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Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφήμισης ή Αναγγελίας Πώλησης Ε μπορευμάτων σε
Τιμές Ε κπτώσεων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 34 του 1990
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ή ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Προϋποθέσεων
Διαφήμισης ή Αναγγελίας Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώ
σεων Νόμος του 1990.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφο
ρετική έννοια —
«αναγγελία ή διαφήμιση» σε σχέση με πώληση εμπορευμάτων σε
τιμές εκπτώσεων, σημαίνει οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική ένδειξη
ή δήλωση παρεχόμενη με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, με την οποία
το κοινό είναι δυνατόν να πληροφορηθεί ή να σχηματίσει την
εντύπωση ότι οποιοδήποτε εμπόρευμα πωλείται σε τιμή εκπτώσεως·
«εμπορεύματα» περιλαμβάνει κινητά πράγματα κάθε είδους·
«επιχείρηση» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ως
σκοπό την επίτευξη κέρδους και περιλαμβάνει τις ενώσεις των προ
σώπων αυτών κάτω από οποιαδήποτε μορφή·
«κατάστημα» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό στον οποίο
μια επιχείρηση διεξάγει λιανική πώληση εμπορευμάτων, και περι
λαμβάνει τους ειδικούς ή μη χώρους εργοστασίων καθώς και άλλους
παρόμοιους χώρους στους οποίους διεξάγεται λιανική πώληση εμπο
ρευμάτων στο κοινό·
«τιμή εκπτώσεως» σε σχέση με εμπόρευμα θεωρείται η τιμή που
υποδηλώνει οποιαδήποτε τιμή μικρότερη .από εκείνη στην οποία το
ίδιο κατά ποιότητα ή ποσότητα εμπόρευμα επωλείτο προηγουμένως
από την ίδια επιχείρηση·
«πώληση» και «πωλώ» περιλαμβάνει και την προσφορά για πώ
ληση·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας.
3.—(1) Αφού τηρηθεί το άρθρο 4, απαγορεύεται σ ' οποιαδήποτε επι
χείρηση να αναγγέλλει ή να διαφημίζει την πώληση οποιουδήποτε
εμπορεύματος σε τιμή εκπτώσεως εκτός των χρονικών περιόδων που
διαρκούν από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα και
από την 7η Αυγούστου μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου:
Νοείται ότι, αν η ημέρα έναρξης ή λήξης των πιο πάνω χρονικών
περιόδων συμπέσει να είναι Κυριακή, η έναρξη ή η λήξη αυτών,
ανάλογα με την περίπτωση, θα είναι η αμέσως επόμενη ημέρα.

Συνοπτικός
τίτλος.

Ερμηνεία.

Περιορισμός
των διαφη
μίσεων ή των
αναγγελιών
πώλησης
εμπορευμάτων
σε τιμές
εκπτώσεων.
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(2) Οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία αναγγέλλει ή διαφημίζει την
πώληση εμπορεύματος, σε τιμή εκπτώσεως σύμφωνα με το πιο πάνω
εδάφιο υποχρεούται να προβαίνει στην σήμανση του εμπορεύματος
αυτού με την τοποθέτηση σχετικής ένδειξης στην οποία να εμφαίνεται
τόσο η τιμή εκπτώσεως όσο και η τιμή στην οποία
επωλείτο
προηγουμένως το ίδιο κατά ποιότητα ή ποσότητα εμπόρευμα από την
ίδια επιχείρηση.
Εξαιρέσεις.
4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3, επιτρέπεται σε επι
χείρηση να αναγγέλλει ή να διαφημίζει και εκτός των πιο πάνω
χρονικών περιόδων την από αυτή —
(α)

(β)

(γ)

Πώληση οποιωνδήποτε εμπορευμάτων σε τιμές εκπτώσεων,
εφόσο συντρέχει οποιαδήποτε από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
(i) Εκκαθάριση ή διάλυση της επιχείρησης· ή
(ii) κατεδάφιση ή μετακόμιση του καταστήματος της επι
χείρησης:
Νοείται ότι και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις η διάρκεια
της σχετικής αναγγελίας ή διαφήμισης δεν μπορεί να υπερ
βαίνει χρονική περίοδο τριάντα ημερών
πώληση
οποιουδήποτε
εμπορεύματος υπό μορφή ειδικής
προσφοράς, εφόσο πληρούνται οι πιο κάτω όροι:
(i) Η σχετική αναγγελία ή διαφήμιση γίνεται μόνο στο
εσωτερικό του καταστήματος και η διάρκεια της δεν
υπερβαίνει
τη χρονική περίοδο των δέκα εργάσιμων
ημερών
(ii) η ειδική προσφορά καλύπτει όχι περισσότερα των δύο από
τα πωλούμενα στο κατάστημα είδη και
(iii) στα πωλούμενα υπό μορφή προσφοράς είδη υπάρχει αναρ
τημένη
ή
επικολλημένη
πινακίδα με την ένδειξη
«προσφορά» στην οποία αναγράφεται μια μόνο τιμή καθώς
και η ποιότητα, ποσότητα και η προέλευση του προσφε
ρόμενου είδους*
πώληση οποιουδήποτε εμπορεύματος σε τιμές εκπτώσεων λόγω
εορτασμού των εικοσιπεντάχρονων (25 χρόνια ή πολλαπλάσια
αυτών), εφόσο πληρούνται οι πιο κάτω όροι:
(i) Το χρονικό διάστημα που θα ισχύουν οι τιμές εκπτώσεων
δε θα υπερβαίνει τις δύο συνεχείς εβδομάδες·
(ii)

