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Περίληψη 

 

H διατριβή αποσκοπεί στην ανάδειξη της χρησιμότητας του Νόμου 103(I)/2007 μέσα από τις 

αποφάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στην προστασία του καταναλωτή, 

παραθέτοντας το νομοθετικό πλαίσιο και εξετάζοντας τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στους 

τομείς της ακίνητης ιδιοκτησίας, ασφάλισης και επένδυσης, στον τομέα του λιανικού εμπορίου 

αλλά και του τραπεζικού τομέα, σε συνάρτηση με τη μελέτη για τον έλεγχο καταλληλότητας της 

κοινοτικής νομοθεσίας για τους καταναλωτές και το μάρκετινγκ (πόρισμα για την Κύπρο) και τις 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2005/29. Όπως θα τεκμηριωθεί, 

το νομοθετικό πλαίσιο, που απαγορεύει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο για τον κάθε καταναλωτή στην καθημερινότητα του και ενώ διαπιστώνεται πως τα 

κυπριακά δικαστήρια δεν επιλαμβάνονται διαφορών με αιτητές καταναλωτές στη βάση του 

Νόμου. Αναμένεται μεγαλύτερη αξιοποίηση στις ένδικες διαδικασίες λόγω της προσθήκης του 

δικαιώματος της ατομικής αποζημίωσης μέσω της Οδηγίας 2019/2161. 

Λέξεις κλειδιά: Νόμος 103(I)/2007, Οδηγία 2005/29, Οδηγία 2019/2161, αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές, Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, αποζημίωση 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Σκοπός και μεθοδολογία 

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η αξιολόγηση και παρουσίαση στον 

αναγνώστη, της χρησιμότητας της εθνικής νομοθεσίας περί των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, 

όπως αυτή εξάγεται από τις αποφάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή με παράλληλη 

καταγραφή του νομοθετικού και νομολογιακού πλαισίου, μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η 

κατανόηση της επίδρασης της νομοθεσίας στην προστασία του κύπριου καταναλωτή.  

Κάθε πράξη ή παράλειψη ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο ενεργεί για σκοπούς, οι 

οποίοι σχετίζονται με την επαγγελματική του δραστηριότητα, άμεσα συνδεόμενη με την 

προώθηση ενός προϊόντος σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν ενεργεί για σκοπούς της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, η οποία όμως πλήττει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα 

ενός καταναλωτή, κρίνεται αθέμιτη και απαγορεύεται, έτσι ώστε οποιαδήποτε εμπόδια στη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς να εξαλείφονται. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτή της γενικής ρήτρας όπου ορίζεται πως μια εμπορική 

πρακτική είναι αθέμιτη όταν είναι αντίθετη προς τις απατήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας 

και στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά 

του μέσου καταναλωτή και των ειδικών ρητρών που αποτελούν τις παραπλανητικές και 

επιθετικές εμπορικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, οι παραπλανητικές πράξεις ή παραλείψεις είναι 

αυτές που περιλαμβάνουν εσφαλμένες αναληθείς πληροφορίες και εξαπατούν ή ενδέχεται να 

εξαπατήσουν τον μέσο καταναλωτή και τον οδηγούν ή ενδέχεται να τον οδηγήσουν σε απόφαση 

συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάμβανε. Οι επιθετικές εμπορικές πρακτικές είναι 

αυτές που προβαίνουν σε παρενόχληση, καταναγκασμό, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης 

σωματικής βίας, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή ενδεχόμενη παρεμπόδιση της ελευθερίας 
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επιλογής του μέσου καταναλωτή ως προς το προϊόν, με αποτέλεσμα και πάλι να τον οδηγεί ή να 

είναι πιθανόν να τον οδηγήσει σε απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα λάμβανε. Στο 

ίδιο πλαίσιο υπάρχουν 31 συγκεκριμένες παραπλανητικές και επιθετικές εμπορικές πρακτικές οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του Νόμου και είναι de facto αθέμιτες, η γνωστή και ως 

η μαύρη λίστα. 

