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 Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 

Σπλνπηηθόο 
 Τίηινο 
 
7(Ι)/2000 
90(Ι)/2007 

 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ησλ Οξηζκέλσλ Πηπρώλ ηεο Πώιεζεο Καηαλαισηηθώλ              

Αγαζώλ θαη ησλ Σπλαθώλ Δγγπήζεσλ (Τξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2016 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί              

κε ηνπο πεξί ησλ Οξηζκέλσλ Πηπρώλ ηεο Πώιεζεο Καηαλαισηηθώλ Αγαζώλ θαη ησλ Σπλαθώλ            

Δγγπήζεσλ Νόκνπο ηνπ 2000 θαη 2007 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο ν «βαζηθόο λόκνο») θαη 

ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο ν πεξί ησλ Οξηζκέλσλ Πηπρώλ ηεο 

Πώιεζεο Καηαλαισηηθώλ  Αγαζώλ θαη ησλ Σπλαθώλ Δγγπήζεσλ Νόκνο ηνπ 2000 έσο 2016. 

 

Τξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 2, 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

2.   Τν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη: 

(α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νξηζκνύ ηνπ όξνπ «εγγύεζε» θαη ηελ πξνζζήθε ζηελ θαηάιιειε 

αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπ αθόινπζνπ λένπ νξηζκνύ: 

«“εκπνξηθή εγγύεζε” ζεκαίλεη θάζε αλάιεςε ππνρξέσζεο εθ κέξνπο ηνπ πσιεηή ή ηνπ 

παξαγσγνύ πξνο ηνλ θαηαλαισηή, ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε, γηα επηζηξνθή ηνπ 

θαηαβιεζέληνο ηηκήκαηνο, ή γηα αληηθαηάζηαζε, επηζθεπή ή θξνληίδα θαζνηνλδήπνηε ηξόπν ηνπ 

θαηαλαισηηθνύ αγαζνύ ζε πεξίπησζε πνπ ην θαηαλαισηηθό αγαζό δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε δήισζε ηεο εγγύεζεο ή ζηε ζρεηηθή δηαθήκηζε·», 

(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νξηζκνύ ηνπ όξνπ «Δληεηαικέλε Υπεξεζία» από ηνλ αθόινπζν λέν 

νξηζκό: 

«“Δληεηαικέλε Υπεξεζία” ζεκαίλεη ηνλ Γηεπζπληή ηεο Υπεξεζίαο Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ θαη νπνηνδήπνηε κέινο ηεο ελ ιόγσ 

Υπεξεζίαο εμνπζηνδνηεκέλν γξαπηώο από ηνλ Γηεπζπληή γηα λα ελεξγεί εθ κέξνπο απηνύ·», 

(γ) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπ αθόινπζνπ λένπ νξηζκνύ: 

 «“κέινο ηεο Δληεηαικέλεο Υπεξεζίαο” ζεκαίλεη θάζε κέινο ηεο Υπεξεζίαο Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή ηνπ Υπνπξγείνπ, Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ·», 

(δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νξηζκνύ ηνπ όξνπ «Υπνπξγόο» από ηνλ αθόινπζν λέν νξηζκό: 

«“Υπνπξγόο” ζεκαίλεη ηνλ Υπνπξγό Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ.». 

 

Τξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 4, 

ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

3. Τν άξζξν 4 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ 

εδαθίνπ (3) απηνύ κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν (β): 

«(β) ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζώλ, όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ πεξί ηεο Γεληθήο 

Αζθάιεηαο ησλ Πξντόλησλ Νόκνπ ηνπ 2004 όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 

αληηθαζίζηαηαη.». 

 

 

 



Τξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 5, 

ηνπ βαζηθνύ 

λόκνπ. 

4. Τν άξζξν 5 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

(α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (2) κε ην αθόινπζν λέν εδάθην (2): 

«(2)  Όηαλ ππάξρεη έιιεηςε ζπκκόξθσζεο, ν θαηαλαισηήο έρεη δηθαίσκα είηε ζε δσξεάλ 

απνθαηάζηαζε ηεο ζπκκόξθσζεο ηνπ αγαζνύ κε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε κε θαηλνύξην 

ηαπηόζεκν αγαζό, ζύκθσλα κε ην εδάθην (3), είηε ζε πξνζήθνπζα κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο, είηε ζε 

ππαλαρώξεζε από ηε ζύκβαζε όζνλ αθνξά ην αγαζό απηό, ζύκθσλα κε ηα εδάθηα (5) θαη (6).». 

