηηαη ζε φξν, ε εθπιήξσζε ηνπ νπνίνπ 

εμαξηάηαη απφ ηε βνχιεζε ηνπ θαη κφλν∙ 

 

(δ) λα επηηξέπνπλ ζηνλ εκπνξεπφκελν λα παξαθξαηεί ηα πνζά πνπ έρεη θαηαβάιεη ν 

θαηαλαισηήο φηαλ ν θαηαλαισηήο ππαλαρσξψληαο δε δέρεηαη λα ζπλάςεη ή λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη δηθαίσκα ηνπ θαηαλαισηή λα ιάβεη 

ηζνδχλακε απνδεκίσζε απφ ηνλ εκπνξεπφκελν φηαλ ν ηειεπηαίνο είλαη ην κέξνο 

πνπ ππαλαρσξεί∙ 

 

(ε) λα επηβάιινπλ ζηνλ θαηαλαισηή πνπ δελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

δπζαλάινγα ςειή απνδεκίσζε∙ 

 

(ζη) λα επηηξέπνπλ ζηνλ εκπνξεπφκελν λα θαηαγγέιιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ, ελψ ε ίδηα επρέξεηα δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, θαζψο θαη λα 

επηηξέπνπλ ζηνλ εκπνξεπφκελν λα παξαθξαηεί ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί 
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γηα παξνρέο πνπ δελ έρνπλ αθφκα παξαζρεζεί απφ απηφλ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηε ζχκβαζε θαηαγγέιιεη ν ίδηνο ν εκπνξεπφκελνο∙ 

 

(δ) λα επηηξέπνπλ ζηνλ εκπνξεπφκελν λα θαηαγγέιιεη ρσξίο εχινγε πξνεηδνπνίεζε 

ζχκβαζε αφξηζηεο δηάξθεηαο, εθηφο αλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο∙ 

 

(ε) λα παξαηείλεηαη απηνκάησο ε ηζρχο ζχκβαζεο νξηζκέλεο δηάξθεηαο ζηελ 

απνπζία αληίζεηεο δήισζεο ηνπ θαηαλαισηή, ελψ σο πξνζεζκία γηα ηε δήισζε 

απηήο ηεο βνχιεζεο ηνπ θαηαλαισηή πεξί κε παξάηαζεο έρεη νξηζηεί κηα 

εκεξνκελία πνπ απέρεη ππεξβνιηθά απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο∙ 

 

(ζ) λα ζπλάγνπλ ακεηάθιεηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ θαηαλαισηή απνδνρή ξεηξψλ ηηο 

νπνίεο δελ είρε θακία πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη πξηλ ζπλάςεη ηε 

ζχκβαζε∙ 

 

(η) λα επηηξέπνπλ ζηνλ εκπνξεπφκελν λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο ρσξίο ζνβαξφ ιφγν ν νπνίνο λα πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε∙ 

 

(ηα) λα επηηξέπνπλ ζηνλ εκπνξεπφκελν λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο θαη ρσξίο ζνβαξφ 

ιφγν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο παξάδνζε πξντφληνο ή ηεο πξνο παξνρή 

ππεξεζίαο∙ 

 

(ηβ) λα πξνβιέπνπλ φηη ε ηηκή ησλ αγαζψλ θαζνξίδεηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

παξάδνζεο ή λα παξέρνπλ ζηνλ εκπνξεπφκελν ην δηθαίσκα λα απμάλεη ηηο ηηκέο 

ηνπ, ρσξίο ν θαηαλαισηήο λα έρεη, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, αληίζηνηρν 

δηθαίσκα πνπ λα ηνπ επηηξέπεη λα ιχεη ηε ζχκβαζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ηειηθή ηηκή είλαη πνιχ ςειή ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πνπ ζπκθσλήζεθε θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο∙ 

 

(ηγ) λα παξέρνπλ ζηνλ εκπνξεπφκελν ην δηθαίσκα λα θαζνξίδεη αλ ηα εκπνξεχκαηα 

πνπ παξαδίδνληαη ή νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ή λα ηνπ παξέρνπλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα 

εξκελεχεη κηα νπνηαδήπνηε ξήηξα ηεο ζχκβαζεο∙ 
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(ηδ) λα πεξηνξίδνπλ ηελ ππνρξέσζε ηνπ εκπνξεπφκελνπ λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη εληνινδφρνη ή νη αληηπξφζσπνη ηνπ ή λα εμαξηά ηελ 

ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απφ ηελ ηήξεζε εηδηθήο ηππηθήο δηαδηθαζίαο∙ 

 

(ηε) λα ππνρξεψλνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ελψ 

ν εκπνξεπφκελνο δελ εθπιεξψλεη ηηο δηθέο ηνπ∙ 

 

(ηζη) λα πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα εθρψξεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 

εκπνξεπφκελν, φηαλ απηή ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεί ειάηησζε ησλ εγγπήζεσλ γηα 

