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 ΠΡΟΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥΕΔΙΟΤ 

 

 

 Ο ΠΕΡΙ ΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

ηίηιν – 

  

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο ΔΔ: L 165, 

18.06.2013. ζ.63. 

«Οδεγία 2013/11/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2013 γηα ηελ ελαιιαθηηθή επίιπζε 

θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ(ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 θαη ηεο Οδεγίαο 2009/22/ΔΚ», 

  

 Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

  

 ΜΔΡΟ Ι - ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  

πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Δλαιιαθηηθήο 

Δπίιπζεο Καηαλαισηηθψλ Γηαθνξψλ Νφκνο ηνπ 2017. 

 

Δξκελεία. 2.-(1) ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη 

δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

  

 «αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ∙ 

  

 «Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία∙ 

  

 «δεκφζηνο ηνκέαο» ζεκαίλεη ηε δεκφζηα ππεξεζία, θάζε αλεμάξηεηε 

ππεξεζία θαη αξρή γηα ηελ νπνία γίλεηαη πξφλνηα ζηνλ εηήζην 
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θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη πεξηιακβάλεη θάζε λνκηθφ πξφζσπν 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ή νξγαληζκφ δεκνζίνπ δηθαίνπ 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∙ 

  

 «δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ» ζεκαίλεη δηαδηθαζία 

φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 3, ε νπνία πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη εθαξκφδεηαη απφ θνξέα ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ∙ 

  

 «δηαζπλνξηαθή δηαθνξά» ζεκαίλεη θάζε ζπκβαηηθή δηαθνξά πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ή ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

εθφζνλ, θαηά ηνλ ρξφλν παξαγγειίαο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ 

απφ ηνλ θαηαλαισηή, ν έκπνξνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε 

Γεκνθξαηία θαη ν θαηαλαισηήο θαηνηθεί ζε δηαθνξεηηθφ θξάηνο 

κέινο∙ 

  

 «Γηθαζηήξην» ζεκαίλεη αξκφδην δηθαζηήξην ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο· 

  

 «εγρψξηα δηαθνξά» ζεκαίλεη θάζε ζπκβαηηθή δηαθνξά πνπ 

πξνθχπηεη απφ πψιεζε ή ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ εθφζνλ, 

θαηά ηνλ ρξφλν παξαγγειίαο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ 

θαηαλαισηή, ν θαηαλαισηήο θαηνηθεί ζηε Γεκνθξαηία φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο θαη ν έκπνξνο∙ 

  

 «έκπνξνο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ηδησηηθφ ή 

δεκφζην, ην νπνίν ελεξγεί, ελδερνκέλσο κέζνπ άιινπ πξνζψπνπ 

ελεξγνχληνο εμ νλφκαηνο ηνπ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, γηα ζθνπνχο 

πνπ εκπίπηνπλ  ζην πιαίζην ηεο εκπνξηθήο επηρεηξεκαηηθήο, 



3 

 

βηνηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο∙ 

  

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο ΔΔ: L 165, 

18.06.2013. ζ.1. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 524/2013»ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 

αξηζ. 524/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 21εο Μαΐνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή επίιπζε θαηαλαισηηθψλ 

δηαθνξψλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

2006/2004 θαη ηεο νδεγίαο 2009/22/ ΔΚ∙ 

  

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο ΔΔ: L 177, 

04.07.2008. ζ.7. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 593/2008» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 593/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 17εο Ινπλίνπ 2008 γηα ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο ζπκβαηηθέο 

ελνρέο (Ρψκε Ι)∙ 

  

 «θαηάινγνο» ζεκαίλεη ηνλ θαηάινγν θνξέσλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ πνπ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην 2, άξζξν 20  ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ∙ 

  

 «θαηαλαισηήο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί γηα 

ζθνπνχο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ εκπνξηθή, επηρεηξεκαηηθή, 

βηνηερληθή ή επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα∙ 

  

 «θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

  

 «ζηαζεξφ κέζν» ζεκαίλεη θάζε κέζν πνπ επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή 

ή ζηνλ έκπνξν 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· 

  

 «ζχκβαζε πψιεζεο» ζεκαίλεη θάζε ζχκβαζε βάζεη ηεο νπνίαο ν 
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έκπνξνο 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∙ 

  

 «ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ» ζεκαίλεη θάζε ζχκβαζε πιελ 

ζπκβάζεσο πψιεζεο, βάζεη ηεο νπνίαο ν έκπνξνο παξέρεη ή 

αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ππεξεζία ζηνλ θαηαλαισηή, ν δε 

θαηαλαισηήο θαηαβάιεη ή αλαιακβάλεη λα θαηαβάιεη ην ηίκεκα∙ 

  

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο ΔΔ: L 266, 

09.10.1980. ζ.1. 

«χκβαζε ηεο Ρψκεο» ζεκαίλεη ηε χκβαζε 80/934/ΔΟΚ ζρεηηθά κε 

ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο ζπκβαηηθέο ελνρέο (χκβαζε ηεο Ρψκεο)ε 

νπνία ππεγξάθε ζηε Ρψκε ζηηο 19 Ινπλίνπ 1980∙ 

  

 «Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ∙ 

  

 «θνξέαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ» ζεκαίλεη θάζε θνξέαο, 

φπσο θαη αλ νλνκάδεηαη ή αλαθέξεηαη, ν νπνίνο ηδξχεηαη ζε κφληκε 

βάζε, πξνζθέξεη ππεξεζίεο επίιπζεο δηαθνξψλ κέζσ δηαδηθαζίαο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θαη έρεη θαηαρσξεζεί ζηνλ 

θαηάινγν ζχκθσλα κε ην εδάθην (2), άξζξν 20 ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ∙ 

  

 «θνξέαο επίιπζεο δηαθνξψλ» ζεκαίλεη θάζε θνξέα, φπσο θαη αλ 

νλνκάδεηαη ή αλαθέξεηαη, ν νπνίνο πξνζθέξεη ππεξεζίεο επίιπζεο 

δηαθνξψλ ζρεηηθέο κε ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ 

απφ ζπκβάζεηο πσιήζεσλ ή ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ κεηαμχ εκπφξνπ 

εγθαηαζηεκέλνπ ζηελ Γεκνθξαηία θαη θαηαλαισηή πνπ θαηνηθεί ζηελ 

Γεκνθξαηία ή ζε θξάηνο κέινο. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:41980A0934
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 (2) ηνλ παξφληα Νφκν, αλαθνξά ζε πξάμε ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο θαη/ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζεκαίλεη ηελ ελ ιφγσ 

πξάμε, φπσο απηή εθάζηνηε δηνξζψλεηαη, ηξνπνπνηείηαη ή 

αληηθαζίζηαηαη. 

  

 2.ηνλ παξφληα Νφκν- 

  

 (α) Έλαο έκπνξνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο: 

  

 (i) ζηνλ ηφπν άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο, εάλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν∙ 

  

 (ii) ζηνλ ηφπν ηεο θαηαζηαηηθήο ηνπ έδξαο, ηεο θεληξηθήο 

ηνπ δηνίθεζεο ή ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 

ππνθαηαζηεκάησλ, αληηπξνζσπεηψλ ή άιιεο 

εγθαηάζηαζεο, εάλ είλαη εηαηξεία ή άιιν λνκηθφ 

πξφζσπν ή έλσζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

  

 (β) Ο θνξέαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ είλαη 

εγθαηαζηεκέλνο: 

  

 (i) εάλ ηνλ δηαρεηξίδεηαη θπζηθφ πξφζσπν, ζηνλ ηφπν 

φπνπ ην ελ ιφγσ πξφζσπν αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ∙ 

  

 (ii) εάλ ηνλ δηαρεηξίδεηαη λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζηνλ ηφπν φπνπ ην ελ 

ιφγσ λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ ή ζηνλ ηφπν ηεο θαηαζηαηηθήο ηνπ 



6 

 

έδξαο∙ 

  

 (iii) εάλ ηνλ δηαρεηξίδεηαη θνξέαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 

ζηνλ ηφπν ηεο έδξαο ηεο ελ ιφγσ αξρήο. 

