
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023 

 

Προοίμιο.  Η  Βουλή των Αντιπροσώπων  ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός  

 Τίτλος.  

 

1. Ο παρών Nόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταγραφής και 

Παρακολούθησης Δεδομένων Τιμών  Προιόντων Νόμος του 2023.    

Ερμηνεία 2.   Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει  

διαφορετική έννοια- 

 

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

και οποιονδήποτε λειτουργό της εν λόγω Υπηρεσίας ή άλλο 

πρόσωπο εξουσιοδοτείται να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό 

του· 

 

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας· 

 

«δεδομένα τιμών» σημαίνει (α) τις ημερήσιες τιμές ραφιού (που 

ορίζονται ως η τιμή λιανικής πώλησης, χωρίς προωθητικές 

ενέργειες) συνολικά ανά επιχείρηση τροφίμων ή/και άλλων 

προϊόντων, και/ή (β) τη μέση τιμή πώλησης η οποία ίσχυε κατά την 

προηγούμενη ημέρα (συνολικός τζίρος πωλήσεων προϊόντος διά 

αριθμό πωληθέντων τεμαχίων)∙  

 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙ 

 

«διάταγμα» σημαίνει διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου όπως αυτός εκάστοτε   

τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται· 
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«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας· 

 

«επιχειρήσεις τροφίμων και/ή άλλων προϊόντων» σημαίνει τις 

επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και/ή άλλων προιόντων που 

ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («supermarkets») και/ή 

τις επιχειρήσεις προϊόντων αρτοποιίας, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 4 · 

 

«προϊόντα» σημαίνει οποιαδήποτε αγαθά που αποτιμούνται σε 

χρήμα, τα οποία έχουν την υψηλότερη κατανάλωση και σημασία για 

το νοικοκυριό, τα οποία είναι ικανά να αποτελέσουν αντικείμενο 

εμπορικής συναλλαγής και διατίθενται στις επιχειρήσεις τροφίμων 

και/ή άλλων προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται σε διάταγμα·  

 

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας· 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας. 

 

Πεδίο εφαρμογής.  3.    Ο παρών Νόμος θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διαδικασία 

καταγραφής και παρακολούθησης δεδομένων τιμών προϊόντων με 

στόχο αφενός την άμεση και καλύτερη ενημέρωση των 

καταναλωτών και αφετέρου την παρακολούθηση των τιμών 

πώλησης.   

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Υπόχρεοι υποβολής 

δεδομένων τιμών 

προϊόντων.  

4. Υπόχρεοι υποβολής δεδομένων τιμών είναι όλες ανεξαιρέτως, οι   

επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και/ή άλλων προϊόντων που 

ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («supermarkets»)  με 

ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 8 εκατομμυρίων (8.000.000) Ευρώ, 

βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης 
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οικονομικής περιόδου και όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις 

προϊόντων αρτοποιίας με κύκλο εργασιών άνω του ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ, βάσει των οικονομικών 

καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης οικονομικής περιόδου.   

 

Προϊόντα για τα οποία 

υποβάλλονται  

δεδομένα τιμών. 

5. Οι κωδικοί προϊόντων για τα οποία απαιτείται υποβολή δεδομένων 

τιμών, ορίζονται από τον Υπουργό με διάταγμα το οποίο 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι κωδικοί 

προϊόντων δύνανται να αναθεωρούνται περιοδικά με βάση τις 

πωλήσεις τους και τις εποχικές ανάγκες, κατόπιν σχετικής απόφασης 

του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.  

 

Νοείται ότι κατά την περίπτωση αυτή,  οι υπόχρεοι υποβολής 

δεδομένων τιμών προιόντων, λαμβάνουν ηλεκτρονικά 

επικαιροποιημένη λίστα με όλους τους ισχύοντες κωδικούς 

προϊόντων. 

 

Διαδικασία υποβολής 

δεδομένων τιμών 

6. 1. Οι υπόχρεοι υποβολής δεδομένων τιμών προιόντων υποβάλλουν 

δεδομένα τιμών μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τίτλο e-…… 

Η διασύνδεση των υπόχρεων υποβολής δεδομένων τιμών θα γίνεται 

μέσω ασφαλούς διαδικασίας, η οποία θα καθορίζεται από την 

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.  

 

2. Τα στοιχεία, τα οποία δηλώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, 

περιλαμβάνουν την επωνυμία, τον αριθμό φορολογικής ταυτότητας 

και τη διεύθυνση του υπόχρεου υποβολής δεδομένων τιμών.  

 

3.  Αναφορικά με τη δήλωση των προϊόντων, απαιτούνται τα εξής 

στοιχεία: 

α) ο κωδικός αριθμός προϊόντος∙ 

β) το όνομα, με το οποίο το προϊόν παρουσιάζεται στο καρτελάκι 

στο ράφι∙ 

γ) η τιμή του προϊόντος, όπως αυτή παρουσιάζεται  στο καρτελάκι 

στο ράφι ∙  
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δ) η μέση τιμή πώλησης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 

εκπτώσεων και των προωθητικών ενεργειών προμηθευτών και 

ε) η μοναδοποιημένη τιμή στη βασική μονάδα μέτρησης. 

 

4. Οι υπόχρεοι υποβολής δεδομένων τιμών οφείλουν να 

ενημερώνουν την πλατφόρμα του e-………. για τα στοιχεία της 

παραγράφου 3, καθημερινά, το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ., ή 

όπως αυτό καθορίζεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας 

Προστασίας Καταναλωτή.  

