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Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφήμισης ή Αναγγελίας Πώλησης Εμπορευμάτων σε 
Τιμές Εκπτώσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 140 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ή ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1990 

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 Εκπτώσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
των Προϋποθέσεων Διαφήμισης ή Αναγγελίας Πώλησης Εμπορευμάτων 
σε Τιμές Εκπτώσεων Νόμο του 1990 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα ανα
φέρονται μαζί ως οι περί των Προϋποθέσεων Διαφήμισης ή Αναγγελίας 
Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων Νόμοι του 1990. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 
αυτό του όρου «εμπορεύματα» και την αντικατάσταση του με τον 
ακόλουθο: 

«'εμπορεύματα' σημαίνει αποκλειστικά τα εμπορεύματα που 
Πίνακας. αναγράφονται στο συνημμένο Πίνακα·». 

3. Η παράγραφος (δ) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται 
με την προσθήκη αμέσως μετά από το τέλος αυτής της πιο κάτω 
επιφύλαξης, της τελείας αντικαθισταμένης με δύο στιγμές: 

«Νοείται ότι σε περίπτωση συμμετοχής σε εξειδικευμένη 
ομαδική έκθεση υπό την αιγίδα της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, η 
συμμετέχουσα επιχείρηση δε δικαιούται να αναγγέλλει ή διαφη
μίζει την από αυτή πώληση σε τιμές εκπτώσεων εμπορευμάτων 
άλλων ή εκείνων που αποτελούν το φάσμα της συγκεκριμένης 
εξειδικευμένης έκθεσης.». 

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο: 
«Ποινική 6.—(1) Για τη διάπραξη αδικήματος από επιχείρηση ευθύ
ευθύνη. νονται ποινικά: 

(α) Αναφορικά με ατομική επιχείρηση, ο επιχειρηματίας· 
(β) αναφορικά με επιχείρηση η οποία αποτελεί νομικό 

πρόσωπο, το ίδιο το νομικό πρόσωπο της επιχεί
ρησης, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμ
βουλίου αυτού ή, αν ελλείπουν αυτά, οι διευθύνοντες 
σύμβουλοι του νομικού προσώπου, εκτός αν αυτοί 
αποδείξουν ότι δεν μετείχαν με πράξη ή παράλειψη 
τους στη διάπραξη του αδικήματος· 

(γ) αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, τα 
διευθύνοντα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα τις εργασίες 
της επιχείρησης φυσικά πρόσωπα. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

34 του 1990. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικα

τάσταση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 
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(2) Σε περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων ποινική ευθύνη 
υπέχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) κάθε 
μιας από τις επιχειρήσεις που αποτελούν την ένωση 
επιχειρήσεων.». 

Προσθήκη 5. Στο βασικό νόμο προστίθεται μετά από το τέλος αυτού ο ακόλουθος 
Πίνακα στο Πίνακας: 
βασικό 
νόμο. «ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Άρθρο 2) 
Εμπορεύματα που καλύπτονται από τις διατάξεις του Νόμου 

1. Μαλλιά πλεξίματος, είδη ιματισμού και συμπληρώματα εν
δύσεως και άλλα έτοιμα είδη που προέρχονται από υφαντικές 
ύλες. 

2. Είδη υποδήσεως. 
3. Οικιακός εξοπλισμός, περιλαμβανομένων παντός είδους 

συσκευών, ηλεκτρικών ή μη. 
4. Έπιπλα απ' οποιοδήποτε υλικό και για οποιοδήποτε σκοπό.». 