  

Πεδίν εθαξκνγήο. 4.–(1) Ο παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζε δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο 

επίιπζεο εγρψξησλ θαη δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ ζρεηηθά κε 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο 

πσιήζεσλ ή ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ κεηαμχ εκπφξνπ 

εγθαηαζηεκέλνπ ζηελ Γεκνθξαηία θαη θαηαλαισηή πνπ θαηνηθεί ζηελ 

Γεκνθξαηία ή ζε θξάηνο κέινο, δηα ηεο παξεκβάζεσο ελφο θνξέα 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ν νπνίνο πξνηείλεη ή επηβάιιεη 

ιχζε ή θέξλεη ηα κέξε ζε επαθή γηα λα δηεπθνιπλζεί ή εμεχξεζε 

θηιηθήο ιχζεο. 

  

 (2) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη: 

  

 (α) ζηηο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ θνξέσλ επίιπζεο δηαθνξψλ 

φπνπ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε 

ησλ δηαθνξψλ είλαη ππάιιεινη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εκπφξνπ ή 

ακείβνληαη απνθιεηζηηθά απφ απηφλ∙ 

  

 (β) ζηηο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ζπζηεκάησλ δηεξεχλεζεο 

θαηαλαισηηθψλ παξαπφλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν έκπνξνο∙ 

  

 (γ) ζηηο κε νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο∙ 

  

 (δ) ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ εκπφξσλ∙ 

  

 (ε) ζε απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή 

θαη ηνπ εκπφξνπ∙ 
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 (ζη) ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιεη ν δηθαζηήο γηα ηελ 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε αληηθείκελν ηελ ελ ιφγσ δηαθνξά∙ 

  

 (δ) ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ θηλεζεί απφ έκπνξν θαηά 

θαηαλαισηή∙ 

  

 (ε) ζηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη ζε αζζελείο απφ 

επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί, λα 

δηαηεξεζεί ή λα απνθαηαζηαζεί ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο, ηεο 

ρνξήγεζεο θαη ηεο πξνκήζεηαο θαξκάθσλ θαη 

ηαηξνηερλνινγηθψλ βνεζεκάησλ∙ 

  

 (ζ) ζηνπο δεκφζηνπο παξφρνπο δεπηεξνβάζκηαο ή 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

  

 (3) Ο παξψλ Νφκνο ζεζπίδεη ελαξκνληζκέλεο πνηνηηθέο απαηηήζεηο 

γηα ηνπο θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πξνθείκελνπ λα εμαζθαιίζεη φηη ν 

θαηαλαισηήο ζα έρεη πξφζβαζε ζε πςειήο πνηφηεηαο, δηαθαλείο, 

απνηειεζκαηηθνχο θαη δίθαηνπο κεραληζκνχο εμσδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο. 

  

ρέζε κε άιιεο  

λνκνζεηηθέο πξάμεηο. 

5.-(1) Δάλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα Νφκν, 

εθφζνλ δηάηαμε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζπγθξνχεηαη κε άιιε δηάηαμε 

πνπ απνηειεί ελαξκφληζε άιιεο λνκνζεηηθήο πξάμεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζρεηίδεηαη κε δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο ηηο νπνίεο θηλεί θαηαλαισηήο θαηά εκπφξνπ, ππεξηζρχεη 

ε δηάηαμε ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 
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159(Ι) ηνπ 2012. 

(2) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ εθαξκφδνληαη κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Οξηζκέλσλ Θεκάησλ 

Γηακεζνιάβεζεο ζε Αζηηθέο Γηαθνξέο Νφκνπ ηνπ 2012, φπσο απηφο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

 

 (3) Σν άξζξν 14 ηνπ παξφληνο Νφκνπ δελ ζίγεη ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ θαηά ηελ εμσδηθαζηηθή δηαδηθαζία 

πξνζθπγήο δπλάκεη άιισλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη επηπξνζζέησο ηνπ ελ ιφγσ 

άξζξνπ. 

  

 ΜΔΡΟ ΙΙ - ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ Δ 

ΦΟΡΔΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

  

Πξφζβαζε ζε θνξείο 

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ 

θαη δηαδηθαζίεο 

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ. 

6.-(1) Οη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ νθείινπλ: 

  

 (α) λα δηαηεξνχλ ελεκεξσκέλν ηζηφηνπν πνπ παξέρεη ζηα 

κέξε εχθνιε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θαη επηηξέπεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά παξάπνλα θαη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά∙ 

  

 (β) παξέρνπλ ζηα κέξε, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο, ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) επί 

ζηαζεξνχ κέζνπ∙ 
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 (γ) φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, επηηξέπνπλ ζηνλ θαηαλαισηή 

λα ππνβάιεη παξάπνλν κε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν∙ 

  

 (δ) επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

κεξψλ κε ειεθηξνληθά κέζα ή εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, 

ηαρπδξνκηθψο∙ 

  

 (ε) δέρνληαη ηφζν εγρψξηεο φζν θαη δηαζπλνξηαθέο δηαθνξέο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθνξψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 524/2013∙ θαη 

  

 

 

 

 

 

138(I) ηνπ 2001. 

(ζη) φηαλ εμεηάδνπλ  δηαθνξέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ 

παξφληα Νφκν, ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ηεξεί ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δπεμεξγαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) 

Νφκνπ ηνπ 2001, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 

αληηθαζίζηαηαη. 

  

 (2) Οη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ κπνξνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ ή λα ζεζπίζνπλ δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο νη νπνίνη ηνπο 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αξλεζνχλ λα εμεηάζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαθνξά δηφηη- 

  

 (α) ν θαηαλαισηήο δελ πξνζπάζεζε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

έκπνξν πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη ην παξάπνλν ηνπ θαη λα 

επηδηψμεη, σο πξψην βήκα, λα επηιχζεη ην πξφβιεκα 

απεπζείαο κε απηφλ∙ 
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 (β) ε δηαθνξά είλαη επνπζηψδεο ή βαζίδεηαη ζε θαθφβνπιν 

παξάπνλν∙ 

  

 (γ) ε δηαθνξά εμεηάδεηαη ή έρεη εμεηαζηεί πξνεγνπκέλσο απφ 

άιιν θνξέα ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ή απφ 

δηθαζηήξην∙ 

  

 (δ) ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αμίσζεο είλαη θαηψηεξε ή 

αλψηεξε απφ ζπγθεθξηκέλν πνζφ∙ 

  

 (ε) ν θαηαλαισηήο δελ ππέβαιε ην παξάπνλν ζηνλ θνξέα 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ εληφο πξνζεζκίαο ελφο 

έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο 

ππέβαιε παξάπνλν ζηνλ έκπνξν∙ 

  

 (ζη) ε εμέηαζε κηαο ηέηνηαο δηαθνξάο ζα έβιαπηε ζεκαληηθά 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ. 

