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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 149, 

11.6.2005, 

σ.22.   

Για σκοπούς πληρέστερης και ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 

12 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 

2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 

επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για 

την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 

οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(«Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)», 

  

 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

103(Ι) του  2007 

81(Ι) του 2013. 

 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Αθέμιτων 

Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων 

προς τους Καταναλωτές Νόμους του 2007 και 2013 (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Αθέμιτων Εμπορικών 

Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμοι του 

2007 έως (Αρ. 2) του 2013.  

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (1):  

    

   «11.-(1)(α) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει καθήκον και 

αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής 
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παραπόνου ή/και αυτεπάγγελτα, τυχόν παραβάσεις 

του παρόντος Νόμου. 

    

   (β) Κατά τη διερεύνηση παράβασης, κατόπιν 

παραπόνου ή/και αυτεπάγγελτα, η Εντεταλμένη 

Υπηρεσία δύναται: 

     

    (i) Να ζητά από τον εμπορευόμενο να 

προσκομίσει μέσα σε εύλογο υπό τις 

περιστάσεις χρονικό διάστημα, 

αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την 

ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών 

που αναφέρονται σε μια εμπορική 

πρακτική, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, 

επί τη βάσει των δεδομένων της 

συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας 

υπόψη τα έννομα συμφέροντα του 

εμπορευόμενου και των λοιπών 

επηρεαζομένων, και 

(ii) να θεωρεί ανακριβείς τους πραγματικούς 

ισχυρισμούς, εφόσον τα αποδεικτικά 

στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με την 

υποπαράγραφο (i) δεν προσκομιστούν 

έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από την 

Εντεταλμένη Υπηρεσία.». 

   

  (β)  με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως 

ακολούθως: 

    

   (i) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (δ) 

αυτού, της φράσης «εκατόν πενήντα χιλιάδες 

λίρες (£ 150,000)», όπου αυτή συναντάται, με τη 

φράση «πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500,000)». 

(ii) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (ε) 
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αυτού, της φράσης «χίλιες λίρες (£1000)» με τη 

φράση «πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000)». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 του βασικού 

νόμου, τροποποιείται με τη διαγραφή του διαζευκτικού «ή/» (όγδοη 

γραμμή). 

 
 
 
 


