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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2673 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Εμπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 3 του 1992 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1987 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικών Περιγραφών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Εμπορικών Περιγραφών Νόμους του 1987 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμοι του 1987 
και 1992. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων 
ορισμών: 

«'καταναλωτής* σημαίνει— 
(α) Σε σχέση με οποιαδήποτε αγαθά, κάθε πρόσωπο τ'ο οποίο 

θα επιθυμούσε να προμηθευτεί τα αγαθά για ιδιωτική 
χρήση ή κατανάλωση· 

(β) σε σχέση με οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή ευκολύνσεις, 
κάθε πρόσωπο το οποίο θα επιθυμούσε να του παρα
σχεθούν οι υπηρεσίες ή οι ευκολύνσεις για σκοπούς 
άλλους από αυτούς του επαγγέλματος του* 

(γ) σε σχέση με οποιοδήποτε κατάλυμα, κάθε πρόσωπο το 
οποίο θα επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει το κατάλυμα για 
σκοπούς άλλους από αυτούς του επαγγέλματος του* 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

5 του 1987 
201 του 1987. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

(7) 
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' τ ιμή ' , σε σχέση με οποιαδήποτε αγαθά, υπηρεσίες, καταλύματα 

ή ευκολύνσεις, σημαίνει το σύνολο των ποσών που απαιτείται να 
Χ καταβληθεί από τον καταναλωτή για την προμήθεια των αγαθών ή 

την παροχή των υπηρεσιών, καταλυμάτων ή ευκολύνσεων και 
περιλαμβάνει κάθε μέθοδο η οποία θα εφαρμοστεί ή έχε ι 
εφαρμοστεί για το καθορισμό του συνόλου αυτού.». 

Τροποποίηση 3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασικού (σ) ^ τ ο εδάφιο (2) προστίθεται αμέσως μετά τη λέξη «εκληφθεί» 
νόμου. (δεύτερη γραμμή) η φράση «συμπερασματικά απ* ό,τι αποκα

λύπτει ή παραλείπει να αποκαλύψει,». Επίσης η φράση, 
«ουσιαστικό βαθμό» (τέταρτη γραμμή) αντικαθίσταται με τ η 
φράση «βαθμό που εξ αντικειμένου μπορεί να οδηγήσει σ ε 
παραπλάνηση», 

(β) Στο εδάφιο (3) προστίθεται αμέσως μετά τη λέξη «εκληφθεί» 
(δεύτερη γραμμή) η φράση, «συμπερασματικά απ* ό,τι απο

καλύπτει ή παραλείπει να αποκαλύψει,». 
Κατάργηση 4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου καταργείται. και στη θέση του 
του άρθρου 9 π ρ θ στίθενται τα ακόλουθα νέα άρθρα: 
του βασικού . 
νόμου και «Αδικήματα 9Α.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
προσθήκη παραπλανητι πρόσωπο διαπράττει αδίκημα αν, κατά τη διεξαγωγή εμπο
νέων άρθρων, κής ένδειξης Γ , , ΓΛ * ς·.* 

τιμής. ριου, επιχείρησης ή επαγγέλματος, παρέχει με οποιοδήποτε 
τρόπο σε οποιουσδήποτε καταναλωτές οποιαδήποτε ένδειξη 
που είναι παραπλανητική ως προς την τιμή στην οποία 
διατίθενται οποιαδήποτε αγαθά, υπηρεσίες, καταλύματα ή 
ευκολυνθείς είτε γενικά είτε από ορισμένα πρόσωπα. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
πρόσωπο διαπράττει αδίκημα αν— 

(α) Κατά τη διεξαγωγή εμπορίου, επιχείρησης ή 
επαγγέλματος, παρέσχε σε οποιουσδήποτε κατανα
λωτές οποιαδήποτε ένδειξη η οποία, μετά την 
παροχή της, έχει καταστεί παραπλανητική όπως ανα

ν φέρεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω και 
(β) ορισμένοι ή όλοι οι καταναλωτές θα αναμενόταν 

λογικά να βασισθούν στην ένδειξη σε χρόνο μετα
γενέστερο του χρόνου κατά τον οποίο αυτή κατέστη 
παραπλανητική* και 

(γ) το πρόσωπο αυτό παραλείπει να λάβει κάθε λογικό 
μέτρο για να εμποδίσει τους καταναλωτές αυτούς να_ 
βασισθούν στην ένδειξη αυτή. 