  

 (3) Όηαλ, ζχκθσλα κε ηνπο δηαδηθαζηηθνχο ηνπ θαλφλεο, έλαο 

θνξέαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ δελ κπνξεί λα εμεηάζεη κηα 

δηαθνξά πνπ ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ, θνηλνπνηεί θαη ζηα δχν κέξε 

ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο ηνπ λα κελ εμεηάζεη ηε δηαθνξά εληφο 

ηξηψλ εβδνκάδσλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ ηνπ παξαπφλνπ. 

  

 (4) Ννείηαη φηη νη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ έλα 

θνξέα ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην εδάθην (2), 

δελ παξεκπνδίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξφζβαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ. 
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 (5) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ 

ζεζπίδνπλ πξνθαζνξηζκέλα ρξεκαηηθά φξηα πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ πξφζβαζε ζε δηαδηθαζίεο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ, ηα φξηα απηά λα κελ νξίδνληαη ζε ηέηνην επίπεδν ψζηε λα 

παξεκπνδίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξφζβαζε ησλ θαηαλαισηψλ 

ζηελ εμέηαζε παξαπφλσλ απφ θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ. 

  

Δκπεηξνγλσκνζχλε, 

αλεμαξηεζία θαη 

ακεξνιεςία. 

7.-(1) Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

επίιπζε δηαθνξψλ δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία εκπεηξνγλσκνζχλε θαη 

είλαη αλεμάξηεηα θαη ακεξφιεπηα. Πξνο ηνχην απαηηείηαη φπσο ηα 

πξφζσπα απηά – 

  

 (α) θαηέρνπλ ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ή ηεο δηθαζηηθήο 

επίιπζεο θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ, θαζψο θαη βαζηθέο 

γλψζεηο δηθαίνπ∙ 

  

 (β) δηνξίδνληαη γηα ζεηεία ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα επαξθεί γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε αλεμαξηεζία ηεο δξάζεο ηνπο θαη δελ είλαη 

δπλαηφλ λα απαιιαγνχλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ρσξίο εχινγε 

αηηία∙ 

  

 (γ) δελ ππφθεηληαη ζε εληνιέο απφ θάπνην απφ ηα κέξε ή ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο∙ 

  

 (δ) ακείβνληαη θαηά ηξφπν πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ έθβαζε 

ηεο δηαδηθαζίαο∙ 

  

 (ε) ρσξίο αλαίηηα θαζπζηέξεζε, γλσζηνπνηνχλ ζηνλ θνξέα 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ηπρφλ πεξηζηάζεηο πνπ 
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κπνξεί λα επεξεάζνπλ ή λα ζεσξεζεί φηη επεξεάδνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ ακεξνιεςία ηνπο ή λα νδεγήζνπλ ζε 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε θάπνην απφ ηα κέξε ηεο 

δηαθνξάο πνπ θαινχληαη λα επηιχζνπλ. Η ππνρξέσζε 

γλσζηνπνίεζεο ηζρχεη θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ. Η ππνρξέσζε απηή δελ ηζρχεη φηαλ ν 

θνξέαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πεξηιακβάλεη έλα 

κφλν θπζηθφ πξφζσπν. 

  

 (2) Οη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

δηαδηθαζίεο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ (ε) ηνπ εδαθίνπ (1)- 

  

 (α) ην ελ ιφγσ θπζηθφ πξφζσπν αληηθαζίζηαηαη απφ άιιν, ζην 

νπνίν αλαηίζεηαη ε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ, ή, αιιηψο∙ 

  

 (β) ην ελ ιφγσ θπζηθφ πξφζσπν απέρεη ηεο δηαδηθαζίαο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ν 

θνξέαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πξνηείλεη ζηα κέξε 

λα ππνβάινπλ ηε δηαθνξά ζε άιιν αξκφδην θνξέα 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, ή, αιιηψο∙ 

  

 (γ) νη πεξηζηάζεηο γλσζηνπνηνχληαη ζηα κέξε θαη επηηξέπεηαη 

ζην ελ ιφγσ θπζηθφ πξφζσπν λα ζπλερίζεη ηε δηεμαγσγή ηεο 

δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ κφλν αλ ηα κέξε 

δελ πξνέβαιαλ αληίξξεζε, αθνχ ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ 

θαηάζηαζε θαη γηα ην δηθαίσκα ηνπο λα αληηηαρζνχλ. 

  

 (3) Σν εδάθην (2) ηζρχεη ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ 

εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. Όηαλ ν θνξέαο 
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ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πεξηιακβάλεη έλα κφλν θπζηθφ 

πξφζσπν, εθαξκφδνληαη κφλν νη παξάγξαθνη (β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ 

(2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

  

 (4) Όηαλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή επίιπζε δηαθνξψλ απαζρνινχληαη ή ακείβνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηηθή νξγάλσζε ή επηρεηξεκαηηθή έλσζε 

ηεο νπνίαο είλαη κέινο ν έκπνξνο, επηπιένλ ησλ γεληθψλ 

απαηηήζεσλ ησλ εδάθησλ (1) θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, (6) 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ρσξηζηφ θαη εηδηθφ 

πξνυπνινγηζκφ επαξθή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

  

 (5) Σν εδάθην (4) δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ηα ελδηαθεξφκελα θπζηθά 

πξφζσπα αλήθνπλ ζε ζπιινγηθφ ζψκα πνπ απαξηίδεηαη απφ ίζν 

αξηζκφ εθπξνζψπσλ ηεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο ή 

επηρεηξεκαηηθήο έλσζεο απφ ηελ νπνία απαζρνινχληαη ή ακείβνληαη 

θαη θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

  

 (6) Οη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ζε πεξίπησζε πνπ 

ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθφ ζψκα, πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ίζνπ αξηζκνχ εθπξνζψπσλ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εκπφξσλ 

ζην ελ ιφγσ ζψκα. 

  

 (7) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδάθηνπ (1), ε 

αξκφδηα αξρή ελζαξξχλεη ηνπο θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ λα παξέρνπλ θαηάξηηζε ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ ελαιιαθηηθή επίιπζε δηαθνξψλ. Όηαλ παξέρεηαη 

ηέηνηα θαηάξηηζε, ε αξκφδηα αξρή παξαθνινπζεί ηα ζρεηηθά 

πξνγξάκκαηα θνξέσλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ κε βάζε ηηο 
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πιεξνθνξίεο πνπ ηεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (δ) 

ηνπ εδάθηνπ (3) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

Γηαθάλεηα. 8.-(1) Οη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ νθείινπλ λα 

δεκνζηνπνηνχλ ζηνπο ηζηφηνπνχο ηνπο, θαηφπηλ αηηήζεσο, επί 

ζηαζεξνχ κέζνπ θαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν, ζαθείο θαη 

εχθνια θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηα εμήο: 

  

 (α) ηα ζηνηρεηά επαθήο ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ηαρπδξνκηθήο θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο∙ 

  

 (β) ην γεγνλφο φηη νη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ 

πεξηέρνληαη ζε θαηάινγν θαηά ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 21ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ∙ 

  

 (γ) ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή επίιπζε δηαθνξψλ, ηε κέζνδν δηνξηζκνχ ηνπο θαη 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο∙ 

  

 (δ) ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηπρφλ δίθηπα θνξέσλ ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επίιπζε 

δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ∙ 

  

 (ε) ηα είδε δηαθνξψλ πνπ είλαη αξκφδηνη λα εμεηάδνπλ, θαζψο 

θαη ηπρφλ φξηα∙ 

  

