
Α. Νομοσχέδιο με τίτλο: “Ο ΠΕΡΙ ΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΩΝ ΔΙΑΥΟΡΩΝ ΝΟΜΟ”, και 

 

Β. Νομοσχέδιο με τίτλο: “ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΤ ΠΕΡΙ 

ΕΚΔΟΗ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ 

ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΥΕΡΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 

2007 ΜΕΦΡΙ ΣΟ 2015” 

 
 

Οη ζέζεηο ησλ νξγαλσκέλσλ ζπλφισλ, φπσο δηακνξθψζεθαλ κέρξη ζήκεξα ζπλνςίδνληαη 

ζηνλ πην θάησ πίλαθα.  

Α/Α 
Άρθρο 

Οργανωμένα Σύνολα Θέζη 
Ημερομηνία 

Επικοινωνίας 

1. 

Εξκελεία – 

Άρθρο 2 

ΕΝΘΑΘΟ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΘΚΗ 
ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ 
ΦΤΗ 

«αρμόδια αρτή»  

Πηζηεχεη φηη ζα 

πξέπεη λα δίλεηαη ε 

επρέξεηα λα 

θαζνξίδεηαη απφ ην 

θξάηνο κέινο πέξαλ 

ηεο κηαο αξκφδηαο 

αξρήο φπνπ θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλν. Καη’ 

απηφ ηνλ ηξφπν 

νηαδήπνηε 

κειινληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζην 

ζεζκηθφ πιαίζην ζα 

κπνξεί λα ηχρεη 

ρεηξηζκνχ ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Νφκνπ 

21 

Φεβξνπαξίνπ 

2017 

 

UCLan 

«καηαναλωηής» 

ζεκαίλεη θάζε 

θπζηθφ πξφζσπν ην 

νπνίν ελεξγεί γηα 

ζθνπνχο πνπ δελ 

30 Θαλνπαξίνπ 

2017 

 



 2 

εκπίπηνπλ ζηελ 

εκπνξηθή, 

επηρεηξεκαηηθή, 

βηνηερληθή ή 

επαγγεικαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα. 

Ωζηόζο, εάν η 

ζύμβαζη 

ζσνάπηεηαι για 

ζκοπούς οι οποίοι 

εν μέρει εμπίπηοσν 

και εν μέρει δεν 

εμπίπηοσν ζηην 

εμπορική 

δραζηηριόηηηα ηοσ 

προζώποσ 

(ζσμβάζεις διπλού 

ζκοπού) και ο 

εμπορικός ζκοπός 

είναι ηόζο 

περιοριζμένος 

ώζηε να μην είναι 

κσρίαρτος ζηο 

γενικό πλαίζιο ηης 

ζσναλλαγής, ηο εν 

λόγω πρόζωπο 

θα πρέπει να 

θεωρείηαι 

καηαναλωηής. 

 

ΤΝΔΕΜΟ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 
ΚΤΠΡΟΤ 

«διαδικαζία 

εναλλακηικής 

επίλσζης 

διαθορών»  

Λάζνο αλαθνξά ζε 

άξζξν. 

15 

Φεβξνπαξίνπ 

2017 

 

ΚΤΠΡΘΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ (ΚΚ) 

«θορέας 

εναλλακηικής 

επίλσζης 

διαθορών»  

21 Θαλνπαξίνπ 

2017 
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Ζήηεζε λα 

ελεκεξσζεί γηα ην 

πνηα ε δηαθνξά 

κεηαμχ «θνξέα 

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο 

δηαθνξψλ» θαη 

«θνξέα επίιπζεο 

δηαθνξψλ»; 

2. 

Σφπνο εγθαηάζηαζεο 

εκπφξνπ θαη θνξέα 

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ - 

Άρθρο 3 

ΤΝΔΕΜΟ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 

ΚΤΠΡΟΤ 

Άρθρο 3  Λάζνο 

αξίζκεζε ζην ελ 

ιφγσ άξζξν. 

15 

Φεβξνπαξίνπ 

2017 

 

3. 
Πεδίν εθαξκνγήο - 

Άρθρο 4 
UCLan 

Άρθρο 4(1)  

Δηεξσηήζεθε λα 

κάζεη γηαηί ην 

Ννκνζρέδην δελ 

επηβάιεη 

ππνρξεσηηθέο 

ιχζεηο. 