Προς εκπλήρωση των στόχων της παρούσας, αρχικά θα παρατεθεί πως η έννομη βάση της 

Οδηγίας 2005/29 είναι τα άρθρα 114 και 169 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με τα οποία εξουσιοδοτούνται ευρωπαϊκά όργανα για τη θέσπιση μέτρων, που 

στηρίζουν και συμπληρώνουν τους εθνικούς νόμους με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και η οποία ενσωματώθηκε στον εθνικό νόμο 103(I)/2007. Θα ακολουθήσει 

ο σχολιασμός των επιμέρους άρθρων του εθνικού νόμου και στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου 

θα αναπτυχθούν οι λόγοι, οι οποίοι οδήγησαν σε αναθεώρηση της Οδηγίας 2005/29 με την 

εφαρμογή της Οδηγίας 2019/2161, για την εξασφάλιση ενός αποτελεσματικότερου νομοθετικού 

πλαισίου για την προστασία του καταναλωτή, της οποίας η κυριότερη τροποποίηση κρίθηκε πως 

είναι η εισαγωγή της ατομικής αποζημίωσης. Η παρουσίαση αυτών θα συμπληρωθεί στο 

δεύτερο κεφάλαιο με την αναζήτηση των αποφάσεων στην κυπριακή νομολογία οι οποίες 

αντικατοπτρίζουν τις διαφορές μεταξύ εμπορευομένων και καταναλωτών στη βάση της εθνικής 

νομοθεσίας για να διαπιστωθεί η αξιοποίησή της από τους καταναλωτές, όπου όπως θα 

διαπιστωθεί, ενώ δεν ανευρέθηκαν αποτελέσματα, με αφορμή του δικαιώματος της 

αποζημίωσης, το οποίο αποτελεί και αφορμή συγγραφής της παρούσας διατριβής, ως μέσω 

επανόρθωσης των ζημιωθέντων καταναλωτών, συνάχθηκε το συμπέρασμα πως λόγω αυτής 

αναμένεται να αυξηθούν τα νομολογιακά παραδείγματα στο εγγύς μέλλον. Στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει η συγκεντρωτική ανάλυση των εμπορικών πρακτικών κριθέντων ως αθέμιτων από 
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την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή από το 2015 έως και το 2019, καθώς δεν έχουν 

δημοσιευτεί αποφάσεις το 2020, και εξαγωγή των συμπερασμάτων. Οι τομείς που εξετάστηκαν 

είναι αυτού του τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας, της ασφάλισης και επένδυσης, του λιανικού 

εμπορίου και τέλος του τραπεζικού, διότι αφενός θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνει μια 

οριοθέτηση στις εκδοθείσες αποφάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή λόγω έκτασης 

της διατριβής και αφετέρου διότι κρίθηκε πως μέσα από τους συγκεκριμένους τομείς θα 

διαφανεί η χρησιμότητα των διατάξεων του Νόμου στην καθημερινότητα και για την 

πλειοψηφία, των καταναλωτών.  Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, εφόσον η λεπτομερής ανάλυση 

των συμπερασμάτων περιλαμβάνεται σε κάθε ενότητα ξεχωριστά, θα παρατεθούν συνοπτικά τα 

κύρια συμπεράσματα που συνάχθηκαν που είναι ότι η νομοθεσία περί των αθέμιτων εμπορικών 

πρακτικών θεωρείται ως το ισχυρότερο νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο το οποίο προστατεύει 

τα δικαιώματα των καταναλωτών και ότι η μη αξιοποίησή του στις δικαστικές αίθουσες 

οφείλεται στην έλλειψη ατομικών μέσων θεραπείας, κάτι το οποίο αναμένεται να αλλάξει με την 

εφαρμογή της Οδηγίας 2019/2161.  

Χρειάζεται επίσης να επισημανθεί πως στη διαμόρφωση των συμπερασμάτων που συνάχθηκαν, 

πέρα από τις αποφάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, οι οποίες αποτελούν την 

κύρια πηγή της έρευνας, συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό η μελέτη για τον έλεγχο καταλληλότητας 

της κοινοτικής νομοθεσίας για τους καταναλωτές και το μάρκετινγκ (πόρισμα για την Κύπρο) 

και τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση των επιπτώσεων της τροποποίησης 

της Οδηγίας 2005/29, η οποία στηρίχθηκε σε σειρά διεξαχθεισών μελετών και οι κατευθυντήριες 

γραμμές σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2005/29.  