 (ζη) ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ επίιπζε 

δηαθνξάο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλαο θνξέαο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ κπνξεί λα αξλεζεί λα 

εμεηάζεη δηαθνξά ζχκθσλα κε ην εδάθην (2)ηνπ άξζξνπ 6ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ∙ 
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 (δ) ηηο γιψζζεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ηα 

παξάπνλα ζηνλ θνξέα ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θαη 

ζηηο νπνίεο δηεμάγεηαη ε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ∙ 

  

 (ε) ηα είδε ησλ θαλφλσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

θνξέαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ σο βάζε γηα ηελ 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ (π.ρ. θαλφλεο δηθαίνπ, αξρέο 

επζπδηθίαο, θψδηθεο δενληνινγίαο) ∙ 

  

 (ζ) ηπρφλ πξνθαηαξηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα 

εθπιεξψζνπλ ηα κέξε γηα λα κπνξεί λα θηλεζεί δηαδηθαζία 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απαίηεζεο λα επηρεηξήζεη ν θαηαλαισηήο λα δηεπζεηήζεη ην 

δήηεκα απεπζείαο κε ηνλ έκπνξν∙ 

  

 (η) ην εάλ ηα κέξε κπνξνχλ λα απνζπξζνχλ απφ ηε δηαδηθαζία 

ή φρη∙ 

  

 (ηα) ην ηπρφλ θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηα κέξε, θαζψο θαη ηνπο 

ηπρφλ θαλφλεο επηδίθαζεο ησλ δηθαζηηθψλ δαπαλψλ ζην ηέινο 

ηεο δηαδηθαζίαο∙ 

  

 (ηβ) ηε κέζε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο∙ 

  

 (ηγ) ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο έθβαζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηηο 

θπξψζεηο γηα ηε κε ζπκκφξθσζε ζε πεξίπησζε απφθαζεο κε 

δεζκεπηηθφ απνηέιεζκα γηα ηα κέξε, εάλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε∙ 



16 

 

  

 (ηδ) ηελ εθηειεζηφηεηα ηεο απφθαζεο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

  

 (2) Οη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ νθείινπλ λα 

δεκνζηνπνηνχλ ζηνπο ηζηφηνπνχο ηνπο, θαηφπηλ αηηήζεσο, επί 

ζηαζεξνχ κέζνπ θαη κε φπνην άιιν κέζν θξίλνπλ πξφζθνξν, εηήζηεο 

εθζέζεηο δξαζηεξηφηεηαο. Οη ελ ιφγσ εθζέζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηφζν κε εγρψξηεο φζν θαη κε 

δηαζπλνξηαθέο δηαθνξέο: 

  

 (α) ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξψλ πνπ έιαβαλ θαη ην είδνο ησλ 

παξαπφλσλ πνπ αθνξνχζαλ νη δηαθνξέο απηέο∙ 

  

 (β) ηπρφλ ζπζηεκηθά ή ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζπρλά θαη νδεγνχλ ζε δηαθνξέο κεηαμχ 

θαηαλαισηψλ θαη εκπφξσλ∙ νη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ 

λα ζπλνδεχνληαη απφ ζπζηάζεηο γηα ην πψο κπνξνχλ ηέηνηα 

πξνβιήκαηα λα απνθεχγνληαη ή λα επηιχνληαη ζην κέιινλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλνληαη ηα πξφηππα ησλ εκπφξσλ θαη 

λα δηεπθνιχλεηαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ∙ 

  

 (γ) ην πνζνζηφ ησλ δηαθνξψλ ηηο νπνίεο αξλήζεθε λα 

εμεηάζεη θάζε θνξέαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θαη ην 

πνζνζηφ ησλ δηάθνξσλ ιφγσλ άξλεζεο ηνπ εδάθηνπ(2) ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ∙ 

  

 (δ) ην πνζνζηφ δηαδηθαζηψλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ 

πνπ δηεθφπεζαλ θαη ηνπο ιφγνπο ηεο δηαθνπήο απηήο, εάλ 

είλαη γλσζηνί∙ 
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 (ε) ηα πνζνζηά ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ ππέξ ηνπ 

θαηαλαισηή θαη ππέξ ηνπ έκπνξνπ, θαη ησλ δηαθνξψλ πνπ 

επηιχζεθαλ δηα θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ∙ 

  

 (ζη) ηνλ κέζν ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ∙ 

  

 (δ) ην πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, αλ είλαη 

γλσζηφ∙ 

  

 (ε) ηε ζπλεξγαζία ηνπο κέζα ζε δίθηπα θνξέσλ ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επίιπζε 

δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ, εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

  

Απνηειεζκαηηθφηεηα. 9.-(1) Οη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο, νθείινπλ λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο 

απαηηήζεηο: 

  

 (α) ε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ είλαη 

δηαζέζηκε θαη εππξφζηηε θαη γηα ηα δχν κέξε, κε ειεθηξνληθφ 

θαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, αλεμάξηεηα απφ ην πνχ βξίζθνληαη 

απηά∙ 

  

 (β) ηα κέξε έρνπλ πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηθεγφξν ή λνκηθφ ζχκβνπιν∙ ε δηαδηθαζία 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ δελ ζηεξεί ηα κέξε απφ ην 

δηθαίσκα ιήςεο αλεμάξηεησλ ζπκβνπιψλ ή εθπξνζψπεζεο ή 

ππνζηήξημεο απφ ηξίην κέξνο ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο∙ 



18 

 

  

 (γ) ε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ είλαη 

δσξεάλ ή δηαηίζεηαη έλαληη ζπκβνιηθνχ ηέινπο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο∙ 

  

 (δ) ν θνξέαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ζηνλ νπνίν 

έρεη ππνβιεζεί παξάπνλν γλσζηνπνηεί ζηα κέξε ηε δηαθνξά 

ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ 

πεξηέρνπλ ηηο ζρεηηθέο κε ην παξάπνλν πιεξνθνξίεο∙ 

  

 (ε) ε έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ 

γλσζηνπνηείηαη εληφο 90 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν θνξέαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ έιαβε ηνλ πιήξε θάθειν ηνπ παξαπφλνπ. ε 

ηδηαίηεξα πεξίπινθεο δηαθνξέο, ν ππεχζπλνο θνξέαο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ έρεη ηελ επρέξεηα λα 

παξαηείλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 90 εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ. Σα κέξε ελεκεξψλνληαη γηα θάζε παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο θαζψο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο∙ 

  

 Γίθαηε κεηαρείξηζε. 10.-(1) Οη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ζηηο δηαδηθαζίεο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ: 

  

 (α) ηα κέξε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα 

ελεκεξσζνχλ απφ ηνλ θνξέα ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ γηα ηα επηρεηξήκαηα, απνδεηθηηθά ζηνηρεία, έγγξαθα 

θαη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ πξνβάιιεη ην άιιν κέξνο, 

ηπρφλ δειψζεηο ή γλσκνδνηήζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ θαη λα 

ππνβάινπλ παξαηεξήζεηο∙ 
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 (β) ηα κέξε πιεξνθνξνχληαη φηη δελ ππνρξενχληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηθεγφξν ή λνκηθφ ζχκβνπιν, αιιά 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηε ζπκβνπιή αλεμάξηεηνπ πξνζψπνπ 

ή λα εθπξνζσπεζνχλ  ή ππνζηεξηρζνχλ απφ ηξίην κέξνο ζε 

θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ∙ 

  

 (γ) θνηλνπνηείηαη ζηα κέξε, εγγξάθσο ή επί ζηαζεξνχ κέζνπ, ε 

έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θαη 

ηνπο δηαβηβάδεηαη ην ζθεπηηθφ ηεο. 