30 Θαλνπαξίνπ 

2017 

4. 

ρέζε κε άιιεο 

λνκνζεηηθέο πξάμεηο 

–  

Άρθρο 5 

UCLan 

Άρθρο 5(1)  

Δηεξσηήζεθε λα 

κάζεη πνηεο άιιεο 

λνκνζεηηθέο πξάμεηο 

επηβάιινπλ ηε 

ρξήζε ηεο 

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ 

ζηελ Κχπξν θαζψο 

θαη εάλ αθνξά κφλν 

λνκνζεηηθέο πξάμεηο 

ηεο ΕΕ. Επίζεο 

δήηεζε φπσο 

δηεπθξηληζηεί φηη ε 

Οδεγία 2013/11/EE 

ππεξηζρχεη ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ.  

30 Θαλνπαξίνπ 

2017 

5.  ΚΤΠΡΘΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ Άρθρο 5(2) 19 Θαλνπαξίνπ 
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ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ (ΚΚ) Ζήηεζε λα κάζεη 

θαηά πφζν κε βάζε 

ην ζπγθεθξηκέλν 

λνκνζρέδην έλαο 

θνξέαο ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε 

θαηά ηελ ζπγγξαθή 

ησλ θαλνληζκψλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνλ 

Πεξί Οξηζκέλσλ 

Θεκάησλ 

Δηακεζνιάβεζεο ζε 

Αζηηθέο Δηαθνξέο 

Νφκνο ηνπ 2012 (Ν. 

159(I)/2012). 

 

2017 

6 

Πξφζβαζε ζε θνξείο 

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ 

θαη δηαδηθαζίεο 

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ– 

 Άρθρο 6 

UCLan 

Άρθρο 6(3)  Με 

κεηαθνξά ηνπ 

άξζξνπ 5(3) ηεο 

Οδεγίαο 

2013/11/ΕΕ. 

30 Θαλνπαξίνπ 

2017 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΚΗ ΕΡΓΑΣΘΚΗ 
ΟΜΟΠΟΝΔΘΑ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΕΟΚ) 

Άξζξν 6(3)  

Εηζεγήζεθε ηελ 

πξνζζήθε ηνπ εμήο 

ιεθηηθνχ: ‘Σν 

Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην μεηά από 

ειζήγηζη ηης 

Αρμόδιας Αρτής...’ 

14 

Φεβξνπαξίνπ 

2017 

 

ΤΝΔΕΜΟ ΑΦΑΛΘΣΘΚΩΝ 

ΕΣΑΘΡΘΩΝ ΚΤΠΡΟΤ 

 

Άρθρο 6(4)(ε)  ‘ο 

καηαναλωηής δεν 

σπέβαλε ηο 

παράπονο ζηο 

θορέα εναλλακηικής 

επίλσζης διαθορών 

ενηός προθεζμίας 

ενός έηοσς από ηην 

30 Θαλνπαξίνπ 

2017 
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ημερομηνία καηά ηην 

οποία ο 

καηαναλωηής 

σπέβαλε παράπονο 

ζηον έμπορο’ 

 

Θεσξεί φηη έγηλε 

ιάζνο κεηαθνξά ηεο 

Οδεγίαο θαη φηη ε 

πξνζεζκία ζα 

πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπο 

ελφο (1) έηνπο θαη 

φρη κηθξφηεξε. 

ΤΝΔΕΜΟ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 

ΚΤΠΡΟΤ 
-/- 

15 

Φεβξνπαξίνπ 

2017 

 

ΚΤΠΡΘΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ (ΚΚ) 

Άρθρο 6(7)  

Ζήηεζε λα 

ελεκεξσζεί εάλ 

κηιάκε γηα 

δηαθνξεηηθά 

ρξεκαηηθά φξηα απφ 

απηά πνπ νξίδνληαη 

ζην Νφκν 

159(Θ)2012. 

21 Θαλνπαξίνπ 

2017 

UCLan  

Άρθρο 6(7)  

Δηεξσηήζεθε λα 

κάζεη θαηά πφζν 

κπνξνχλ λα 

θαζνξηζηνχλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηα 

ρξεκαηηθά φξηα γηα 

ηνπο θνξείο 

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ. 