(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (3) κε ην αθόινπζν λέν εδάθην (3): 

«(3) Ο θαηαλαισηήο έρεη, θαη’ αξράο, δηθαίσκα λα απαηηήζεη από ηνλ πσιεηή ηε δσξεάλ επηζθεπή 

ή αληηθαηάζηαζε ηνπ αγαζνύ κε θαηλνύξην ηαπηόζεκν αγαζό, εθηόο εάλ κηα ηέηνηα πξάμε είλαη 

αδύλαηε ή δπζαλάινγε. Η επαλόξζσζε ζεσξείηαη δπζαλάινγε εάλ, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ 

ελαιιαθηηθό ηξόπν επαλόξζσζεο, ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ πσιεηή ππεξβνιηθά πςειό θόζηνο, 

ιακβάλνληαο ππόςε- 

(α) Τελ αμία πνπ ζα είρε ην αγαζό, εάλ δελ ππήξρε έιιεηςε ζπκκόξθσζεο, 

(β) ηε ζεκαζία ηεο έιιεηςεο ζπκκόξθσζεο, θαη 

(γ) ην θαηά πόζνλ ν ελαιιαθηηθόο ηξόπνο επαλόξζσζεο ζα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ρσξίο ζεκαληηθή ελόριεζε ηνπ θαηαλαισηή.». 

(γ) κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην εδάθην (3) ηνπ αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ: 

«(3Α) Αλεμάξηεηα από ηηο πξόλνηεο ησλ εδαθίσλ (2) θαη (3), εάλ ε έιιεηςε ζπκκόξθσζεο 

δηαπηζησζεί θαηά ηηο πξώηεο 14 εκέξεο από ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ αγαζνύ, ν θαηαλαισηήο 

απνθηά θαηεπζείαλ ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη πξνζήθνπζα κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο ή ππαλαρώξεζε 

από ηε ζύκβαζε.». 

(δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (4) κε ην αθόινπζν λέν εδάθην (4): 

«(4) Η επηζθεπή ή ε αληηθαηάζηαζε κε θαηλνύξην ηαπηόζεκν αγαζό πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη 

εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο θαη ρσξίο ζεκαληηθή ελόριεζε ηνπ θαηαλαισηή, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηε θύζε ηνπ αγαζνύ θαη ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ν θαηαλαισηήο πξνόξηδε ην 

αγαζό θαη ζε θάζε πεξίπησζε, εληόο ηξηάληα εκεξώλ από ηελ εκέξα πνπ ν θαηαλαισηήο παξαδίδεη 

ην αγαζό ζηνλ πσιεηή γηα απνθαηάζηαζε ηεο ζπκκόξθσζεο. 

Δθηόο εάλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε έρνπλ ζπκθσλήζεη δηαθνξεηηθά σο πξνο ηνλ ρξόλν επηζθεπήο ή 

αληηθαηάζηαζεο, αλ ε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε κε θαηλνύξην ηαπηόζεκν αγαζό δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ πσιεηή εληόο ηξηάληα εκεξώλ από ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ αγαζνύ, ν 

θαηαλαισηήο απνθηά ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πξνζήθνπζα κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο ή λα 

ππαλαρσξήζεη από ηε ζύκβαζε.  

Ννείηαη όηη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην αγαζό είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ πσιεηή γηα 

ζθνπνύο αληηθαηάζηαζεο ηεο ζπκκόξθσζεο ηνπ αγαζνύ κε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε, δελ 

ππνινγίδεηαη ζην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν πσιεηήο επζύλεηαη έλαληη ηνπ θαηαλαισηή ζε 

πεξίπησζε έιιεηςεο ζπκκόξθσζεο. Σην πιαίζην απηό, ν πσιεηήο νθείιεη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

αγαζνύ ζε απηόλ από ηνλ θαηαλαισηή γηα ζθνπνύο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο, θαζώο θαη θαηά 

ηελ επηζηξνθή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ αγαζνύ, λα ρνξεγεί, αλά πεξίπησζε, απόδεημε παξαιαβήο θαη 

παξάδνζεο.». 