  

 (2) Οη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο πξνηείλνληαο κηα ιχζε, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη: 

  

 (α) ηα κέξε κπνξνχλ λα απνζπξζνχλ απφ ηε δηαδηθαζία 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, 

εθφζνλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλα κε ηελ φιε δηεμαγσγή ηεο 

δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. Σα κέξε 

ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα απηφ πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο. Αλ ε νπνηαδήπνηε λνκνζεζία πξνβιέπεη 

ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ηνπ εκπφξνπ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, ε παξνχζα παξάγξαθνο 

ηζρχεη κφλν γηα ηνλ θαηαλαισηή∙ 

  

 (β) πξηλ ζπκθσλήζνπλ ή αθνινπζήζνπλ κηα πξνηεηλφκελε 

ιχζε, ηα κέξε ελεκεξψλνληαη φηη: 

  

 (η) κπνξνχλ λα επηιέμνπλ εάλ ζπκθσλνχλ ή δελ 

ζπκθσλνχλ κε ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε θαη εάλ ζα ηελ 

αθνινπζήζνπλ∙ 
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 (ηη) ε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα επηδίσμεο 

έλλνκεο πξνζηαζίαο κέζσ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ∙ 

  

 (ηηη) ε πξνηεηλφκελε ιχζε ελδέρεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθή 

απφ ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνέθππηε απφ έλα 

δηθαζηήξην ην νπνίν εθαξκφδεη λνκηθνχο θαλφλεο. 

  

 (γ) ηα κέξε, πξηλ ζπκθσλήζνπλ ή αθνινπζήζνπλ κηα 

πξνηεηλφκελε ιχζε, ελεκεξψλνληαη γηα ηηο λνκηθέο ζπλέπεηεο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ αλ ζπκθσλήζνπλ ή αθνινπζήζνπλ κηα 

ηέηνηα πξνηεηλφκελε ιχζε∙ 

  

 (δ) ηα κέξε, πξηλ εθθξάζνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο γηα ηελ 

πξνηεηλφκελε ιχζε, ή θηιηθή ζπκθσλία, έρνπλ εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα λα ζθεθηνχλ. 

  

 (3) Όηαλ, ζχκθσλα κε νπνηαδήπνηε λνκνζεζία, δηαδηθαζίεο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πξνβιέπνπλ φηη ε έθβαζε ηνπο 

θαζίζηαηαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ έκπνξν κφιηο ν θαηαλαισηήο δερζεί 

ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε, ην εδάθην (2) ινγίδεηαη φηη ηζρχεη κφλν έλαληη 

ηνπ θαηαλαισηή. 

  

Διεπζεξία. 11.-(1) Η ζπκθσλία θαηαλαισηή θαη εκπφξνπ λα ππνβάινπλ έλα 

παξάπνλν ζε θνξέα ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ δελ δεζκεχεη 

ηνλ θαηαλαισηή εθφζνλ ζπλήθζε πξηλ απφ ηε γέλεζε ηεο δηαθνξάο 

θαη εθφζνλ ζπλεπάγεηαη ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ θαηαλαισηή 

λα πξνζθχγεη ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηε ξχζκηζε ηεο δηαθνξάο∙ 

  

 (2)ηηο δηαδηθαζίεο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ φπνπ 
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επηδηψθεηαη ε επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε ηελ επηβνιή ιχζεο, ε 

επηβαιιφκελε ιχζε είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα κέξε κφλνλ εθφζνλ απηά 

έρνπλ ελεκεξσζεί πξνεγνπκέλσο θαη έρνπλ απνδερζεί ξεηά ηνλ 

δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο απφθαζεο. Γελ απαηηείηαη εηδηθή απνδνρή 

απφ ηνλ έκπνξν εάλ νπνηαδήπνηε λνκνζεζία πξνβιέπεη φηη νη ιχζεηο 

είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνπο εκπφξνπο. 

  

Ννκηκφηεηα. 12.-(1) ηηο δηαδηθαζίεο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ 

επηδηψθεηαη ε επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε ηελ επηβνιή ιχζεο ζηνλ 

θαηαλαισηή, νη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιίδνπλ φηη: 

  

 (α) εθφζνλ δελ ππάξρεη ζχγθξνπζε λφκσλ, ε ιχζε πνπ 

επηβάιιεηαη δελ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα ζηεξεζεί ν 

θαηαλαισηήο ηελ πξνζηαζία πνπ ηνπ εμαζθαιίδνπλ νη 

δηαηάμεηο εθ ησλ νπνίσλ δελ ρσξεί παξέθθιηζε δηά ζπκθσλίαο 

δπλάκεη ηνπ δηθαίνπ ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν ν 

θαηαλαισηήο θαη ν έκπνξνο έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο· 

  

 (β) εθφζνλ ππάξρεη ζχγθξνπζε λφκσλ, φηαλ ην δίθαην πνπ 

ηζρχεη γηα ηε ζχκβαζε πσιήζεσλ ή ππεξεζηψλ θαζνξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 593/2008, ε ιχζε πνπ επηβάιιεη ν θνξέαο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλδελ ζα έρεη σο απνηέιεζκα 

λα ζηεξεζεί ν θαηαλαισηήο ηεο πξνζηαζίαο πνπ ηνπ 

εμαζθαιίδνπλ νη δηαηάμεηο εθ ησλ νπνίσλ δελ ρσξεί 

παξέθθιηζε δηά ζπκθσλίαο δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ· 

  

 (γ) εθφζνλ ππάξρεη ζχγθξνπζε λφκσλ, φηαλ ην δίθαην πνπ 

ηζρχεη γηα ηε ζχκβαζε πσιήζεσλ ή ππεξεζηψλ θαζνξίδεηαη 
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ζχκθσλα κε ην άξζξν παξάγξαθνη 1 έσο 3 ηεο χκβαζεο ηεο 

Ρψκεο ηεο 19εο Ινπλίνπ 1980 γηα ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο 

ζπκβαηηθέο ελνρέο, ε ιχζε πνπ επηβάιιεη ν θνξέαο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ δελ ζα έρεη σο απνηέιεζκα 

λα ζηεξεζεί ν θαηαλαισηήο ηεο πξνζηαζίαο πνπ ηνπ 

εμαζθαιίδνπλ νη αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ θαλφλεο ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ζην νπνίν έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ. 

  

 (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε «ζπλήζεο δηακνλή» 

θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 593/2008. 

  

Δπίπησζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ 

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ 

ζηελ πξνζεζκία 

παξαγξαθήο θαη ηελ 

απνζβεζηηθή 

πξνζεζκία. 

13.-(1) Σα κέξε πνπ, πξνζπαζψληαο λα επηιχζνπλ ηε δηαθνξά, 

πξνζθεχγνπλ ζε δηαδηθαζίεο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ησλ 

νπνίσλ ε έθβαζε δελ είλαη δεζκεπηηθή, δελ ζα πξέπεη λα θσιχνληαη 

ζηε ζπλέρεηα λα θηλήζνπλ δηθαζηηθή δηαδηθαζία κε αληηθείκελν ηε 

δηαθνξά απηή ιφγσ παξαγξαθήο ή ιήμεσο απνζβεζηηθήο 

πξνζεζκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ. 