30 Θαλνπαξίνπ 

2017 

7 Εκπεηξνγλσκνζχλε, ΚΤΠΡΘΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ Άρθρο 7(3)  21 Θαλνπαξίνπ 
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αλεμαξηεζία θαη 

ακεξνιεςία – 

 Άρθρο 7 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ (ΚΚ) Αλαθνξά ζε ιάζνο 

άξζξν. 

2017 

 

Άρθρο 7(4)  

Δηεξσηήζεθε λα 

κάζεη θαηά πφζν ε 

χπαξμε ρσξηζηνχ 

θαη εηδηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 

είλαη αξθεηή γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο 

δηακεζνιάβεζεο; 

Αλ είλαη, ηφηε γηαηί 

λα κελ ηζρχεη θάηη 

αλάινγν γηα 

νξγαλψζεηο 

θαηαλαισηψλ. 

21 Θαλνπαξίνπ 

2017 

1. Άρθρο 7(6)  

Δηεξσηήζεθε λα 

κάζεη ζε πνηεο 

πεξηπηψζεηο 

εθαξκφδεηαη θαζψο 

θαη εάλ ππάξρνπλ 

παξαδείγκαηα. 

21 Θαλνπαξίνπ 

2017 

8 

Απνηειεζκαηηθφηεηα–  

Άρθρο 9 

UCLan 

2. Άρθρο 9(γ)  

Δηεξσηήζεθε λα 

κάζεη ζε πνην 

ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο 

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ 

θαηαβάιιεηαη ην 

ζπκβνιηθφ ηέινο. 

30 Θαλνπαξίνπ 

2017 

ΤΝΔΕΜΟ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 

ΚΤΠΡΟΤ 

Άρθρο 9(ε)  

Θεσξεί φηη ζα 

πξέπεη λα 

θαζνξηζηεί ζηνλ 

15 

Φεβξνπαξίνπ 

2017 
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Νφκν έλα ρξνληθφ 

φξην ζηελ παξάηαζε 

πνπ ζα δνζεί απφ 

ηνλ θνξέα ΕΕΔ. 

Εηζεγήζεθε φπσο ε 

παξάηαζε πνπ ζα 

δνζεί λα κελ 

μεπεξλά ηηο 60 

ημέρες. ηφρνο 

είλαη λα κελ 

παξακείλνπλ 

εθθξεκείο ππνζέζεηο 

γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη λα 

νινθιεξψλνληαη νη 

δηαδηθαζίεο 

επίιπζεο δηαθνξψλ 

ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ. 

 

9. 

Ειεπζεξία –  

Άρθρο 11 

ΚΤΠΡΘΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ (ΚΚ) 

3. Άρθρο 11(1)  

Θεσξεί φηη κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη 

ζχγρπζε θαη 

παξαπιάλεζε ηνπ 

θαηαλαισηή. Καηά 

ηελ άπνςε ηνπ ε 

ζπκθσλία 

θαηαλαισηή θαη 

εκπφξνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη θαηά ηελ 

γέλεζε ηεο 

δηαθνξάο θαη φρη κηα 

γεληθή ζπκθσλία 

πνπ ζπλάπηεηαη ζε 

αλχπνπην ρξφλν. 

21 Θαλνπαξίνπ 

2017 

 

10 

Επίπησζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ 

ελαιιαθηηθήο 

ΤΝΔΕΜΟ ΑΦΑΛΘΣΘΚΩΝ 

ΕΣΑΘΡΘΩΝ ΚΤΠΡΟΤ 

Άρθρο 13  

Θεσξεί φηη ην 

λνκνζρέδην 

30 Θαλνπαξίνπ 

2016 
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επίιπζεο δηαθνξψλ 

ζηελ πξνζεζκία 

παξαγξαθήο θαη ηελ 

απνζβεζηηθή 

πξνζεζκία –  

Άρθρο 13 

 επεθηείλεη 

νπζηαζηηθά ηελ 

πεξίνδν 

παξαγξαθήο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ 

ηνλ Πεξί 

Παξαγξαθήο 

Αγψγηκσλ 

Δηθαησκάησλ Νφκν. 