 

5. Η μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς και/ή ελλιπούς δήλωσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστά παράβαση, 

η οποία επισύρει ποινή με τη μορφή του διοικητικού προστίμου 

ύψους από χίλια (1,000) έως πενήντα χιλιάδες (50,000) ευρώ, 

ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του υπόχρεου υποβολής 

δεδομένων τιμών κατά το αμέσως προηγούμενο της παράβασης 

έτος κατά περίπτωση και αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης. 

 

ΜΕΡΟΣ III Ελεγχος Συμμόρφωσης  

Εξουσίες  Αρμόδιας 
Αρχής.  

7. 1. Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να εξετάζει, κατόπιν υποβολής 

παραπόνου ή/και αυτεπάγγελτα, τυχόν παραβάσεις του Μέρους ΙΙ 

του παρόντος Νόμου.  

 

2. Κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας, στο πλαίσιο 

εφαρμογής του παρόντος Νόμου,  η Αρμόδια Αρχή δύναται να- 

(α) ζητεί και να λαμβάνει  από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο 

αφορά η έρευνα και το οποίο, κατά τη γνώμη της, κατέχει 

πληροφορίες και/ή έχει υπό τον έλεγχο και/ή εξουσία του έγγραφα 

και/ή στοιχεία σχετικά με την έρευνα, να παράσχει αυτές τις 

πληροφορίες και/ή  έγγραφα και/ήστοιχεία, 

 

(β) εισέρχεται, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα, επιδεικνύοντας 

πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, και χωρίς προηγούμενη 

προειδοποίηση σε οποιοδήποτε κτίριο ή υποστατικό ή άλλο χώρο, 
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εξαιρουμένης της κατοικίας, στον οποίο έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι φυλάσσονται στοιχεία και/ή έγγραφα που σχετίζονται 

με την έρευνα∙ 

 

(γ) διεξάγει τέτοιες έρευνες, ελέγχους, επιθεωρήσεις και 

διερευνήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να κρίνονται αναγκαίες με 

σκοπό να διαπιστωθεί  κατά πόσο  τεκμηριώνεται η μη υποβολή ή η 

υποβολή ανακριβούς και/ή ελλιπούς δήλωσης. 

 

3. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να παρακωλύει ή 

παρεμποδίζει, με πράξη ή παράλειψη, την Αρμόδια Αρχή κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

 

ΜΕΡΟΣ IV ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ  

 

Επιβολή διοικητικού  

Προστίμου. 

8. 1.  Όταν  ο Διευθυντής διαπιστώνει παράβαση του παρόντος Νόμου, 

προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες: 

(α) διατάσσει τον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία 

τερματίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον,  

 

(β) επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη 

βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, το οποίο δε θα ξεπερνά 

τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, 

 

(γ) αποφασίζει ότι σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, θα 

οφείλεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι και χίλια ευρώ για κάθε μέρα 

συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής, 

 

(δ) ζητά με αίτησή του προς το δικαστήριο την έκδοση 

απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου 

και προσωρινού διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο, κατά την κρίση του, ενέχεται ή ευθύνεται για την παράβαση 

αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου. 



6 
 

2.  Κατά τη δυνάμει του άρθρου (7) διερεύνηση οποιασδήποτε 

παράβασης ο Διευθυντής δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να 

λάβει υπόψη του οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται 

από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη 

γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης 

αυτής. 

 

3.  Ο Διευθυντής οφείλει να αιτιολογεί δεόντως την απόφασή του σε 

σχέση με την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που 

προβλέπονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου. 

 

4.  Τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου 1 

του άρθρου 8 διοικητικά πρόστιμα, επιβάλλονται στον παραβάτη, 

με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή, αφού ακούσει ή δώσει 

την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να 

ακουστεί προφορικά ή/και γραπτά. 

 

5. Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται όταν περάσει 

άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού 

Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή χρηματικής ποινής. 

 

6. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του, κατά τον παρόντα 

Νόμο επιβαλλόμενου από το Διευθυντή  διοικητικού προστίμου, το 

Υπουργείο λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το 

οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. 

 

Eκδοση διαταγμάτων.  9. (1) Το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε 

αίτηση δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του  άρθρου 8 

του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του 

περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί Δικαστηρίων Νόμων και 

των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, καθώς 
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και οποιωνδήποτε άλλων νόμων ή κανονισμών που τροποποιούν ή 

αντικαθιστούν αυτούς, να εκδώσει απαγορευτικό ή προστακτικό 

διάταγμα, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, με το 

οποίο να διατάσσει- 

(α) Την άμεση παύση και/ή μη επανάληψη της γενόμενης 

παράβασης, και/ή 

(β) την εντός ορισμένης προθεσμίας λήψη τέτοιων 

διορθωτικών κατά την κρίση του Δικαστηρίου μέτρων προς άρση της 

παράνομης κατάστασης που δημιούργησε η σχετική παράβαση, 

και/ή 

(γ) τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της σχετικής 

απόφασης του Δικαστηρίου ή τη δημοσίευση επανορθωτικής 

ανακοίνωσης με σκοπό την απάλειψη των τυχόν συνεχιζόμενων 

επιπτώσεων της παράβασης, και/ή 

(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο ήθελε κριθεί 

αναγκαίο ή εύλογο υπό τις περιστάσεις της συγκεκριμένης 

υπόθεσης. 

 

(2) Το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) 

δύναται να αφορά όχι μόνο στις συγκεκριμένες πράξεις, 

παραλείψεις ή στη συμπεριφορά του παραβάτη, αλλά και σε 

παρόμοιες μελλοντικές πράξεις ή παραλείψεις ή συμπεριφορά 

αυτού. 

 

 