  

 

 

 

 

(2) Η ππνβνιή παξαπφλνπ γηα εμέηαζεο κηαο δηαθνξάο ζε θνξέα 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή θαη ηελ πξνζεζκία αζθήζεσο ησλ 

αμηψζεσλ, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Αλεμάξηεηα απφ 

ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Νφκνπ, ε παξαγξαθή θαη ε 

απνζβεζηηθή πξνζεζκία πνπ δηαθφπεθαλ, αξρίδνπλ θαη πάιη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ εδάθηνπ (2) ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ 

εδάθηνπ (1) ηνπ άξζξν 10 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

  (3) Σν εδάθην (1) δελ ζίγεη ηηο πεξί παξαγξαθήο ή ιήμεσο 

απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο δηαηάμεηο ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ ζηηο 
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νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Γεκνθξαηία. 

  

 ΜΔΡΟ ΙΙΙ - ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

  

Δλεκέξσζε ησλ 

θαηαλαισηψλ απφ 

ηνπο έκπνξνπο. 

14.-(1) Οη έκπνξνη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηε Γεκνθξαηία 

νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηνλ θνξέα ή ηνπο 

θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ απφ ηνπο νπνίνπο 

θαιχπηνληαη νη ελ ιφγσ έκπνξνη, φηαλ νη έκπνξνη απηνί 

αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε ή είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηνχο ηνπο θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κε θαηαλαισηέο. ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη ε δηεχζπλζε ηνπ ηζηφηνπνπ ηνπ 

αξκφδηνπ θνξέα ή θνξέσλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 

  

 (2) Οη πιεξνθνξίεο ηνπ εδάθηνπ(1)αλαγξάθνληαη κε ζαθή, επλφεην 

θαη εχθνια πξνζβάζηκν ηξφπν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ εκπφξνπ, αλ 

ππάξρεη, θαη, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ζηνπο γεληθνχο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ 

κεηαμχ ηνπ εκπφξνπ θαη ηνπ θαηαλαισηή. 

  

 (3) Όηαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ελφο θαηαλαισηή θαη ελφο εκπφξνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Γεκνθξαηία δελ κπνξεί λα δηεπζεηεζεί κε ηελ 

άκεζε ππνβνιή παξαπφλνπ απφ ηνλ θαηαλαισηή πξνο ηνλ έκπνξν, 

ν έκπνξνο νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), δηεπθξηλίδνληαο εάλ ζα θάλεη ρξήζε 

ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ ελαιιαθηηθψλ επίιπζεο δηαθνξψλ γηα λα 

επηιχζεη ηε δηαθνξά. Οη πιεξνθνξίεο απηέο παξέρνληαη επί ράξηνπ ή 

επί άιινπ ζηαζεξνχ κέζνπ. 

  

 (4) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη επηπξνζζέησο 

ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηνπο 
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εκπφξνπο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 524/2013. 

  

Παξνρή βνήζεηαο 

ζηνπο θαηαλαισηέο. 

15. Όζνλ αθνξά δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ δηαζπλνξηαθέο 

ζπκβάζεηο πσιήζεσο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, νη 

θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ βνήζεηα γηα ηελ πξφζβαζή ηνπο 

ζηνλ θνξέα ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

άιιν θξάηνο κέινο θαη είλαη αξκφδηνο λα εμεηάζεη ηε δηαζπλνξηαθή 

δηαθνξά ηνπο, απφ ην Δπξσπατθφ Κέληξν Καηαλαισηή Κχπξνπ 

ήαπφ νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα πνπ θαζνξίδεηαη κε γλσζηνπνίεζε 

ηνπ Τπνπξγνχθαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο. 

  

Γεληθέο πιεξνθνξίεο. 16.-(1) Οη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, ην Δπξσπατθφ 

Κέληξν Καηαλαισηή Κχπξνπ θαη, θαηά πεξίπησζε, νη θνξείο πνπ 

νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν15 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νθείινπλ 

λα δεκνζηνπνηνχλ ζηνπο ηζηφηνπνχο ηνπο, παξέρνληαο ζχλδεζκν 

πξνο ηνλ ηζηφηνπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη, ζην κέηξν πνπ 

είλαη δπλαηφ, επί ζηαζεξνχ κέζνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, ηνλ 

θαηάινγν θνξέσλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 20 παξάγξαθνο 4 ηεο Οδεγίαο 2013/11/ΔΔ 

  

 (2) Η αξκφδηα αξρή ελζαξξχλεη ηηο νξγαλψζεηο θαηαλαισηψλ θαηηηο 

ελψζεηο εκπφξσλ θαη επαγγεικαηηψλ: 

  

 (α) λα δεκνζηνπνηνχλ ζηνπο ηζηφηνπνχο ηνπο θαη ζε θάζε 

άιιν κέζν πνπ θξίλνπλ πξφζθνξν ηνλ θαηάινγν θνξέσλ 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

20 παξάγξαθνο 4 ηεο Οδεγίαο 2013/11/ΔΔ· 

  

 (β) λα πξνβάιινπλ ηνπο θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο θαη λα πξνσζνχλ ηε ρξήζε 
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ηεο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ απφ επαγγεικαηίεο θαη 

θαηαλαισηέο· 

  

 (γ)λα παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ φηαλ 

δέρνληαη παξάπνλα απφ ηνπο θαηαλαισηέο· 

  

πλεξγαζία θαη 

αληαιιαγέο 

εκπεηξηψλ κεηαμχ 

θνξέσλ ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ. 

17.-(1) Οη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ νθείινπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίιπζε δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ θαη λα 

πξνβαίλνπλ  ζε ηαθηηθέο αληαιιαγέο νξζψλ πξαθηηθψλ, φζνλ αθνξά 

ηελ επίιπζε ηφζν δηαζπλνξηαθψλ φζν θαη εγρψξησλ δηαθνξψλ. 

  

 (2) Αλ ζε θάπνηνλ εηδηθφ ηνκέα ππάξρεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

δίθηπν θνξέσλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ δηεπθνιχλεη 

ηελ επίιπζε δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ, νη θνξείο ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ, νη νπνίνη επηιακβάλνληαη δηαθνξψλ πνπ 

αλαθχπηνπλ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα, ελζαξξχλνληαη λα γίλνπλ κέιε 

απηνχ ηνπ δηθηχνπ. 

  

πλεξγαζία κεηαμχ 

θνξέσλ  

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ 

θαη εζληθψλ αξρψλ 

επηβνιήο ησλ 

λνκνζεηηθψλ 

πξάμεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πεξί πξνζηαζίαο ησλ 

θαηαλαισηψλ 

18.-(1) Οη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ νθείινπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε 

ηελ επηβνιή ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πεξί πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ Κχπξν. 

  

 (2)  Απηή ε ζπλεξγαζία πεξηιακβάλεη ηδίσο ηελ ακνηβαία αληαιιαγή 
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πιεξνθνξηψλ γηα πξαθηηθέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ηνκείο γηα ηηο νπνίεο νη θαηαλαισηέο έρνπλ επαλεηιεκκέλα ππνβάιεη 

παξάπνλα. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ παξνρή ηερληθψλ 

αμηνινγήζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ελ ιφγσ αξκφδηεο αξρέο 

ζηνπο θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, φηαλ απηέο νη 

αμηνινγήζεηο ή πιεξνθνξίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

επηκέξνπο δηαθνξψλ θαη είλαη ήδε δηαζέζηκεο. 

  

 (3) Η ζπλεξγαζία θαη νη ακνηβαίεο αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα(1) θαη (2) πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ ηνπ 2001.  