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αποτελούν πρόβλημα τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο διότι πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών, τα οποία προστατεύονται 
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από την Συνθήκη της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενώ καταναλωτές ανέφεραν πως  

είχαν αντιμετωπίσει αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από εμπορευόμενους, ωστόσο δεν ανέλαβαν 

δράση, κυρίως, διότι δεν προβλεπόταν ατομικό μέσο θεραπείας. Δια τον λόγο αυτό η παρούσα 

διατριβή απευθύνεται στους καταναλωτές για να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ακόμα 

καλύτερα τον αθέμιτο χαρακτήρα των εμπορικών πρακτικών και να ενημερωθούν πως πλέον 

έχουν την δυνατότητα να αποζημιωθούν και στους νομικούς συμβούλους, οι οποίοι θα είναι σε 

θέση να παρέχουν συμβουλές στους πελάτες τους, στη βάση της νομοθεσίας περί των αθέμιτων 

εμπορικών πρακτικών, είτε αυτοί είναι εμπορευόμενοι ή καταναλωτές. Τέλος, απευθύνεται και 

στην επιστημονική κοινότητα της Κύπρου, έτσι ώστε να αποτελέσει έναυσμα συγγραφής 

περισσότερων επιστημονικών άρθρων, που να αντικατοπτρίζουν το νομικό πλαίσιο στην 

κυπριακή κοινωνία και έχει στόχο την καλύτερη ενημέρωση των κύπριων καταναλωτών επί της 

προστασίας των δικαιωμάτων τους όπως αυτή παρέχεται από την εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία. 

1.2. Νομοθετικό πλαίσιο 

1.2.1. Εισαγωγικά - Έννομη Βάση 

Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης («η Ένωση»), είναι η προώθηση των 

συμφερόντων των καταναλωτών και η διασφάλιση ενός υψηλού επίπεδου προστασίας του 

καταναλωτή. Βάσει των άρθρων 114 και 169 της  Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης («ΣΛΕΕ») εξουσιοδοτούνται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα 

με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, να εκδίδουν μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου, υπό την μορφή 

οδηγιών.  Τα μέτρα αυτά στην ουσία τους στηρίζουν και συμπληρώνουν τους εθνικούς νόμους 

με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η νομική βάση των οδηγιών για την 
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προστασία των καταναλωτών είναι το άρθρο 1141 της ΣΛΕΕ, βάσει του οποίου το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προχωρούν με την έκδοση των μέτρων σχετικά με τις 

νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των εθνικών νόμων και το άρθρο 1692 

χρησιμοποιείται επικουρικά. Η διαπίστωση αυτή στηρίζεται στο γεγονός πως στις οδηγίες που 

αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, αρχικά διατυπώνεται πως το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν τα εν λόγω μέτρα έχοντας υπόψη το 

άρθρο 114 ΣΛΕΕ και στη συνέχεια χρησιμοποιείται το άρθρο 169 ως στοιχείο που εκτιμήθηκε 

για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.  

Τα εμπόδια τα οποία βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών, που δημιουργούν 

αβεβαιότητα και μειώνουν, κατ’ επέκταση, την εμπιστοσύνη τους στο διακοινοτικό εμπόριο, θα 

πρέπει να εξαλείφονται3, καθώς μέγιστος στόχος της Ένωσης είναι ένας χώρος χωρίς εσωτερικά 

σύνορα με ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων. Ως εκ τούτου οι 

αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που θίγουν τα δικαιώματα των καταναλωτών και συμβάλουν στην 

παράβαση της προστασίας των καταναλωτών, που κατοχυρώνεται στη ΣΛΕΕ, απαγορεύονται.   