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν έχει καμιά 
σημασία αν— 

(α) Το πρόσωπο το οποίο παρέχει ή παρέσχε την 
ένδειξη, ενεργεί ή ενεργούσε για δικό του λογα
ριασμό ή για λογαριασμό άλλου* 

(β) το πρόσωπο αυτό είναι το πρόσωπο που διαθέτει ή 
περιλαμβάνετάι^ιεταξύ|των)προσώπων,j που ι διαθέτουν 
τα αγαθά, τις υπηρεσίες, τά καταλύματα ή τις 
ευκολύνσεις· 

(γ) η ένδειξη είναι ή κατέστη παραπλανητική αναφο
ρικά με όλους τους καταναλωτές στους οποίους 
παρέχεται ή παρασχέθηκε ή αναφορικά με ορισμέ
νους μόνο από αυτούς. 
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(4) Πρόσωπο το οποίο βρίσκεται ένοχο του αδικήματος το 

οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1) ή (2) υπόκειται στις ίδιες 
ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 16 του 
βασικού νόμου. 

(5) Σε ποινική διαδικασία για αδίκημα που διαπράχθηκε 
δυνάμει του εδαφίου (1), αποτελεί υπεράσπιση για τον 
κατηγορούμενο αν αποδείξει ότι— 

(α) Η ένδειξη δεν αφορούσε τη διάθεση από τον ίδιο 
οποιωνδήποτε εμπορευμάτων, υπηρεσιών, καταλυμά
των ή ευκολύνσεων 

(β) η τιμή είχε υποδειχθεί σε κάθε πρόσωπο το οποίο, 
σύμφωνα με την ένδειξη, διέθετε τα εμπορεύματα, τις 
υπηρεσίες, τα καταλύματα ή τις [ευκολύνσεις* 

(γ) η ένδειξη αφορούσε την τιμή αυτή και ήταν 
παραπλανητική ως προς την τιμή αυτή αποκλειστικά 
λόγω παράλειψης οποιουδήποτε προσώπου να ακο
λουθήσει την τιμή που υποδείχθηκε· 

(δ) ήταν εύλογο για το πρόσωπο που παρέσχε την 
ένδειξη να υποθέσει ότι η υπόδειξη ακολουθείτο 
κατά μεγάλο μέρος. 

Έννοια πάρα- 9Β.—(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 9Α, ένδειξη η οποία 
πλανητικής παρέχεται σε καταναλωτές είναι παραπλανητική ως προς την 
τιμής ης τ Φή α ν ο,τιδήποτε μεταδίδεται με την ένδειξη, ή ο,τιδήποτε 

θα αναμενόταν λογικά από τους καταναλωτές αυτούς να 
συμπεράνουν από την ένδειξη ή οποιαδήποτε παράλειψη από 
αυτή, περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, ότι. 
δηλαδή— 

(α) Ό τ ι η τιμή είναι μικρότερη απ' ό,τι είναι στην 
πραγματικότητα· 

(β) η εφαρμογή της τιμής δεν εξαρτάται από γεγονότα 
ή περιστάσεις από τις οποίες στην πραγματικότητα 
εξαρτάται· 

(γ) η τιμή καλύπτει θέματα για τα οποία στην πραγμα

τικότητα επιβάλλεται επιπρόσθετη χρέωση

(δ) πρόσωπο το οποίο δεν έχει στην πραγματικότητα 
τέτοια προσδοκία— 

(i) Αναμένει ότι η τιμή θα αυξηθεί ή θα μειωθεί, 
είτε μέσα σε ορισμένο ή μη χρόνο είτε κατά 
ορισμένο ή μη ποσό* ή 

(ii) αναμένει ότι η τιμή, ή η τιμή όπως έχει 
αυξηθεί ή μειωθεί, θα διατηρηθεί για ορισμένη 
ή μη περίοδο· 

(ε) τα γεγονότα ή οι περιστάσεις με βάση τις οποίες οι 
καταναλωτές θα αναμενόταν λογικά να κρίνουν το 
κύρος οποιασδήποτε σχετικής σύγκρισης που έγινε 
ή υπονοείτο με την ένδειξη. δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα. 

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), 
η σύγκριση είναι σχετική σύγκριση σε σχέση με τιμή, αν 
γίνεται μεταξύ της τιμής αυτής και οποιασδήποτε τιμής ή 
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Κώδικας 
πρακτικής. 

Κανονισμοί 
ενδείξεων 
τιμής. 

αξίας η οποία δηλώνεται ή υπονοείται ότι αναφέρεται ή είναι 
πιθανόν να αναφέρεται στα συγκεκριμένα αγαθά, υπηρεσίες, 
καταλύματα ή ευκολύνσεις ή σε οποιαδήποτε άλλα αγαθά, 
υπηρεσίες, καταλύματα ή Ιευκολύνσεις. 