  

 (4) Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ 

πεξί επαγγεικαηηθνχ θαη εκπνξηθνχ απνξξήηνπ ζηηο νπνίεο 

ππφθεηληαη νη αξκφδηεο αξρέο επηβνιήο ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ. Οη 

θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο 

επαγγεικαηηθνχ απφξξεηνπ ή ζε άιιεο ηζνδχλακεο ππνρξεψζεηο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε λνκνζεζία. 

  

Φνξείο ηνπ δεκνζίνπ 

πνπ παξέρνπλ 

δηαδηθαζίεο επίιπζεο 

δηαθνξψλ. 

19.-(1) Οη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

πνπ ηνπο δηέπεη ή ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, παξέρνπλ θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ππεξεζίεο επίιπζεο δηαθνξψλ, κεηαμχ 

θαηαλαισηψλ θαη εκπφξσλ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη κε ηηο 

απαηηήζεηο πνηφηεηαο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη θνξείο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζην 

Μέξνο ΙΙ, ηνπ παξφληνο Νφκνπ.  
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 Ννείηαη φηη, νη πην πάλσ θνξείο νθείινπλ λα ιάβνπλ φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα λα αλαγλσξηζζνχλ σο θνξείο ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

  

 (2) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δχλαηαη 

λα νξίδεη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα σο θνξείο ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί πιήξεο ηνκεαθή 

θαη γεσγξαθηθή θάιπςε θαη πξφζβαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε 

δηαδηθαζίεο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 

  

 Ννείηαη φηη, νη θνξείο πνπ νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην σο 

θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ 

φηη πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο 

ΙΙ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη λα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 

λα αλαγλσξηζζνχλ σο θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ απφ 

ηελ αξκφδηα αξρή. 

  

 ΜΔΡΟ ΙV - ΡΟΛΟ ΣΗ ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ 

  

Πιεξνθνξίεο πνπ 

θνηλνπνηνχλ ζηελ 

αξκφδηα αξρή  νη 

θνξείο επίιπζεο 

δηαθνξψλ. 

20(-1) Οη θνξείο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ εδξεχνπλ ζηε Γεκνθξαηία 

θαη νη νπνίνη πξνηίζεληαη λα αλαγλσξηζζνχλ σο θνξείο ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ππνρξενχληαη λα 

δεηήζνπλ ηελ θαηαρψξηζε ηνπο ζηνλ θαηάινγν, κε ηελ ππνβνιή ζηελ 

αξκφδηα αξρή, ηα εμήο: 

  

 (α) ηελ νλνκαζία ηνπο, ηα ζηνηρεία επαθήο ηνπο θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ηζηφηνπνχ ηνπο· 

  

 (β) πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάξζξσζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή 

ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα ηα 

θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ επίιπζε 



28 

 

δηαθνξψλ, ηελ ακνηβή, ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο θαη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ εξγνδφηε ηνπο· 

  

  (γ) ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο ηνπο· 

  

 (δ) ηα ηέιε πνπ επηβάιινπλ, αλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε∙ 

  

 (ε) ηε κέζε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ επίιπζεο δηαθνξψλ· 

  

 (ζη)ηε γιψζζα ή ηηο γιψζζεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη ηα παξάπνλα θαη λα δηεμάγεηαη ε δηαδηθαζία 

επίιπζεο δηαθνξψλ· 

  

 (δ) δήισζε ζρεηηθή κε ηα είδε δηαθνξψλ πνπ θαιχπηεη ε 

δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ· 

  

 (ε) ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν θνξέαο επίιπζεο 

δηαθνξψλ κπνξεί λα αξλεζεί λα επηιεθζεί ζπγθεθξηκέλεο 

δηαθνξάο ζχκθσλα κε ην εδάθην(2)ηνπ άξζξνπ6 ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ · 

  

 (ζ) αηηηνινγεκέλε δήισζε πεξί ηνπ εάλ ν θνξέαο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θνξέαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ 

εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη θαηά 

πφζνλ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

Μέξνο ΙΙ. 

  

 (2) ε πεξίπησζε κεηαβνιψλ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο (α) έσο (δ) ηνπ εδαθίνπ (1), νη θνξείο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θνηλνπνηνχλ ρσξίο αλαίηηα 

θαζπζηέξεζε ηηο κεηαβνιέο απηέο ζηελ αξκφδηα αξρή 
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πξνζθνκίδνληαο, εάλ ρξεηάδεηαη, ηα θαηάιιεια έγγξαθα.  

  

 (3) Οη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ δηαβηβάδνπλ αλά 

δηεηία ζηελ αξκφδηα αξρή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 

  

 (α) ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξψλ πνπ έιαβαλ θαη ην είδνο ησλ 

παξαπφλσλ πνπ αθνξνχζαλ νη δηαθνξέο απηέο· 

  

 (β) ην πνζνζηφ ησλ δηαδηθαζηψλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ πνπ δηεθφπεζαλ πξηλ επηηεπρζεί απνηέιεζκα· 

  

 (γ) ηνλ κέζν ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ ηνπο ππεβιήζεζαλ· 

  

 (δ) ην πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, αλ είλαη 

γλσζηφ· 

  

 (ε) ηπρφλ ζπζηεκαηηθά ή ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζπρλά θαη νδεγνχλ ζε δηαθνξέο κεηαμχ 

θαηαλαισηψλ θαη εκπφξσλ· νη πιεξνθνξίεο πνπ 

θνηλνπνηνχληαη ζρεηηθά κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ 

ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ην πψο κπνξνχλ λα απνθεχγνληαη 

παξφκνηα πξνβιήκαηα ζην κέιινλ ή πψο κπνξνχλ απηά λα 

επηιχνληαη· 

  

 (ζη) φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε δίθηπα θνξέσλ 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

επίιπζε δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ· 

  



30 

 

 (δ) φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηελ θαηάξηηζε πνπ παξέρεηαη 

ζε θπζηθά πξφζσπα ππεχζπλα γηα ελαιιαθηηθή επίιπζε 

δηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην εδάθην(7) ηνπ άξζξνπ7ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ· 

  

 (ε) αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ πξνζθέξεη 

ν θνξέαο θαη πηζαλνί ηξφπνη γηα λα βειηησζεί ε απφδνζή ηνπ. 

  

 (4) Οη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ νθείινπλ λα 

παξέρνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε δεκνζίεπζε θαη ππνβνιή ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηεο έθζεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 20 παξάγξαθνο (6) 

ηεο Οδεγίαο 2013/11/ΔΔ. 

  

Ρφινο ηεο αξκφδηαο 

αξρήο. 

21.-(1) Η αξκφδηα αξρή  αμηνινγεί ηδίσο βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρεη ιάβεη ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηνπ άξζξν 20 ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, αλ νη θνξείο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ ηεο 

θνηλνπνηνχληαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θνξείο ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ θαη αλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο ηνπ 

Μέξνπο ΙΙ. 

