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ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΨΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΣΙΜΟΤ 

Ο περί των Αθζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν των Επιχειρήςεων προσ τουσ 

Καταναλωτζσ Νόμοσ του 2007 (N. 103(I)/2007) 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Για ςκοποφσ ιςονομίασ και διαφάνειασ κρίνεται αναγκαίο να καταρτιςκεί ο παρϊν 

οδθγόσ (ςτο εξισ ο «οδθγόσ») υπολογιςμοφ φψουσ διοικθτικοφ προςτίμου το οποίο 

επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςία 

Καταναλωτϊν (ςτο εξισ θ «Εντεταλμζνθ Υπθρεςία») κατά τθν εφαρμογι του περί 

των Ακζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν των Επιχειριςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ 

Νόμου του 2007     (N. 103(I)/2007) (ςτο εξισ ο «Νόμοσ»). 

Προτοφ προχωριςει θ ανάλυςθ του οδθγοφ, είναι αναγκαίο να λθφκοφν υπόψθ τα 

πιο κάτω, τα οποία και εξθγοφν το ςκεπτικό τθσ φφςθσ που ζχει ο εν λόγω οδθγόσ. 

1. O Νόμοσ καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα εμπορικϊν πρακτικϊν και επομζνωσ 

είναι δφςκολο να τυποποιθκεί το φψοσ του διοικθτικοφ προςτίμου με βάςθ 

το άρκρο τθσ παράβαςθσ. 

2. Είναι επίςθσ πολφ δφςκολο να οριςκεί φψοσ διοικθτικοφ προςτίμου με βάςθ 

τθν παράβαςθ, κακϊσ το μζγεκοσ των εταιρειϊν διαφζρει, όπωσ επίςθσ θ 

ζκταςθ τθσ διαφιμιςθσ μιασ εμπορικισ πρακτικισ και ωσ εκ τοφτου το 

ςφνολο των καταναλωτϊν που πικανόν να επθρεάςτθκαν. 

Με βάςθ τα πιο πάνω γίνεται αντιλθπτό ότι το φψοσ των διοικθτικϊν προςτίμων δεν 

είναι εφικτό να τυποποιθκεί και να κατθγοριοποιθκεί επακριβϊσ, αλλά κρίνεται 

αναγκαίο, ςτον οδθγό να λαμβάνονται υπόψθ κάποιοι παράγοντεσ οι οποίοι κα 

αυξάνουν ι κα μειϊνουν αναλόγωσ το φψοσ του διοικθτικοφ προςτίμου. 

Επίςθσ πρζπει να ςθμειωκεί ότι δεν είναι δυνατό να αποφευχκεί πλιρωσ θ 

υποκειμενικότθτα από μζρουσ τθσ Εντεταλμζνθσ Υπθρεςίασ ςτθν αξιολόγθςθ 

κάποιων από τουσ παράγοντεσ που αναφζρονται ςτον οδθγό, κακϊσ κάποιοι από 

αυτοφσ εξακολουκοφν να παραμζνουν ςτθν κρίςθ τθσ Εντεταλμζνθσ Υπθρεςίασ. 
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Ο παρϊν οδθγόσ μπορεί να τροποποιείται ανά πάςα ςτιγμι από τθν Εντεταλμζνθ 

Υπθρεςία όποτε αυτό κρικεί αναγκαίο λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο Νόμοσ καλφπτει 

ευρφ φάςμα εμπορικϊν πρακτικϊν και υπάρχει ενδεχόμενο κάποιεσ ιδιαίτερεσ 

περιπτϊςεισ να μθν ζχουν λθφκεί υπόψθ κατά τον καταρτιςμό του οδθγοφ. 

2. ΟΡΙΜΟ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

Σφμφωνα με το άρκρο 11 εδάφιο 2(δ) του Νόμου, θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία ζχει 

εξουςία να επιβάλλει διοικθτικό πρόςτιμο, ανάλογα με: 

1. τθ φφςη, 

2. τθ βαρφτητα και 

3. τθ διάρκεια 

τθσ παράβαςθσ. 