Εηζεγήζεθε ηε 

δηαγξαθή ηνπ 

Άξζξνπ 13 

δεδνκέλνπ ηνπ φηη ε 

ζρεηηθή Οδεγία δελ 

πεξηιακβάλεη ηέηνηα 

πξφλνηα θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ 

ηεξνχληαη ηα 

ρξνληθά πεξηζψξηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ 

φπσο πξνβιέπνληαη 

απφ ηε ζρεηηθή 

Οδεγία, ζα 

δεκηνπξγείηαη θελφ 

ζηελ εξκελεία ηεο 

ζρεηηθήο δηάηαμεο. 

4.  

 

ΕΝΘΑΘΟ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΘΚΗ 

ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ 

ΦΤΗ 

-/- 

21 

Φεβξνπαξίνπ 

2017 

 

11 

Ελεκέξσζε ησλ 

θαηαλαισηψλ απφ 

ηνπο έκπνξνπο –  

Άρθρο 14 

UCLan 

Άρθρο 14(1)  

Δηεξσηήζεθε λα 

κάζεη πσο 

δηαζθαιίδεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπ 

30 Θαλνπαξίνπ 

2017 
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άξζξνπ 14. 

12 

πλεξγαζία κεηαμχ 

θνξέσλ  

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ 

θαη αξκφδησλ 

θνξέσλ επηβνιήο 

ησλ λνκνζεηηθψλ 

πξάμεσλ ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο 

πεξί πξνζηαζίαο ησλ 

θαηαλαισηψλ-  

Άρθρο 18 

ΕΝΘΑΘΟ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΘΚΗ 

ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ 

ΦΤΗ 

Άρθρο 18(2) ‘Ασηή 

η ζσνεργαζία 

περιλαμβάνει ιδίως 

ηην αμοιβαία 

ανηαλλαγή 

πληροθοριών…’.  

Θεσξεί φηη ζα 

πξέπεη λα 

δηαζαθεληζηεί 

θαζφηη ε ιέμε 

«ακνηβαία» ζηελ 

πξψηε γξακκή 

ελδερνκέλσο λα 

εθιεθζεί φηη 

ζεκαίλεη φηη νη 

Επνπηηθέο Αξρέο 

έρνπλ ππνρξέσζε 

λα ελεκεξψλνπλ 

ηνπο Φνξείο 

Ελαιιαθηηθήο 

Επίιπζεο Δηαθνξψλ 

γηα «πξαθηηθέο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο γηα ηηο νπνίεο 

νη θαηαλαισηέο 

έρνπλ 

επαλεηιεκκέλα 

ππνβάιεη 

παξάπνλα» πξάγκα 

ην νπνίν κάιινλ δελ 

κπνξεί λα επζηαζεί. 

Απηή κάιινλ είλαη ε 

ππνρξέσζε 

ελεκέξσζεο ησλ 

θνξέσλ 

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ 

21 

Φεβξνπαξίνπ 

2017 
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πξνο ηηο Επνπηηθέο 

Αξρέο. 

13 

Φνξείο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα πνπ παξέρνπλ 

δηαδηθαζίεο επίιπζεο 

δηαθνξψλ –  

Άρθρο 19 

ΡΤΘΜΘΣΘΚΗ ΑΡΥΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ 

ΚΤΠΡΟΤ (ΡΑΕΚ) 

Άρθρο 19  

Εμέθξαζε αλεζπρία 

γηα ην θαηά πφζν ζα 

πξέπεη λα νξηζζεί 

σο θνξέαο 

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ 

ή αξκφδηα αξρή. 

Ελεκέξσζαλ φηη ζα 

απνζηείινπλ 

επηπξφζζεηα 

ζρφιηα. 

30 Θαλνπαξίνπ 

2017 

ΓΡΑΦΕΘΟ ΕΠΘΣΡΟΠΟΤ 

ΡΤΘΜΘΕΩ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ 

ΚΑΘ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΘΩΝ (ΓΕΡΗΕΣ) 

Άρθρο 19  

Θεσξεί φηη δελ έρεη 

ππνρξέσζε λα 

νξηζζεί είηε αξκφδηα 

αξρή είηε θνξέαο 

ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ. 