 

 

 



 

(ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (6) κε ην αθόινπζν λέν εδάθην (6): 

«(6) Ο θαηαλαισηήο κπνξεί λα δεηήζεη πξνζήθνπζα κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο ή λα ππαλαρσξήζεη από 

ηε ζύκβαζε, εάλ- 

(α) Ο θαηαλαισηήο δε δηθαηνύηαη νύηε ζε επηζθεπή νύηε ζε αληηθαηάζηαζε, ή 

(β) Ο πσιεηήο δελ νινθιήξσζε ηελ επαλόξζσζε εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο θαη 

εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ νξίδνληαη ζην εδάθην (4), ή  

(γ) Ο πσιεηήο δελ νινθιήξσζε ηελ επαλόξζσζε ρσξίο ζεκαληηθή ελόριεζε ηνπ 

θαηαλαισηή, ή 

(δ) Η έιιεηςε ζπκκόξθσζεο δηαπηζηώλεηαη θαηά ηηο πξώηεο 14 εκέξεο από ηελ εκέξα 

παξάδνζεο ηνπ αγαζνύ.». 

(δ) κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην εδάθην (7) απηνύ, ησλ αθόινπζσλ λέσλ άξζξσλ: 

«(8) Ο πσιεηήο νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηνλ θαηαλαισηή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν 

πσιεηήο επζύλεηαη έλαληη ηνπ θαηαλαισηή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ζπκκόξθσζεο, όπσο απηό 

θαζνξίδεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ Άξζξνπ 7 θαη ζην εδάθην (2) ηνπ Άξζξνπ 13. 

(9) Αλεμάξηεηα από ηηο πξόλνηεο ηνπ εδαθίνπ (8), ζηηο πεξηπηώζεηο πώιεζεο θαηαλαισηηθώλ 

αγαζώλ γηα ηα νπνία ν θαηαλαισηήο θαηαβάιιεη ρξεκαηηθό πνζό πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα €20 αλά 

πξντόλ, ε ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή σο πξνο ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν πσιεηήο 

επζύλεηαη έλαληη ηνπ θαηαλαισηή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ζπκκόξθσζεο πξέπεη λα ηίζεηαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή γξαπηώο, εθόζνλ ην δεηήζεη ν θαηαλαισηήο. 

(10) Η ελεκέξσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (8) παξέρεηαη ζηνλ θαηαλαισηή κε ζαθή, εύθνια 

αλαγλσξίζηκν, επδηάθξηην θαη επαλάγλσζην ηξόπν:  

(α) είηε κε ζήκαλζε πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην ίδην ην θαηαλαισηηθό αγαζό ή ζηε 

ζπζθεπαζία ηνπ ή ζην ξάθη ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν, 

(β) είηε κε γεληθή ζήκαλζε πνπ ηνπνζεηείηαη ζε επδηάθξηην ζεκείν εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Ννείηαη όηη ε ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ξεηά όηη πξόθεηηαη γηα λόκηκε εγγύεζε θαη λα κελ 

δεκηνπξγεί θαζʼ νηνλδήπνηε ηξόπν ηελ εληύπσζε όηη ηα λόκηκα δηθαηώκαηα ηνπ θαηαλαισηή 

απνηεινύλ εηδηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζθνξάο ηνπ πσιεηή. 

(11) Η ελεκέξσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (8) ζπληάζζεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε κηα από ηηο 

επίζεκεο γιώζζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, λννπκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα επίζεκε γιώζζα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.». 

 

Τξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 7, 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

5.  Τν άξζξν 7 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

(α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) απηνύ ηεο ιέμεο «εθδειώλεηαη» κε ηε ιέμε 

«δηαπηζηώλεηαη», 

(β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) απηνύ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ: 

«(2Α) Αλεμάξηεηα από ηηο πξόλνηεο ηνπ  εδαθίνπ 2, ν θαηαλαισηήο πξνθεηκέλνπ λα απνιαύζεη 

ησλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5 εδάθην (3Α) δηθαησκάησλ ηνπ, νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηνλ πσιεηή γηα 

ηελ έιιεηςε ζπκκόξθσζεο, εληόο πξνζεζκίαο 14 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ 

αγαζνύ.», 

(γ) κε ηελ αθαίξεζε ζην εδάθην (3) απηνύ ηεο θξάζεο «ε νπνία εθδειώλεηαη εληόο έμη κελώλ 

από ηελ παξάδνζε ηνπ αγαζνύ,», 



(δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (4) απηνύ ηεο θξάζεο «επηθπιαζζνκέλνπ ηνπ 

δηθαηώκαηνο» κε ηε θξάζε «επηθπιαζζνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο». 

Τξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 8, 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ θαη 
αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ηίηινπ 
ηνπ. 

6.  Τν άξζξν 8 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

(α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ηνπ, κε ηνλ αθόινπζν λέν ηίηιν: 

«Δκπνξηθέο Δγγπήζεηο», 

(β) κε ηελ πξνζζήθε ηεο ιέμεο «εκπνξηθή» ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ εδαθίνπ (1), πξηλ ηε ιέμε 

«εγγύεζε» θαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο ιέμεο «εκπνξηθήο» ζηε δεύηεξε γξακκή ηνπ εδαθίνπ (1) 

πξηλ ηε ιέμε «εγγύεζεο», 

(γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (2) απηνύ, κε ην αθόινπζν λέν εδάθην (2): 

«(2) Σηελ εκπνξηθή εγγύεζε πξέπεη- 

(α) Να δειώλεηαη όηη ν θαηαλαισηήο έρεη λόκηκα δηθαηώκαηα δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ 

θαη λα θαζίζηαηαη ζαθέο όηη απηά ηα δηθαηώκαηα δε ζίγνληαη από ηελ εκπνξηθή εγγύεζε, 

(β) λα πξνζδηνξίδνληαη, ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιώζζα, ην πεξηερόκελν ηεο εκπνξηθήο 

εγγύεζεο θαη ηα νπζηαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εκπνξηθήο 

εγγύεζεο, θαη θπξίσο ε δηάξθεηα θαη ε εδαθηθή ηεο έθηαζε, θαζώο θαη ην όλνκα θαη ε 

δηεύζπλζε ηνπ εγγπεηή.», 

(δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (3) απηνύ ηεο θξάζεο «Δθόζνλ ην δεηήζεη ν θαηαλαισηήο, 

ε» κε ηε θξάζε «Η εκπνξηθή», 

(ε) κε ηελ πξνζζήθε ηεο ιέμεο «εκπνξηθή» ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ εδαθίνπ (4), πξηλ ηε ιέμε 

«εγγύεζε», 

(ζη) κε ηελ πξνζζήθε ηεο ιέμεο «εκπνξηθήο» ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ εδαθίνπ (5), πξηλ ηε ιέμε 

«εγγύεζεο». 

Πξνζζήθε 

λένπ Μέξνπο 
ζην βαζηθό 

λόκν. 

7.  Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ λένπ Μέξνπο ΙΙA ακέζσο κεηά ην Μέξνο ΙΙ:  

 

 

 
«Μέροσς ΙΙA ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ 

 
Αδηθήκαηα πνπ 
δύλαληαη λα 
ηηκσξνύληαη ρσξίο λα              
αζθείηαη δίσμε 

8Α.-(1) Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5,  δύλαληαη λα ηύρνπλ 

εμώδηθεο ξύζκηζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Μέξνπο 

λννπκέλνπ όηη δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε άιιε παξαβίαζε ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ. 

(2) Η Δληεηαικέλε Υπεξεζία ηεξεί θαη ελεκεξώλεη ζε ζπλερή βάζε έλα 

θεληξηθό αξρείν εμώδηθσλ ξπζκίζεσλ, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο, ζην νπνίν θαηαρσξνύληαη όια ηα 

ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο, όπσο ν αξηζκόο εμώδηθεο ξύζκηζεο θαη ε 

εκεξνκελία επηβνιήο εμώδηθεο ξύζκηζεο. 

(3) Τν ηέινο ηεο εμώδηθεο ξύζκηζεο γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

εδαθίνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5, θαζνξίδεηαη ζε ηξηαθόζηα επξώ (€300) γηα θάζε 

παξάβαζε. 

 

 
Δπίδνζε εηδνπνίεζεο ζε 

αδηθνπξαγνύληεο 

8Β.-(1) Σε πεξίπησζε πνπ κέινο ηεο Δληεηαικέλεο Υπεξεζίαο ζεσξεί όηη 

πξόζσπν δηαπξάηηεη ή έρεη δηαπξάμεη αδίθεκα πνπ κπνξεί λα ηύρεη 

εμώδηθεο ξύζκηζεο κε βάζε ην άξζξν 8Α, επηδίδεη ζην πξόζσπν απηό 



γξαπηή εηδνπνίεζε, θαιώληαο ην λα πιεξώζεη εμώδηθν πξόζηηκν. 

