
Ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 34(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
ΝΟΜΟΥΣ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 

39(Ι) του 2001 

166(Ι) του 2001. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμους του 
2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμοι του 2001 και 
2002. 

Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

2. Η υποπαράγραφος (ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του βασικού 
νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτή της λέξης «δέκα» (δεύτερη γραμμή) 
με τη λέξη «δεκαπέντε». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 23 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
από αυτό της πρότασης «στο Παράρτημα V, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης από αυτό 
διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατόν (5%) της μείωσης.» (τρίτη, 
τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με την πρόταση 

Παράρτημα Vα.  «στο Παράρτημα Vα, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης από αυτό διοικητικών εξόδων που 
δεν υπερβαίνουν το τέσσερα τοις εκατόν (4%) της μείωσης.». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 24 του 

βασικού νόμου. 

Παράρτημα Vα. 

4. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό των 
λέξεων «Παράρτημα V» (έκτη γραμμή) και «το δέκα τοις εκατόν (10%)» (τελευταία 
γραμμή) με τις λέξεις «Παράρτημα Vα» και «το πέντε τοις εκατόν (5%)», αντίστοιχα. 

Τροποποίηση του 

άρθρου 25 του 

βασικού νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 25 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με 
το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(2) Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιο πάνω εδάφιο είναι η επίδοση ή 
αποστολή ειδοποίησης με συστημένη επιστολή στον καταναλωτή, τουλάχιστο δέκα μέρες 
πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο πιστωτής προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε από 
τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

 
(α) Λεπτομέρειες της συγκεκριμένης συμφωνίας· 

 
(β) το όνομα και τη διεύθυνση του πιστωτή· 

 
(γ) το όνομα και την τελευταία γνωστή διεύθυνση του καταναλωτή· 

 
(δ) τη φύση της ισχυριζόμενης παράβασης· 

 (ε) πληροφορίες για τις συνέπειες της παράλειψης συμμόρφωσης με την ειδοποίηση· 
και 

 (στ) σε περίπτωση που η παράβαση— 
 (i) δύναται να επανορθωθεί, τα μέτρα που απαιτούνται για την επανόρθωσή 

της και την ημερομηνία πριν από την οποία τα μέτρα αυτά πρέπει να ληφθούν, 
η οποία δεν πρέπει να καθορίζεται σε διάστημα μικρότερο των είκοσι μίας 
ημερών μετά την ημερομηνία επίδοσης ή αποστολής με συστημένη επιστολή 
της ειδοποίησης· ή 

 (ii) δε δύναται να επανορθωθεί, το ποσό που πιθανόν να απαιτείται να 
καταβληθεί ως αποζημίωση για την παράβαση και 
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την ημερομηνία πριν από την οποία αυτό πρέπει να καταβληθεί, η οποία δεν πρέπει να 
καθορίζεται σε διάστημα μικρότερο των είκοσι μίας ημερών μετά την ημερομηνία επίδοσης ή 
αποστολής με συστημένη επιστολή της ειδοποίησης.». 

 

6. Το εδάφιο (2) του άρθρου 28 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
εδάφιο: 

Τροποποίηση του άρθρου 

28 του βασικού νόμου. 

«(2) Σε περίπτωση που ο μισθωτής λύει συμφωνία ενοικιαγοράς, δυνάμει του εδαφίου (1), 
δικαιούται να αγοράσει τα αγαθά και δύναται να ασκήσει το δικαίωμα αυτό με γραπτή 
ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη και να καταβάλει σ' αυτόν τη διαφορά μεταξύ του ποσού που ήδη 
καταβλήθηκε δυνάμει της συμφωνίας και της συνολικής τιμής δυνάμει της εν λόγω 
συμφωνίας, επιφυλασσομένης της υποχρεώσεως του πιστωτή να μειώσει το συνολικό κόστος 
της πίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23.». 

7. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το τέλος του 
της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως της ακόλουθης επιφύλαξης: 

Τροποποίηση του άρθρου 

31 του βασικού νόμου. 

«Νοείται ότι, σε περίπτωση ενοικιαγοράς όπου ο ιδιοκτήτης δεν είναι ταυτόχρονα και ο 
προμηθευτής των εκμισθούμενων αγαθών, ως πωλητής κατά τα άνω θεωρείται ο προμηθευτής 
και όχι ο ιδιοκτήτης αυτών, νοουμένου ότι στο συμβόλαιο ενοικιαγοράς περιέχεται 
ενυπόγραφη δήλωση του προμηθευτή ότι αναλαμβάνει ευθέως έναντι του μισθωτή τις κατά τα 
άνω ευθύνες του ως πωλητής.». 

 

8. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της 
λέξης «Απριλίου» με τη λέξη «Ιουνίου». 

Τροποποίηση του άρθρου 

57 του βασικού νόμου. 

 

9. Το Παράρτημα V του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από την 
επικεφαλίδα αυτού της φράσης «ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 23(2), 24 και 35» με τη φράση «ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 35». 

Τροποποίηση του 

Παραρτήματος V του 

βασικού νόμου. 

 

10. Στο βασικό νόμο προστίθεται το ακόλουθο νέο Παράρτημα: Προσθήκη νέου 

Παραρτήματος στο βασικό 

νόμο. «Παράρτημα Vα  

(Άρθρα 23 και 24)  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  

ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
Η μείωση στο συνολικό κόστος της πίστωσης πρέπει να υπολογίζεται με την εφαρμογή της 

ακόλουθης εξίσωσης: 

 

 

Όπου n = συνολική διάρκεια του συμβολαίου σε μήνες 

t = αριθμοί των μηνών ή και μέρος του μήνα από την ημερομηνία 

σύναψης του συμβολαίου  

Α= αρχικά δικαιώματα συμβολαίου ενοικιαγοράς.». 
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