30 Θαλνπαξίνπ 

2017 

14 

Οξηζκφο αξκφδησλ 

αξρψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο –  

Άρθρο 20 

ΕΝΘΑΘΟ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΘΚΗ 

ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ 

ΦΤΗ 

Άρθρο 20  ζεσξεί 

φηη επηβάιιεηαη 

φπσο νξηζζεί 

μερσξηζηή αξκφδηα 

αξρή γηα ηνλ Εληαίν 

Φνξέα Εμψδηθήο 

Επίιπζεο Δηαθνξψλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Φχζεο, έρνληαο 

ππφςε ην είδνο ησλ 

δηαθνξψλ ησλ 

νπνίσλ 

επηιακβάλεηαη θαη 

ηελ αλάγθε 

ζπληνληζκνχ κε ηηο 

Επνπηηθέο Αξρέο 

21 

Φεβξνπαξίνπ 

2017 
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(Κεληξηθή Σξάπεδα 

ηεο Κχπξνπ, 

Επηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο θαη 

Τπεξεζία Ειέγρνπ 

Αζθαιηζηηθψλ 

Εηαηξεηψλ), γηα ηα 

εμεηδηθεπκέλα 

ζέκαηα πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ 

απνζηνιή ηνπο 

φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

15 

Κπξψζεηο –  

Άρθρο 23 

ΕΝΘΑΘΟ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΘΚΗ 

ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ 

ΦΤΗ 

Άρθρο 22(1)(α) 

‘…να διαηάζζει ή να 

ζσζηήνει ζηον 

έμπορο όπως, 

άμεζα ή έμμεζα ζε 

ηακηική 

προθεζμία,…’  

Θεσξεί φηη έλα είλαη 

επηζπκεηφ λα 

κείλνπλ θαη νη δχν 

ελέξγεηεο (δηαηάζζεη 

ή ζπζηήλεη) ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη 

πξφλνηα σο πξνο ην 

ζε πνηα πεξίπησζε 

κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί 

πνηα. Αλ φρη ηφηε ζα 

πξέπεη λα δηαγξαθεί 

ε κηα εθ ησλ δχν. 

21 

Φεβξνπαξίνπ 

2017 

 

Άρθρο 22(1)(β)  

Θεσξεί ην πην πάλσ 

πνζφ ηδηαίηεξα 

πςειφ θαη εηζεγείηαη 

ηελ κείσζε ηνπ ζε 

21 

Φεβξνπαξίνπ 

2017 

 



 12 

1000 εσρώ, φπσο ε 

αληίζηνηρε ειιεληθή 

λνκνζεζία. 

ΤΝΔΕΜΟ ΑΦΑΛΘΣΘΚΩΝ 

ΕΣΑΘΡΘΩΝ ΚΤΠΡΟΤ 

-/- 

30 Θαλνπαξίνπ 

2017 

 

ΤΝΔΕΜΟ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 

ΚΤΠΡΟΤ 

-/- 

30 Θαλνπαξίνπ 

2017 

 

16 

Καηάξγεζε. 

148(Θ) ηνπ 2015 – 

Άρθρο 25  

θαη 

Μεηαβαηηθέο 

Δηαηάμεηο –  

Άρθρο 26 

 

ΕΝΘΑΘΟ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΘΚΗ 

ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ 

ΦΤΗ (ΕΦΕΕΔΥΦ) 

Άρθρο 25 και 26  

θεωρεί όηι θα 

πρέπει να γίνει 

ειδική πρόνοια 

αναθορικά με ηον 

(ΕΦΕΕΔΥΦ). Ελ 

πάζε πεξίπησζε, 

πν λνκνζρέδην δελ 

έρεη σο αληηθείκελν 

ηελ ίδηα ηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο 

δηαθνξψλ αιιά ηελ 

πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο πνπ 

πξνζθέξεηαη θαη 

ζπλεπψο κπνξεί λα 

ηζρχζεη άκεζα. 

Παξάιιεια ν Νφκνο 

148 (2015) ζα 

πξέπεη λα έρεη 

δηαδνρή σο πξνο ηηο 

δηαδηθαζίεο 

επίιπζεο δηαθνξψλ 

πνπ ζα είλαη ελεξγέο 

ή ζα πξέπεη λα 

ηζρχζνπλ κεηά ηελ 

ςήθηζε ηνπ ελ ιφγσ 

λνκνζρεδίνπ γηα λα 

21 

Φεβξνπαξίνπ 

2017 
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κελ δεκηνπξγεζεί 

λνκηθφ θελφ. 

 

 