ηνλ θαηαλαισηή, ρσξίο απηφο λα είλαη ζχκθσλνο∙ 

 

(ηδ) λα θαηαξγνχλ ή λα παξεκπνδίδνπλ ηελ πξνζθπγή ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ή ηελ 

άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ απφ ηνλ θαηαλαισηή, ηδίσο κε ην λα ππνρξεψλνπλ ηνλ 

θαηαλαισηή λα θαηαθεχγεη απνθιεηζηηθά ζε δηαηηεζία κε θαιππηφκελε απφ 

λνκηθέο δηαηάμεηο, κε ην λα πεξηνξίδνπλ κε πξνζεθφλησο ηα απνδεηθηηθά κέζα 

ηνπ θαηαλαισηή, ή κε ην λα επηβάιινπλ ζ’ απηφλ ην βάξνο ηεο απφδεημεο ην 

νπνίν, ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν δίθαην, θέξεη θαλνληθά άιινο 

ζπκβαιιφκελνο. 

 

(ηε) λα επηηξέπνπλ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα λα απαηηεί κνλνκεξψο άκεζε εμφθιεζε 

πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο ρσξίο νπνηεζδήπνηε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο θαη/ή ζε νπνηαδήπνηε 

λνκνζεζία: 

Ννείηαη φηη εμαηξνχληαη φιεο νη ζπκβάζεηο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο πνπ πξνλννχλ 

φξηα ππεξαλάιεςεο, αθνχ δνζεί πξνεηδνπνίεζε ηξηάληα (30) εκεξψλ: 

 

(ηζ) λα επηθέξνπλ ρξεψζεηο επηπξφζζεηεο ησλ επηηνθηαθψλ ρξεψζεσλ θαη/ή άιιεο 

ρξεψζεηο ζπλαθείο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο θαη νη νπνίεο 

πξνλννχλ ηελ έληαμε ησλ ελ ιφγσ ρξεψζεσλ ζηε δφζε απνπιεξσκήο ηεο 

πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο: 
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Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ρξεψζεηο πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε 

πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο επηβαξχλνπλ ηνλ νθεηιέηε θαη θαζίζηαληαη πιεξσηέεο 

θαηά ηε ρξέσζε: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε σο άλσ ρξέσζε δελ θαηαβάιιεηαη θαηά 

ηε ρξέσζε απφ ηνλ νθεηιέηε, ην πηζησηηθφ ίδξπκα ρξεψλεη ην ινγαξηαζκφ ηεο 

πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο ή άιιν ινγαξηαζκφ ηνπ νθεηιέηε θαη επηβάιιεηαη ζε 

απηή ρξεσζηηθφ επηηφθην ίζν κε ην επηηφθην ηεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο. 

 

2.Πεδίν εθαξκνγήο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (δ), (η) θαη (ηβ)- 

(α) νη ππνπαξάγξαθνη (δ), (η) θαη (ηβ) δελ εθαξκφδνληαη φηαλ πξφθεηηαη γηα: 

-ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ θηλεηέο αμίεο θαη πξντφληα ή ππεξεζίεο ε ηηκή 

ησλ νπνίσλ ππφθεηηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο επηηνθίνπ ηεο ρξεκαηαγνξάο 

πνπ δελ ειέγρεη ν εκπνξεπφκελνο∙ θαη 

-ζπκβάζεηο αγνξάο ή πψιεζεο ζπλαιιάγκαηνο, ηαμηδησηηθψλ επηηαγψλ ή 

δηεζλψλ ηαρπδξνκηθψλ εληαικάησλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα∙ 

 

(β) ε ππνπαξάγξαθνο (ηβ) δελ επεξεάδεη ηηο ξήηξεο ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο 

ηεο ηηκήο, εθφζνλ νη ξήηξεο απηέο είλαη λφκηκεο θαη ν ηξφπνο κεηαβνιήο ηεο 

ηηκήο πεξηγξάθεηαη επαθξηβψο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 

ΤΜΦΧΝΗΑ ΑΝΑΛΖΦΖ ΓΔΜΔΤΖ 

(Αρθ. 58.) 

ΤΜΦΧΝΗΑ ΑΝΑΛΖΦΖ ΓΔΜΔΤΖ 

Η παξνχζα πκθσλία Αλάιεςεο Γέζκεπζεο(ζην εμήο « ε πκθσλία») γίλεηαη 
ζήκεξα ηελ …………..20….. ζηελ Λεπθσζία 

ΜΔΣΑΞΤ 

Σνπ Γηεπζπληή Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή  (ζην εμήο «ο Γιεσθσνηής») 

ΚΑΗ 

………………………………………………………….. (ζην εμήο «ο 
Δμπορεσόμενος»). 