  

 (2) Η αξκφδηα αξρή, βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

εδάθην (1), θαηαξηίδεη θαηάινγν φισλ ησλ θνξέσλ ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ ηεο έρνπλ θνηλνπνηεζεί θαη πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο ηνπ εδαθίνπ (1). Ο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

  

 (α) ηελ νλνκαζία, ηα ζηνηρεία επαθήο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ηζηφηνπνπ ησλ θνξέσλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ· 



31 

 

  

 (β) ηα ηέιε πνπ επηβάιινπλ, αλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε· 

  

 (γ) ηε γιψζζα ή ηηο γιψζζεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη παξάπνλα θαη λα δηεμάγεηαη ε δηαδηθαζία 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ· 

  

 (δ) ηα είδε δηαθνξψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ· 

  

 (ε) ηνπο ηνκείο θαη ηηο θαηεγνξίεο δηαθνξψλ πνπ θαιχπηνληαη 

απφ θάζε θνξέα ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ· 

  

 (ζη) ηελ αλάγθε θπζηθήο παξνπζίαο ησλ κεξψλ ή 

εθπξνζψπσλ ηνπο, εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, 

πεξηιακβαλνκέλεο δήισζεο ηνπ θνξέα ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ην αλ ε δηαδηθαζία 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ είλαη ή κπνξεί λα δηεμαρζεί 

σο πξνθνξηθή ή γξαπηή δηαδηθαζία· 

  

 (δ) ηνλ δεζκεπηηθφ ή κε δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο· θαη 

  

 (ε) ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν θνξέαο ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ κπνξεί λα αξλεζεί λα αζρνιεζεί κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά ζχκθσλα κε ην εδάθην (2) ηνπ 

άξζξνπ6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

 (3) Η αξκφδηα αξρή θνηλνπνηεί ηνλ θαηάινγν ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. Δάλ θνηλνπνηεζεί ζηελ αξκφδηα αξρή νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ζχκθσλα κε ην άξζξν 20,εδάθην (3), ν θαηάινγνο 
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ελεκεξψλεηαη ρσξίο αλαίηηα θαζπζηέξεζε θαη ε ζρεηηθή πιεξνθνξία 

δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

  

 (4) Αλ έλαο θνξέαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ δελ πιεξνί 

πιένλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ε αξκφδηα αξρή επηθνηλσλεί 

καδί ηνπ, αλαθέξεη ηηο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο δελ πιεξνί ν θνξέαο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θαη ηνπ δεηά λα ζπκκνξθσζεί 

ακέζσο. Δθφζνλ, κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ κελψλ, ν θνξέαο 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ εμαθνινπζεί λα κελ πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ε αξκφδηα αξρή πξνρσξεί ζηε δηαγξαθή 

ηνπ απφ ηνλ θαηάινγν. Ο θαηάινγνο ελεκεξψλεηαη ρσξίο αλαίηηα 

θαζπζηέξεζε θαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θνηλνπνηνχληαη ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

  

 (5) Η αξκφδηα αξρή δεκνζηνπνηεί ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο ηνλ ελνπνηεκέλν 

θαηάινγν θνξέσλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 20 παξάγξαθν 4ηεο Οδεγίαο 2013/11/ΔΔ παξέρνληαο 

ζχλδεζκν πξνο ηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Δπηπιένλ, δεκνζηνπνηεί ηνλ ελ ιφγσ ελνπνηεκέλν θαηάινγν επί 

ζηαζεξνχ κέζνπ. 

  

 ΜΔΡΟ V - ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  

Κπξψζεηο. 22.-(1) Όηαλ ε αξκφδηα αξρή θαηά ηε δηεξεχλεζε θαηαγγειίαο ή 

απηεπάγγειηεο έξεπλαο, δηαπηζηψζεη παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, έρεη εμνπζία λα πξνβαίλεη ζηηο πην θάησ ελέξγεηεο: 

  

 (α) λα δηαηάζζεη ή λα ζπζηήλεη ζηνλ έκπνξν φπσο, άκεζα ή 

έκκεζα ζε ηαθηηθή πξνζεζκία, ηεξκαηίζεη ηελ παξάβαζε θαη 

απνθχγεη επαλάιεςή ηεο ζην κέιινλ· 
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 (β) λα επηβάιεη ζηνλ έκπνξν δηνηθεηηθφ πξφζηηκν, αλάινγα κε 

ηε θχζε, ηε βαξχηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο, χςνπο 

κέρξη θαη 10 ρηιηάδεο επξψ (€10.000). 

  

 (2) Καηά ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (β) 

ηνπ εδαθίνπ (1), ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη, αλ ην ζεσξήζεη ζθφπηκν, λα 

ιάβεη ππφςε ηεο νπνηαδήπνηε αλάιεςε δέζκεπζεο πνπ παξέρεηαη 

έλαληη ηεο απφ ηνλ έκπνξν ή εθ κέξνπο ηνπ εκπφξνπ αλαθνξηθά κε ηε 

γελφκελε παξάβαζε θαη ηελ πξννπηηθή άξζεο ή απνθαηάζηαζεο 

απηήο. 

  

 (3) Η αξκφδηα αξρή, πξνηνχ επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (1), εηδνπνηεί ηνλ έκπνξν γηα ηελ 

πξφζεζή ηεο απηή, ελεκεξψλνληαο ηνλ γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο πξνηίζεηαη λα πξάμεη ηνχην θαη παξέρνληαο ζε απηφλ 

δηθαίσκα ππνβνιήο παξαζηάζεσλ, κέζα ζε πξνζεζκία 

δεθαηεζζάξσλ(14) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο εηδνπνίεζεο. 

  

 (4) Η αξκφδηα αξρή επηβάιιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1), κε γξαπηή θαη 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο, ηελ νπνία δηαβηβάδεη ζηνλ έκπνξν. 

  

 (5) Καηά ηεο απφθαζεο γηα επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, 

επηηξέπεηαη ε άζθεζε ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ, 

κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο ζηνλ έκπνξν. 

  

 (6) Σν πνζφ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή φηαλ παξέιζεη ε πξνο άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ πξνζεζκία ησλ εβδνκήληα πέληε (75) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο γηα επηβνιή ρξεκαηηθήο πνηλήο ή 
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ζε πεξίπησζε πνπ αζθείηαη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ 

ζχκθσλα κε ην εδάθην (5), απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο επί ηεο 

ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ. 

  

 (7) ε πεξίπησζε άξλεζεο ή/θαη παξάιεηςεο πξνζψπνπ, ζην νπνίν 

επηβιήζεθε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ, λα θαηαβάιεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηέηνην πξφζηηκν, ε αξκφδηα 

αξρή ιακβάλεη δηθαζηηθά κέηξα θαη εηζπξάηηεη ην νθεηιφκελν πνζφ σο 

αζηηθφ ρξένο νθεηιφκελν ζηε Γεκνθξαηία. 

  

Έθδνζε 

δηαηαγκάησλ. 

23. Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα εθδίδεη Γηαηάγκαηα 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. 

  

Καηάξγεζε. 

148(Ι) ηνπ 2015. 

24. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν πεξί 

ηεο Δμψδηθήο Γηεπζέηεζεο ησλ Καηαλαισηηθψλ Απαηηήζεσλ κε ηελ 

Παξαπνκπή ηνπο ζε Γηαηηεζία Νφκνο ηνπ 2015 θαηαξγείηαη. 

  

Μεηαβαηηθέο 

Γηαηάμεηο. 

25. Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ κε 

βάζε ηνλ πεξί ηεο Δμψδηθήο Γηεπζέηεζεο ησλ Καηαλαισηηθψλ 

Απαηηήζεσλ κε ηελ Παξαπνκπή ηνπο ζε Γηαηηεζία Νφκν ηνπ 2015, 

εθθξεκεί θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ  ζα ζπλερίδεηαη θαη ζα απνπεξαηψλεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Νφκνπ απηνχ. 

  

Έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ. 

26. Ο παξψλ Νφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  

 