2.1 Φφςη τησ παράβαςησ 

Στθν εξζταςθ τθσ φύςησ τησ παράβαςησ λαμβάνεται υπόψθ το είδοσ και θ χριςθ 

του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ, θ απιχθςθ που ζχει ςε ευρφ ι λιγότερο ευρφ 

καταναλωτικό κοινό, θ περίοδοσ του χρόνου που ζλαβε χϊρα (π.χ. πριν από μεγάλεσ 

κρθςκευτικζσ γιορτζσ), όπωσ επίςθσ και ο βακμόσ μαηικότθτασ του μζςου που 

χρθςιμοποιικθκε για προςζγγιςθ των καταναλωτϊν. Λαμβάνεται επίςθσ υπόψθ το 

ενδεχόμενο θ εμπορικι πρακτικι να μθν είχε πρωταρχικό ςτόχο να πωλιςει 

ςυγκεκριμζνο προϊόν ι υπθρεςία αλλά να προςελκφςει πελάτεσ. 

2.2 Βαρφτητα τησ παράβαςησ 

Στθν εξζταςθ και τον κακοριςμό τθσ βαρύτητασ τησ παράβαςησ λαμβάνονται 

υπόψθ τα ακόλουκα: 

- Η ςυμπερίλθψθ ι όχι τθσ παράβαςθσ ςτο Παράρτθμα Ι του Νόμου («μαφρθ 

λίςτα») 

- Η ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ, όπωσ το αν υπιρχε πρόκεςθ ι όχι από τον 

παρανομοφντα, αν ςτοχεφονταν ευάλωτεσ ομάδεσ καταναλωτϊν όπωσ 

παιδιά θλικιωμζνοι ι άτομα με αναπθρίεσ και πόςο μεγάλο κα ιταν το 
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οικονομικό όφελοσ του παραβάτθ από κάκε καταναλωτι που κα 

παραπλανιόταν, άςχετα από το αν τελικά παραπλανικθκε ι όχι. 

- Η ζκταςθ τθσ προβολισ τθσ ακζμιτθσ εμπορικισ πρακτικισ και τα μζςα που 

χρθςιμοποιικθκαν (διαφθμιςτικά φυλλάδια, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, 

διαδίκτυο) όπωσ επίςθσ το αν ςτοχευόταν το ευρφ καταναλωτικό κοινό, αν θ 

παράβαςθ ιταν τοπικι, αν θ παράβαςθ περιορίςτθκε ςε κάποιεσ επαρχίεσ, 

αν ιταν παγκφπρια ι αν επεκτεινόταν και ςε άλλεσ χϊρεσ. 

- Ο υπολογιςμόσ του οικονομικοφ οφζλουσ που αποκόμιςε ι μποροφςε να 

αποκομίςει θ εταιρεία από τθν ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι, ζςτω και αν 

αυτι δεν εφαρμόςτθκε μζχρι τζλουσ. 

- Ο υπολογιςμόσ τθσ οικονομικισ ηθμιάσ που υπζςτθ ι μποροφςε να υποςτεί 

ο καταναλωτισ από τθν εφαρμογι τθσ ακζμιτθσ εμπορικισ πρακτικισ. 

2.3 Διάρκεια τησ παράβαςησ 

Ο υπολογιςμόσ τθσ χρονικισ διάρκειασ τησ παράβαςησ γίνεται από τθν θμερομθνία 

που θ εμπορικι πρακτικι τζκθκε ςε ιςχφ μζχρι τθν θμζρα που τερματίςτθκε. 

3. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΨΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΣΙΜΟΤ 

Αφοφ αξιολογθκεί ο κάκε ζνασ από τουσ πιο πάνω παράγοντεσ, για τθν υπό 

διερεφνθςθ ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι, θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία υπολογίηει το 

φψοσ του διοικθτικοφ προςτίμου λαμβάνοντασ υπόψθ: 

1. Ότι ο Νόμοσ προνοεί πωσ το φψοσ του διοικθτικοφ προςτίμου μπορεί να 

είναι μζχρι και το πζντε τοισ εκατόν (5%) του κφκλου εργαςιϊν του 

παραβάτθ κατά το αμζςωσ προθγοφμενο τθσ παράβαςθσ ζτοσ ι πρόςτιμο 

φψουσ μζχρι €500.000,00, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πιο κάτω όπου αυτά 