(2) Κακία δίσμε δελ αζθείηαη, αλ ην εμώδηθν πξόζηηκν θαηαβιεζεί πξηλ από 

ηελ πάξνδν ζαξάληα πέληε εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

εηδνπνίεζεο. 

 

 
Τξόπνο θαη ηόπνο 
πιεξσκήο εμώδηθνπ 
πξνζηίκνπ 

8Γ.-(1) Η πιεξσκή εμώδηθνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη ζην γξαθείν ηεο 

Δληεηαικέλεο Υπεξεζίαο ή Δπαξρηαθνύ Γξαθείνπ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ ή ζην Λνγηζηήξην ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ. 

(2) Τν εμώδηθν πξόζηηκν θαηαβάιιεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ε 

αξκόδηα αξρή νξίδεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πιεξσκήο ζε κεηξεηά ή 

ηεο πιεξσκήο κε ηξαπεδηθή επηηαγή ή κέζσ δηαδηθηύνπ. 

(3) Τα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα, δπλάκεη ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ, ινγίδνληαη σο πξόζηηκν ην νπνίν επηβιήζεθε θαηόπηλ 

θαηαδίθεο γηα ην ελ ιόγσ αδίθεκα. 

(4)  Η Δληεηαικέλε Υπεξεζία ή ην Δπαξρηαθό Γξαθείν ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ ή ην Λνγηζηήξην ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ, όπνπ γίλεηαη 

ε πιεξσκή ηνπ εμώδηθνπ πξνζηίκνπ, εθδίδεη ζε θαζνξηζκέλν ηύπν 

πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ πιεξσκή απηή, ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ην νπνίν 

αθνινύζσο, ζε ηπρόλ πνηληθή δηαδηθαζία, ζεσξείηαη επαξθήο απόδεημε ηεο 

πιεξσκήο ηνπ εμώδηθνπ πξνζηίκνπ θαη ηεο εμώδηθεο ξύζκηζεο ηνπ 

αδηθήκαηνο: 

Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ πηζηνπνηεηηθό πιεξσκήο εθδίδεηαη κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο πιεξσκήο, απηό δε ρξήδεη ππνγξαθήο θαη 

ζεσξείηαη, επίζεο, επαξθήο απόδεημε ηεο πιεξσκήο ηνπ εμώδηθνπ 

πξνζηίκνπ θαη ηεο εμώδηθεο ξύζκηζεο ηνπ αδηθήκαηνο. 

 

 
Πεξηερόκελν ηεο 

εηδνπνίεζεο 

8Γ.-(1) Η εηδνπνίεζε πνπ εθδίδεηαη, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8Β: 

(α) θαζνξίδεη ην αδίθεκα ην νπνίν θέξεηαη λα έρεη δηαπξαρζεί θαηά 

παξάβαζε ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, 

(β) παξαζέηεη ζε ζπληνκία θάζε ζηνηρείν ηνπ αδηθήκαηνο πνπ θξίλεηαη 

αλαγθαίν, γηα λα δηθαηνινγεζεί ν πξνβαιιόκελνο ηζρπξηζκόο, 

(γ) εθζέηεη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία, ζύκθσλα κε ην εδάθην (2) ηνπ 

άξζξνπ 8Β, δε ζα αζθεζεί δίσμε γηα ην αδίθεκα, 

(δ) παξαζέηεη ην πνζό ηνπ εμώδηθνπ πξνζηίκνπ, 

(ε) παξαζέηεη ηε δηεύζπλζε όπνπ ην πξόζηηκν δύλαηαη λα πιεξσζεί, 

(ζη) παξαζέηεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πξόζηηκν δύλαηαη λα πιεξσζεί. 

 



 
Πιεξσκή εμώδηθνπ 
πξνζηίκνπ δελ απνηειεί 

θαηαδίθε 

8Δ Η εμώδηθε ξύζκηζε αδηθήκαηνο θαη ε πιεξσκή εμώδηθνπ πξνζηίκνπ δελ 

απνηειεί θαηαδίθε. Τν δηθαζηήξην όκσο δύλαηαη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηα πην 

πάλσ γεγνλόηα ζηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ζρεηηθά κε ηε δηάπξαμε άιισλ 

παξόκνησλ αδηθεκάησλ.». 
 

 


