
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 

 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο- 

  

 «Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την εξ  

αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους 

καταναλωτές και την τροποποίηση των Οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ» (ΕΕ L 271 της 09/10/2002, 

σ.16), 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 
14(Ι) του 2000. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύναψης 

Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Σύναψης 

Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως Νόμο του 2000 (που 

στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 

Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως Νόμοι του 

2000 και 2004.  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

σ’ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου 

όρου και της ερμηνείας του: 

  
 «’Οδηγία 2002/65/ΕΚ’ σημαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, 

σχετικά με την εξ’  αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών 
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υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των 

Οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ·»· 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

3.   Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή 

της με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   

  «(α) αφορούν οποιαδήποτε χρηματοοικονομική 

υπηρεσία, στην οποία εφαρμόζεται η Οδηγία 2002/65/ΕΚ 

και διέπονται από τον περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας 

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους 

Καταναλωτές Νόμο του 2004,». 
  
Κατάργηση του 

Δεύτερου 

Παραρτήματος. 

4.  Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου καταργείται. 

  

 

 
ΕΕ/ΑΠ/01122003 
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