εφαρμόηονται: 

 Aναφορικά με ίδρυμα ι οργανιςμό που κρίνεται ότι δεν ζχει κφκλο 

εργαςιϊν, για τον υπολογιςμό του πιο πάνω διοικθτικοφ προςτίμου 

χρθςιμοποιείται, ωσ βάςθ, αντί του κφκλου εργαςιϊν, το πζντε τοισ 

εκατόν (5%) του ςυνόλου του ενεργθτικοφ του. 
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 Aναφορικά με αςφαλιςτικι εταιρεία, ωσ βάςθ για τον υπολογιςμό 

του πιο πάνω διοικθτικοφ προςτίμου, χρθςιμοποιείται, αντί του 

κφκλου εργαςιϊν, θ αξία των κατά το τελευταίο οικονομικό ζτοσ 

ανεκκακάριςτων αςφαλίςτρων, που περιλαμβάνουν όλα τα 

ειςπραχκζντα και προσ είςπραξθ χρθματικά ποςά δυνάμει των 

αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων που ζχουν ειςπραχκεί από τθν 

αςφαλιςτικι εταιρεία ι για λογαριαςμό τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των αςφαλίςτρων που ζχουν εκχωρθκεί ςε ανταςφαλιςτζσ, μετά τθν 

ζκπτωςθ του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ και άλλων φόρων που 

ςυνδζονται άμεςα με τον κφκλο εργαςιϊν. 

2. Ότι το μζγιςτο φψοσ του διοικθτικοφ προςτίμου, το οποίο προβλζπει ο 

Νόμοσ, είναι €500.000,00. 

3. Ότι ςφμφωνα με το άρκρο 13 τθσ οδθγίασ 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Μαΐου 2005 για τισ ακζμιτεσ 

εμπορικζσ πρακτικζσ των επιχειριςεων προσ τουσ καταναλωτζσ ςτθν 

εςωτερικι αγορά «Οι κυρώςεισ αυτέσ πρέπει να είναι αποτελεςματικέσ, 

αναλογικέσ και αποτρεπτικέσ». 

4. Ότι ςε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία 

δφναται να επιβάλλει διοικθτικό πρόςτιμο μζχρι και πζντε χιλιάδεσ ευρϊ 

(€5,000), για κάκε μζρα ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ, ανάλογα με τθ βαρφτθτα 

αυτισ. 

3.1 Επιπρόςθετοι παράγοντεσ οι οποίοι μποροφν να ληφθοφν υπόψη κατά τον 

υπολογιςμό του φψουσ του διοικητικοφ προςτίμου 

Οι πιο κάτω παράγοντεσ λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν κρίςθ τθσ Εντεταλμζνθσ 

Υπθρεςίασ και κάποιοι από αυτοφσ ι και όλοι, πικανόν να μθν λθφκοφν υπόψθ ι 

πικανόν να τροποποιθκοφν αναλόγωσ, εάν κατά τθν εξζταςθ τθσ παράβαςθσ θ 

Εντεταλμζνθ Υπθρεςία κεωριςει ότι θ εφαρμογι τουσ ωσ ζχουν δεν ενδείκνυται, 

κακϊσ πικανό να επθρεάςουν ςθμαντικά τον αποτελεςματικό, αναλογικό και 

αποτρεπτικό ρόλο που πρζπει να ζχει το φψοσ του διοικθτικοφ προςτίμου ι πικανό 

να αυξιςουν το διοικθτικό πρόςτιμο ςε φψοσ δυςανάλογο με αυτό τθσ παράβαςθσ. 
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3.1.1 Ελαφρυντικοί παράγοντεσ 

- Εάν ο παραβάτθσ αποηθμιϊςει τουσ καταναλωτζσ για τθ ηθμιά που ζχουν 

υποςτεί, και προςκομίςει επαρκι και ικανοποιθτικά ςτοιχεία που να το 

αποδεικνφουν αυτό, ι εάν προβεί ςε άλλεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

- Εάν θ παράβαςθ, μετά τισ υποδείξεισ τθσ Εντεταλμζνθσ Υπθρεςίασ, 

τερματιςτεί αμζςωσ ι εντόσ εφλογου χρονικοφ πλαιςίου το οποίο κα 

ορίηεται από τθν Εντεταλμζνθ Υπθρεςία. 