η πώληση οποιουδήποτε εμπορεύματος (για τα 25 χρόνια
ή πολλαπλάσια αυτών) καθορίζεται από τις 15 μέχρι το
τέλος Maρτίου και από τις 15 μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 
(iii) η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει προηγουμένως εξασφα
λίσει σχετική άδεια από την Υπηρεσία Ελέγχου Τιμών και
Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου και
Βιομηχανίας·
(δ) πώληση οποιωνδήποτε εμπορευμάτων σε τιμές
εκπτώσεων
εφόσο αυτή συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική έκθεση υπό την
αιγίδα της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων και για όσο χρόνο
διαρκεί η Έ κ θ ε σ η αυτή.
Αδικήματα
5. Κάθε επιχείρηση που δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του
και ποινές, παρόντος Νόμου διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης οι
κατά νόμον υπεύθυνοι υπόκεινται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που
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δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει
τις επτακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δυο αυτές ποινές."
6.—(1) Για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ευθύνεται
ποινικά —

(α) Αναφορικά προς ατομική επιχείρηση, ο επιχειρηματίας·
(β) αναφορικά προς οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου ή, σε περίπτωση που ελλείπουν αυτοί,
οι διευθύνοντες σύμβουλοι της επιχείρησης, εκτός αν απο
δείξουν ότι δε μετείχαν με πράξη ή παράλειψη τους στη λήψη
της σχετικής απόφασης.
(2) Σε περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων την ευθύνη υπέχουν τα
πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) κάθε μιας από τις επιχειρήσεις
που αποτελούν την ένωση επιχειρήσεων.
(3) Τα προσδιοριζόμενα στα εδάφια (1) και (2) φυσικά πρόσωπα είναι
υπεύθυνα με την προσωπική τους περιουσία αλληλέγγυα και κεχωρι
σμένα, μαζί με την περιουσία του οικείου νομικού προσώπου, για την
καταβολή των επιβαλλόμενων σ' αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου, χρηματικών ποινών.
(4) Ο από οποιαδήποτε επιχείρηση ορισμός άλλου προσώπου ως
υπευθύνου ή οποιαδήποτε διευθέτηση αντίθετη ή που δεν συνάδει προς
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, θα είναι για τους σκοπούς του
παρόντος Νόμου χωρίς ισχύ και δε θα λαμβάνεται υπόψη.
7. Σε ποινική διαδικασία για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου,
το οποίο διαπράττεται με τη δημοσίευση διαφήμισης, αποτελεί υπερά
σπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει ότι είναι πρόσωπο που κατ'
επάγγελμα δημοσιεύει ή διευθετεί τη δημοσίευση διαφημίσεων και ότι
παρέλαβε τη διαφήμιση για δημοσίευση μέσα στα πλαίσια της συνήθους
άσκησης του επαγγέλματος του και ότι εύλογα δε γνώριζε και ούτε είχε
λόγο να υποπτεύεται ότι η δημοσίευση της διαφήμισης θα συνιστούσε
αδίκημα κατά τον παρόντα Νόμο.
8. Σε ποινική διαδικασία για αδίκημα που διαπράττεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγο
ρούμενο αν αποδείξει ότι κατά τη διάπραξη του αδικήματος —
(α) Τελούσε σε υπαλληλική σχέση προς τον εργοδότη· και
(β) είχε ενεργήσει καλόπιστα υπακούοντας σε οδηγίες ή εντολές
του εν λόγω εργοδότη.
9. Ο Υπουργός μπορεί, με γνωστοποίηση του δημοσιευομένη στη
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο
πρόσωπο ή πρόσωπα για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί
στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων
διαταγμάτων.
10. Ο δυνάμει του άρθρου 9 εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει
εξουσία κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας το πιστο
ποιητικό της ιδιότητας του, εφόσο του ζητηθεί, να εισέρχεται σε οποιο
δήποτε κατάστημα για σκοπούς ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του
παρόντος Νόμου ή διερεύνησης για διάπραξη αδικήματος δυνάμει του
παρόντος Νόμου* ή συλλογής των αναγκαίων αποδεικτικών του αδική
ματος στοιχείων.
11. Κατόπιν παραστάσεως προς αυτόν, ο Υπουργός, αφού ικανο
ποιηθεί ότι αυτό δεν αντιστρατεύεται το συμφέρον τόσο του αγορα
στικού κοινού όσο και των επιχειρήσεων, μπορεί με διάταγμα του να

Ποινική
ευθύνη.

Καλόπιστη
δημοσίευση
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μεταθέτει, παρατείνει, μειώνει ή μεταβάλλει την έναρξη ή τη λήξη των
χρονικών περιόδων που προβλέπονται στο άρθρο 3:
Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση η διάρκεια των χρονικών αυτών
περιόδων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ή μεγαλύτερη των
_ σαράντα πέντε εργάσιμων ημερών.
Εναρξη και
12. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από ημερομηνία που θα
διάρκεια της καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του στην
ισχύος του

παρόντος
Νόμου.
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επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και διαρκεί για δυο χρονιά απο
την ημερομηνία αυτή.

