
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ  
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ  

ΝΟΜΟ 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
92(Ι)του 2000 
98(Ι) του 2007. 

 

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

Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου των 

Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμους του 2000 και 

2007 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

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

Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμοι 

του 2000 μέχρι  2008. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στο τέλος αυτού, της τελείας με άνω τελεία και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού 

του: 
  
  «<Υπουργός> σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού.». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 6 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε: 

 

   
 «Εξέταση 

παραβάσεων 

και επιβολή 

ποινών. 

6Α.-(1) Αν ο Διευθυντής, κατά την εξέταση ή/και 

διερεύνηση παραπόνου ή/και αυτεπάγγελτης έρευνας, 

σύμφωνα με το άρθρο 6(1), διαπιστώσει οποιαδήποτε 

παράβαση του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να 

προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες, ανάλογα με τη 
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φύση και τη βαρύτητα της παράβασης, είτε διαζευκτικά 

είτε σωρευτικά: 

  

  

(α) Να διατάσσει ή να συστήνει στον παραβάτη 

όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την 

παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο 

μέλλον ή σε περίπτωση που η παράβαση 

τερματίσθηκε πριν από την έκδοση της 

απόφασης του Διευθυντή, να βεβαιώνει με 

απόφαση του τον τερματισμό της παράβασης 

ή/και 

   

  

(β) να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ανάλογα με τη 

φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της 

παράβασης, μέχρι και εκατό χιλιάδες ευρώ,       

( €100,000) ή/ και 

  

  

(γ) να αποφασίζει, σε περίπτωση συνέχισης της 

παράβασης, ότι θα οφείλεται διοικητικό 

πρόστιμο από εκατό μέχρι και χίλια ευρώ,    

(€100 – €1000), για κάθε μέρα συνέχισης της 

παράβασης, ανάλογα με τη φύση και τη 

βαρύτητα αυτής. 

   

 

     (2) Κατά τη δυνάμει του εδαφίου (1) διερεύνηση οποιασδήποτε 

παράβασης, ο Διευθυντής δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει 

υπόψη του οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντι 

του εμπορευόμενου από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, 

αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή 

αποκατάστασης αυτής. 

  
   
 Επιβολή 6Β-(1) Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6Α(1) διοικητικά 
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διοικητικών 

προστίμων  

και άσκηση 

ιεραρχικής 

προσφυγής. 

πρόστιμα επιβάλλονται στον παραβάτη με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή, αφού ο 

τελευταίος ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον 

παραβάτη ή εκπρόσωπο του να ακουστεί προφορικώς 

ή/και γραπτώς. 
  
 

 

     (2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού 

προστίμου επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής 

προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε 

προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης στον παραβάτη. 
   
 

 

     (3)  Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή 

και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την 

ευκαιρία σ’ αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, 

αποφασίζει σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος 

άρθρου. 
   
 

 
     (4)  Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μια από τις 

ακόλουθες αποφάσεις: 
   
 

  
(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα 

απόφαση,  
    
   (β)  να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,  
    
 

  
(γ)  να τροποποιήσει την προσβληθείσα 

απόφαση, 
    
 

  
(δ)  να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε 

αντικατάσταση της προσβληθείσας. 

  
     (5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου 

εισπράττεται από το Διευθυντή όταν περάσει άπρακτη 
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η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών, 

η οποία αρχίζει να μετράται από την κοινοποίηση της 

απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή, σε 

περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπιον 

του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (2)  του 

παρόντος άρθρου, από την επίδοση της απόφασης 

του Υπουργού επί της ιεραρχικής προσφυγής. 

  

  

     (6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά 

τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από το Διευθυντή 

διοικητικών προστίμων, αυτός λαμβάνει δικαστικά 

μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό 

χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. 

   

 

Επίδοση της 

απόφασης. 
6Γ.-(1) Κάθε απόφαση του Διευθυντή ή του Υπουργού 

δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδοθεί σε 

κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο– 

   

   

(α) με ιδιόχειρη παράδοση ή με την άφεση της 

απόφασης στην προσήκουσα διεύθυνση ή 

με την αποστολή της απόφασης δια 

συστημένου ταχυδρομείου ή 

    

   

(β) αν το πρόσωπο αυτό είναι νομικό 

πρόσωπο, με επίδοση της απόφασης 

σύμφωνα με την παράγραφο (α) στο 

γραμματέα ή στο διευθυντή ή σ’ 

οποιοδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο ή 

    

   

(γ) αν πρόκειται για ομόρρυθμη ή 

ετερόρρυθμη εταιρεία, με  επίδοση του 

εγγράφου σύμφωνα  με την παράγραφο (α) 
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σ’ έναν από τους εταίρους ή σε πρόσωπο 

το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση  

των εργασιών  της εταιρείας αυτής. 

   
       (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η 

προσήκουσα διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου 

στο οποίο μπορεί να επιδοθεί απόφαση δυνάμει του 

παρόντος Νόμου, είναι η τελευταία γνωστή διεύθυνση 

αυτού, εξαιρουμένων των επόμενων περιπτώσεων: 
    
   (α) στην περίπτωση επίδοσης σε νομικό 

πρόσωπο ή στο γραμματέα ή στο διευθυντή 

ή στο διευθύνοντα σύμβουλό του, η 

προσήκουσα διεύθυνση θα είναι η 

διεύθυνση του εγγεγραμμένου ή του 

κεντρικού γραφείου του νομικού προσώπου· 
    
   (β) στην περίπτωση επίδοσης σε ομόρρυθμη ή 

ετερόρρυθμη εταιρεία ή σε εταίρο ή σε 

πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη 

διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας 

αυτής, η προσήκουσα διεύθυνση θα είναι το 

κεντρικό γραφείο της εταιρείας αυτής.   
   
        (3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) το κεντρικό 

γραφείο ενός νομικού προσώπου εγγεγραμμένου 

εκτός της Δημοκρατίας ή μιας ομόρρυθμης ή 

ετερόρρυθμης εταιρείας, η οποία  διεξάγει εργασία 

εκτός της Δημοκρατίας, θα είναι το κεντρικό γραφείο 

αυτής στη Δημοκρατία, αν υπάρχει τέτοιο γραφείο και 

σε αντίθετη περίπτωση, το κεντρικό γραφείο αυτής στη 

χώρα όπου το νομικό πρόσωπο ή ομόρρυθμη ή 

ετερόρρυθμη εταιρεία εδρεύει. 
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 Τεκμηρίωση 

ισχυρισμών. 
6Δ. Κατά την εξέταση των ιεραρχικών προσφυγών, 

που προβλέπονται στο άρθρο 6Β, ο Υπουργός 

δύναται:  
    
   (α) 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 

στην υπόθεση, εφόσον αυτό κρίνεται 

αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδομένων της 

συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας 

υπόψη τα έννομα συμφέροντα του 

εμπορευόμενου και των λοιπών 

επηρεαζόμενων, ή/και 
    
    (β) να θεωρεί ανακριβείς τους πραγματικούς 

ισχυρισμούς, εφόσον τα αποδεικτικά 

στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με την 

παράγραφο (α) δεν προσκομιστούν 

έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από τον 

Υπουργό. 
   
 Ευθύνη 

αξιωματούχων, 

υπαλλήλων 

κλπ., νομικών 

προσώπων.  

6Ε. Όταν οποιαδήποτε παράβαση δυνάμει του  

παρόντος  Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο 

ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού 

προσώπου, και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με 

τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει 

διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια 

συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε 

άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή 

οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που 
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φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό 

αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο της 

προαναφερθείσας παράβασης.». 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚλΧ/ΚΜ 
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