Οη σο άλσ ζπκβαιιφκελνη ζα αλαθέξνληαη καδί ζην εμήο σο «ηα Μέρη» 

ΔΠΔΗΓΖ: 

Α. Η Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή διερεσνά καηά πόζο σθίζηαηαι εκ μέροσς ηοσ 

Εμπορεσόμενοσ / έτει διαπιζηώζει (δηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε) παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ ……………… ηνπ Πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ Νφκνπ ηνπ 2018 

αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δεηήκαηα: 

 

(α) …………………………… 
(β) …………………………… 
(γ) …………………………… 
(δ) …………………………… 

 

Β. Ο Δκπνξεπφκελνο έρεη ζπλεξγαζηεί πιήξσο κε ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηεξεχλεζεο.  

 

Γ. Απφ ηελ δηεξεχλεζε πξνθχπηνπλ ζηνηρεία γηα εικαζόμενη παράβαζη/παράβαζη 

(δηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε) εθ κέξνπο ηνπ Δκπνξεπφκελνπ ηνπ άξζξνπ ….. ηνπ 

πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ Νφκνπ ηνπ 2018  αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα 

δεηήκαηα: 

 

(α) …………………………… 
(β) …………………………… 
(γ) …………………………… 
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Γ. ΣΑ ΜΔΡΖ ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ 

1. Ο Δκπνξεπφκελνο αλαιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:  

 

(α) …………………………… 
(β) …………………………… 
(γ) …………………………… 
(δ) …………………………… 
 …………………………… 

 

2. Ο Δκπνξεπφκελνο ζα πξνβεί κέρξη ηελ …………..20….. ζε φιεο ηηο 

αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο πην πάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ θαη νη 

ππνρξεψζεηο παξακέλνπλ δεζκεπηηθέο γηα ηνλ Δκπνξεπφκελν κέρξη ηελ ………….. 

20….. 

 

3. ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο ή ε επηρείξεζε ηνπ Δκπνξεπφκελνπ 

κεηαθεξζνχλ ή πσιεζνχλ ζε άιιν θπζηθφ ε λνκηθφ πξφζσπν, νη ππνρξεψζεηο 

παξακέλνπλ δεζκεπηηθέο γηα ην πξφζσπν απηφ θαη ν Δκπνξεπφκελνο ζα ιάβεη φια 

ηα αλαγθαία κέηξα  γηα λα βεβαησζεί φηη ζα ηζρχζεη ε ελ ιφγσ δέζκεπζε ηνπ 

πξνζψπνπ θαη φηη ην πξφζσπν απηφ ζα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο.  

 

4. ε αληάιιαγκα γηα ηελ αλάιεςε ησλ πην πάλσ ππνρξεψζεσλ, ν Γηεπζπληήο 

δεζκεχεηαη φηη ε Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή : 

(α) …………………………… 
(β) …………………………… 
(γ) …………………………… 
(δ) …………………………… 

γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ν Δκπνξεπφκελνο ηειεί ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο σο άλσ 

ππνρξεψζεηο ηνπ.  

 

5. Ο Γηεπζπληήο δηαηεξεί ηελ εμνπζία πνπ ηνπ δίλεη ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ 

πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή Νφκνπ ηνπ 2018 λα δεκνζηεχεη ηελ παξνχζα 

αλάιεςε δέζκεπζεο κε νπνηαδήπνηε κνξθή ή ηξφπν πνπ θξίλεη θαηάιιειν. 

 

6. Η Δληεηαικέλε Τπεξεζία δηαηεξεί ηηο εμνπζίεο γηα έξεπλα θαη έιεγρν πνπ ηηο 

παξέρεη ν πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή Νφκνπ ηνπ 2018, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζεη εάλ ν Δκπνξεπφκελνο ηεξεί ή έρεη ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρεη ή 

είρε αλαιάβεη. 
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7. Η παξνχζα πκθσλία είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα Μέξε θαη ηπρφλ παξάβαζε ηεο 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα έρνπλ ηα Γηθαζηήξηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

 

8. Η παξνχζα πκθσλία είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ Δκπνξεπφκελν, ηνπο 

δηαδφρνπο, ηνπο ππαιιήινπο θαη αληηπξνζψπνπο ηνπ.  

 

9. Η παξνχζα πκθσλία ζπλνκνινγείηαη άλεπ βιάβεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

Δκπνξεπφκελνπ ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πθηζηάκελε ή κειινληηθή Γηθαζηηθή, 

Γηνηθεηηθή, Πεηζαξρηθή ή άιιε δηαδηθαζία θαη θακία πξφλνηα ηεο παξνχζαο 

πκθσλίαο δελ δχλαηαη λα εξκελεπζεί σο παξαδνρή εθ κέξνπο ηνπ Δκπνξεπφκελνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε άιιεο παξάβαζεο ηνπ παξφληνο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ 

Νφκνπ.   

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

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

 

Ο Γηεπζπληήο              Γηα ηνλ Δκπνξεπφκελν 

 

 