9Γ.—(1) Ο Υπουργός μπορεί, ύστερα από διαβουλεύσεις με 
τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή τους ενδιαφερόμενους 
συνδέσμους που, κατά την κρίση του εκπροσωπούν συμφέ-; 
ροντα που επηρεάζονται σημαντικά, με διάταγμα που θα 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να 
καθορίσει κώδικα πρακτικής με σκοπό— 

(α) Την παροχή πρακτικής καθοδήγησης αναφορικά με 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 9Α· και 

(β) την προαγωγή των μεθόδων ή διαδικασιών οι οποίες 
φαίνονται στον Υπουργό ότι αποτελούν επιθυμητή 
πρακτική ως προς τις περιστάσεις και τον τρόπο με 
τον οποίο οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει ένδειξη ως 
προς την τιμή στην οποία διατίθενται οποιαδήποτε 
εμπορεύματα, υπηρεσίες, καταλύματα ή ευκο
λύνσεις ή την επισήμανση οποιουδήποτε άλλου 
θέματος για το οποίο η ένδειξη αυτή μπορεί να είναι 
παραπλανητική. 

(2) Η παράβαση του κώδικα πρακτικής που καθορίζεται 
δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί μόνη της βάση 
ποινικής ή αστικής ευθύνης, αλλά σε ποινική διαδικασία 
εναντίον npoqdmou για αδίκημα που διαπράχθηκε σύμφωνα 
με το εδάφιο (1) ή (2) του άρθρου 9Α— 

(α) Οποιαδήποτε παράβαση του κώδικα από το πρόσωπο 
αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιο
δήποτε θέμα για σκοπούς απόδειξης της διάπραξης 
από το πρόσωπο αυτό του αδικήματος ή για σκοπούς 
εξουδετέρωσης οποιασδήποτε υπεράσπισης· 

(β) τήρηση από το πρόσωπο αυτό του κώδικα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα για 
να καταδειχθεί ότι η διάπραξη του αδικήματος από 
το πρόσωπο αυτό δεν έχει αποδειχθεί ή ότι το 
πρόσωπο αυτό έχει υπεράσπιση. 

9Δ.—(1) Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 
35 μπορούν να περιέχουν διατάξεις για— 

(α) Τη ρύθμιση των περιστάσεων και του τρόπου με τον 
οποίο οποιοδήποτε πρόσωπο— 

(ί) Παρέχει οποιαδήποτε ένδειξη ως προς την τιμή 
στην οποία οποιαδήποτε αγαθά, υπηρεσίες, 
καταλύματα ή ευκολύνσεις διατίθενται ή 
παρέχονται ή έχουν διατεθεί ή παρασχεθεί ή 
πρόκειται.να διατεθούν ή παρασχεθούν ή 

(ii) επισημαίνει οποιοδήποτε άλλο θέμα σε σχέση 
με το οποίο οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη δυνα
τόν να είναι παραπλανητική· 

(β) τη διευκόλυνση της εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 9Α ή οποιωνδήποτε κανονισμών οι οποίοι 
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
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(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), 

κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
μπορούν— 

(α) Να απαγορεύουν οποιαδήποτε ένδειξη ως προς την 
τιμή να αναφέρεται σε θέματα που θα καθορισθούν 
στους κανονισμούς· 

(β) να απαιτούν οποιαδήποτε ένδειξη ως προς την τιμή 
ή άλλο θέμα να συνοδεύεται ή να συμπληρώνεται με 
τις επεξηγήσεις ή τις πρόσθετες πληροφορίες που θα 
καθορισθούν στους κανονισμούς· 

(γ) να απαιτούν πληροφορίες ή επεξηγήσεις σχετικές 
με οποιαδήποτε τιμή ή άλλο θέμα να δίδονται στον 
εξουσιοδοτημένο λειτουργό και να παρέχουν σ' 
αυτόν εξουσία να ζητά να του δρθούν τέτοιες 
πληροφορίες ή επεξηγήσεις· ,_ 

(δ) να απαιτούν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή επεξη
γήσεις που δίδονται για τους σκοπούς οποιων
δήποτε κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της 
παραγράφου (β) ή (γ) να είναι ακριβείς· 

' (ε) να απαγορεύουν τη συμπερίληψη σε ενδείξεις ως 
προς την τιμή ή άλλο θέμα δηλώσεων ότι οι 
ενδείξεις δεν προσφέρονται για να χρησιμοποιηθούν 
ως βάση· 

(στ) να προβλέπουν ότι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται 
σ' οποιεσδήποτε ενδείξεις ως προς την τιμή ή άλλο 
θέμα θα ερμηνεύονται με συγκεκριμένο τρόπο για 
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· 

(ζ) να προβλέπουν ότι οποιαδήποτε παράβαση των 
διατάξεων των κανονισμών συνιστά αδίκημα για το 
οποίο οι προβλεπόμενες ποινές δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) του 
άρθρου 16 του βασικού νόμου* 

(η) να προβλέπουν την εφαρμογή οποιασδήποτε σχετι
κής με αδίκημα διάταξης του παρόντος Νόμου σε 
αδίκημα που διαπράττεται δυνάμει της παραγράφου 
(ζ)·»· 

5. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται ™" βασικού 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο: νόμου. 
«Τηρουμένων των διατάξεων κάθε άλλου νόμου, κανένα 

πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή εμπορίου, επιχείρησης ή 
επαγγέλματος— 

(α) Δεν κάνει δήλωση που γνωρίζει ότι είναι ανακριβής· ή 
(β) δεν κάνει απερίσκεπτα ανακριβή δήλωση, για οποιο

δήποτε από τά ακόλουθα θέματα, δηλαδή— 
(i) Την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, καταλυ

μάτων ή ευκολύνσεων κατά τη διεξαγωγή εμπο
ρίου, επιχείρησης ή επαγγέλματος· 

(ii) τη φύση οποιωνδήποτε υπηρεσιών, καταλυμάτων 
ή ευκολύνσεων που παρέχονται κατά τη διεξα
γωγή εμπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλματος· 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση . 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 

Αντικατά
σταση του 
άρθρου 30 του 
βασικού 
νόμου. 

(β) 

(iii) το χρόνο ή τον τόπο στον οποίο ή τον τρόπο με 
τον οποίο ή τα πρόσωπα από τα οποία παρέχονται 
με τον τρόπο αυτό οποιεσδήποτε υπηρεσίες, 
καταλύματα, ή ευκολύνσεις, καθώς και τα 
προσόντα και τις ιδιότητες των προσώπων αυτών 

(iv) την εξέταση, έγκριση ή αξιολόγηση από οποιο
δήποτε πρόσωπο οποιωνδήποτε υπηρεσιών, κατα
λυμάτων ή ευκολύνσεων που παρέχονται με τον 
τρόπο αυτό* 

(ν) την τοποθεσία ή τις ανέσεις οποιωνδήποτε καταλυ
μάτων που παρέχονται με τον τρόπο αυτό.». 

Η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) τροποποιείται με την 
προσθήκη μετά τη λέξη «εκληφθεί» (τέταρτη γραμμή) της 
φράσης «συμπερασματικά, απ* ότι αποκαλύπτει ή παραλείπει να 
αποκαλύψει». 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «επιφύλαξη» (πρώτη γραμμή) της 
φράσης «των διατάξεων οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται 
δυνάμει». 

7. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 του βασικού 
νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των αριθμών «9(1)» με τους 
αριθμούς «9Α». 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
άρθρο 23 του ακόλουθου νέου άρθρου: 

23Α. Σε ποινική διαδικασία για αδίκημα που διαπράχθηκε 
δυνάμει του παρόντος Νόμου αναφορικά με οποιαδήποτε 
εμπορική περιγραφή, δήλωση ή ένδειξη, αποτελεί υπερά
σπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει ότι για τις 
πράξεις ή παραλείψεις του είχε σχετική εξουσιοδότηση για 
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου από κανονισμούς που 
εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου.». 

9. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 
«Απαγόρευση 30.—(1) Αγαθά στα οποία έχει επιτεθεί οποιαδήποτε 
εισαγωγής, ανακριβής εμπορική περιγραφή απαγορεύεται να εισαχθούν 

στη Δημοκρατία, εκτός αν εισάγονται για ιδιωτική ή 
οικιακή χρήση του προσώπου που τα εισάγει. 

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), 
αγαθά των οποίων η εισαγωγή απαγορεύεται' δυνάμει του 
εδαφίου (1) ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (ί) του άρθρου 
12 του βασικού νόμου υπόκεινται, κατά την εισαγωγή τους 
στη Δημοκρατία, σε κατάσχεση και δήμευση σύμφωνα με τις 

82 του 1967 σχετικές διατάξεις των περί Τελωνείων και Φόρων Κατα
5Ιτου}£? ναλώσεως Νόμων. 
4 του 1971 *

 r 

45 του 1973 
12 του 1977. 

(3) Όταν η εισαγωγή οποιωνδήποτε αγαθών στη Δημο
κρατία απαγορεύεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο 
Υπουργός, αφού ικανοποιηθεί ότι τα αγαθά μπορούν να 
επισημανθούν με τρόπο που να συνάδει με τις απαιτήσεις του 
παρόντος Νόμου ή των διαταγμάτων ή κανονισμών που 

«Εξουσιοδο

τημένη 
ενέργεια ή 
παράλειψη. 
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εκδίδονται δυνάμει αυτού, μπορεί, με τους όρους που θα 
καθορίσει, να επιτρέψει στον εισαγωγέα να επισημάνει τα 
αγαθά αυτά με τρόπο ώστε να συνάδουν με τις απαιτήσεις 
αυτές.». 

10. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την ημερομηνία που θα Έναρξη 
καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του που δήμο ισχύος 

— ,
 Γ

' — , t , , του παρόντος 
σιευεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Νόμου. 


