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ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 1998 

 

Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L. 149, 

11.6.2005, 

σ. 22.  

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο Οδηγία 2005/29/ΕΚ 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. 

34 του 1990 

140 του 1990 

72(Ι) του 1992 

55(Ι) του 1994 

77(Ι) του 1995 

57(Ι) του 1997 

   65(Ι) του 1998. 

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

Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί των Προϋποθέσεων 

Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων Νόμους του 1990 έως 

1998 (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 έως 2016. 

  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

του όρου και του ορισμού του όρου «Υπουργός» με τον ακόλουθο νέο 

ορισμό: 

 

 «“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

3.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 



2 

 

του βασικού 

νόμου. 

 (α) με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο 

πλαγιότιτλο: 

  

       «Υποχρέωση διπλής αναγραφής της τιμής». 

  

 (β) με την κατάργηση του εδαφίου (1) αυτού. 

  

 (γ) με τη διαγραφή από την εισαγωγή του εδαφίου (2) αυτού της 

αρίθμησης «(2)», με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «πωλεί» 

(πρώτη γραμμή), των λέξεων «σε κατάστημα» και με τη διαγραφή 

της φράσης «σύμφωνα με το πιο πάνω εδάφιο» (δεύτερη και τρίτη 

γραμμή). 

  

Κατάργηση  

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου καταργείται. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της φράσης «επτακόσιες πενήντα λίρες» (πέμπτη γραμμή), με τη φράση 

«χίλια πεντακόσια ευρώ». 

  

Κατάργηση του 

άρθρου 11 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου καταργείται. 

  

  

 

 