- Εάν ο παραβάτθσ δείξει πνεφμα καλισ ςυνεργαςίασ με τθν Εντεταλμζνθ 

Υπθρεςία, ςυνεργαηόμενοσ πλιρωσ με τα μζλθ αυτισ και παρζχοντασ 

οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ και ςτοιχεία του ηθτθκοφν εντόσ των χρονικϊν 

πλαιςίων που ορίηει θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία. 

- Εάν αυτι είναι θ πρϊτθ παράβαςθ του Νόμου από τον παραβάτθ. 

3.1.2 Επιβαρυντικοί παράγοντεσ 

- Εάν ο παραβάτθσ ζχει εναντίον του προθγοφμενεσ καταδικαςτικζσ 

αποφάςεισ τθσ Εντεταλμζνθσ Υπθρεςίασ ι εάν είχε λάβει προειδοποιιςεισ 

από τθν Εντεταλμζνθ Υπθρεςία για τθν ίδια εμπορικι πρακτικι ι για άλλεσ 

παρόμοιεσ παραβάςεισ του Νόμου. 

- Εάν διαπιςτϊνεται παράβαςθ με πρόκεςθ ι δόλο. 

- Εάν ο παραβάτθσ δεν δείξει τθν απαιτοφμενθ καλι ςυνεργαςία με τθν 

Εντεταλμζνθ Υπθρεςία, ςυνεργαηόμενοσ πλιρωσ με τα μζλθ αυτισ και 

παρζχοντασ οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ και ςτοιχεία του ηθτθκοφν εντόσ 

των χρονικϊν πλαιςίων που ορίηει θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία, ανεξάρτθτα από 

τα όςα προνοεί το άρκρο 10 του Νόμου για παράλειψθ παροχισ 

πλθροφοριϊν και παρακϊλθςθ μζλουσ τθσ Εντεταλμζνθσ Υπθρεςίασ. 

- Εάν, παρά τισ υποδείξεισ τθσ Εντεταλμζνθσ Υπθρεςίασ, από τθν θμζρα 

διαπίςτωςθσ τθσ παράβαςθσ μζχρι τθν θμζρα ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ, θ 

παράβαςθ δεν τερματιςτεί αμζςωσ ι εντόσ εφλογου χρονικοφ πλαιςίου το 

οποίο κα ορίηεται από τθν Εντεταλμζνθ Υπθρεςία, ανεξάρτθτα από τα όςα 

προνοεί το άρκρο 11 (2)(ε) του Νόμου για περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ 

παράβαςθσ. 
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- Το οικονομικό μζγεκοσ του παραβάτθ. 

3.1.3 Άλλοι παράγοντεσ 

- Σε περιπτϊςεισ όπου, θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία κρίνει ότι μετά τον 

ςυνυπολογιςμό όλων όςων περιγράφονται πιο πάνω, το φψοσ του 

διοικθτικοφ προςτίμου που προκφπτει είναι πολφ χαμθλό και δεν κα 

εξυπθρετιςει τον ςκοπό για τον οποίο επιβάλλεται, θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία 

δφναται να αυξιςει το φψοσ του διοικθτικοφ προςτίμου κατά τθν κρίςθ τθσ. 

- Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία δφναται να επιβάλει 

εξαιρετικά χαμθλό πρόςτιμο (εικονικό πρόςτιμο), εάν υπάρχουν ειδικζσ 

περιςτάςεισ ι/και ειδικζσ ςυνκικεσ οι οποίεσ να δικαιολογοφν κάτι τζτοιο 

ι/και εάν κατά τθν κρίςθ τθσ Εντεταλμζνθσ Υπθρεςίασ ζνα χαμθλό πρόςτιμο 

κα εξυπθρετιςει τον ςκοπό για τον οποίο επιβάλλεται. 

 

Ημερομθνία Σφνταξθσ: 15 Ιουλίου 2015 

Αρ. Φακζλου: 8.13.10.32/25 


