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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3257 της 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1998
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφήμισης ή Αναγγελίας Πώλησης Ε μπορευμάτων σε
Τιμές Ε κπτώσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επί
σημη Εφημερίδα της Κυ πριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 65(1) του 1998
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ή ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
Επειδή κρίνεται ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή για την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού και για την προστασία των καταναλωτών, ο
καθορισμός χρονικών περιόδων κατά τη διάρκεια των οποίων θα επιτρέπεται
η πώληση εμπορευμάτων σε τιμές εκπτώσεων.
Γι' αυτό 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 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί.των Προϋπόθεσεων Διαφήμισης ή Αναγγελίας Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων
Νόμους του 1990 έως 1997 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι
περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων
Νόμοι του 1990 εως 1998.
2. Ο μακρύς και ο συνοπτικός τίτλος του βασικού νόμου τροποποιούνται
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με τη διαγραφή απο αυτούς των λέξεων «Διαφήμισης η Αναγγελίας».
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3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των Τροποποίηση
όρων «πώληση» και «πωλώ» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
του βασικοί)2
«'πώληση' και 'πωλώ' περιλαμβάνει και την προσφορά για πώληση και νόμου,
την πρόθεση για πώληση και τη διάθεση εμπορευμάτων για πώληση».
(1139)
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4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων
«αναγγέλλει ή να διαφημίζει την πώληση οποιουδήποτε εμπορεύμα
τος» (2η και 3η γραμμή) με τις λέξεις «πωλεί οποιοδήποτε εμπόρευ
μα»· και
(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων
«αναγγέλλει ή διαφημίζει την πώληση εμπορεύματος» (1η και 2η
γραμμή), με τις λέξεις «πωλεί οποιοδήποτε εμπόρευμα».
5. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των
τριών πρώτων γραμμών του με τη φράση «Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του
άρθρου 3, επιτρέπεται σε επιχείρηση εκτός των πιο πάνω χρονικών περιόδων
η».
6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου καταργείται.

7. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
«Έναρξη
ισχύος
του βασικού
νόμου.

12. Ο βασικός νόμος λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από την 23η
Ιουλίου 1990.».