1.2.2. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μέσα από τον Νόμο 103(I)/2007 

Ο Περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος 

του 2007 (103(I)/2007) («ο Νόμος») θεσπίστηκε για σκοπούς πλήρης εναρμόνισης4 με την 

οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 11ης Μαΐου 2005 

                                                           
1 ΣΛΕΕ [2012] C2012/326/01, άρθρο 114 παράγραφος 1 «Εκτός αν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες 

διατάξεις για την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 26. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας 

σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα 

μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως 

αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς». 
2ένθ.ανω. άρθρο 169 παράγραφος 1 «Προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα των καταναλωτών και να διασφαλίσει υψηλό 

επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, η Ένωση συμβάλλει στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών 

συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση του δικαιώματός τους για ενημέρωση, εκπαίδευση και οργάνωσή τους 

για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους». 
3Σκέψη 4 της Οδηγίας 2005/29. 
4Απαγορεύεται στα κράτη μέλη να θεσπίσουν στο εθνικό τους δίκαιο ευνοϊκότερες ή αυστηρότερες διατάξεις από αυτές της 

Οδηγίας 2005/29, εκτός και αν προνοείται από την ίδια την Οδηγία 2005/29 υπό μορφή εξαιρέσεων. 
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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 («η 

Οδηγία 2005/29»), η οποία μέσα από την προστασία των καταναλωτών και συγκεκριμένα των 

οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, που πλήττονται από αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές, προάγει την εξάλειψη των εμποδίων λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς5. Εφόσον ο 

καταναλωτής βρίσκεται εκ των πραγμάτων σε ασθενέστερη θέση, σε σχέση με τον 

εμπορευόμενο, κυρίως λόγω της έλλειψης διαπραγματευτικής δύναμης, φαινόμενο που 

παρατηρείται εντονότερο στον τραπεζικό τομέα, έπρεπε να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο 

προστασίας αυτού μέσα από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία6, και κατ’ επέκταση τις 

εμπορικές πρακτικές, των οποίων αποδέκτες είναι καταναλωτές και οι οποίες κρίνονται αθέμιτες 

στη βάση του Νόμου. 

Καταρχήν, εμπορική πρακτική7 θεωρείται στα πλαίσια του Νόμου, σε ένα ευρύ ορισμό, κάθε 

πράξη, παράλειψη ή τρόπος συμπεριφοράς ή εκπροσώπησης (π.χ διαφήμιση8) ενός 

εμπορευόμενου (κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς, οι οποίοι 

σχετίζονται με την επαγγελματική του δραστηριότητα και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ 

ονόματος ή για λογαριασμό αυτού)9, άμεσα συνδεόμενη με την προώθηση, πώληση ή προμήθεια 

                                                           
5Σκέψη 23 και άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/29. 
6Υπόθεση C-628/17 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów v Orange Polska S.A. EU:C:2019:480, σκέψη 36. 
7Ύπαρξη «εμπορικής πρακτικής», μόνον εάν η πρακτική αυτή ασκείται από «εμπορευόμενο», Υπόθεση C‑105/17 Komisia za 

zashtita na potrebitelite v Evelina Kamenova EU:C:2018:808, σκέψη 43. 
8Απαιτείται άμεση, όχι απλώς έμμεση, σύνδεση της διαφήμισης με την προώθηση ενός προϊόντος προς τους καταναλωτές, 

γεγονός που ίσως δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτο για τους καταναλωτές.  
9Δεν αποκλείονται οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με αποστολή γενικού συμφέροντος και που υπόκεινται σε νομικό 

καθεστώς δημοσίου δικαίου; Υπόθεση C‑105/17 Komisia za zashtita na potrebitelite v Evelina Kamenova EU:C:2018:808, 

σκέψη 30. 
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ενός προϊόντος σε καταναλωτές10. Διευκρινίζεται πως, ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο 

δημοσιεύει, σε διαδικτυακή πλατφόρμα ορισμένες αγγελίες για την πώληση καινούργιων και 

μεταχειρισμένων αγαθών και η πώληση αυτή έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεν αρκεί για να 

χαρακτηριστεί ως εμπορευόμενος11, για να μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα πως το εν λόγω 

πρόσωπο δρα υπό αυτή την ιδιότητα, θα πρέπει να εξετάζεται η πράξη του σε συνάρτηση με την 

επαγγελματική του δραστηριότητα. Κατά αναλογία, ως καταναλωτής θεωρείται κάθε φυσικό 

πρόσωπο το οποίο δεν ενεργεί για σκοπούς της επαγγελματικής του δραστηριότητας12.   

Οι διατάξεις του Νόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 αυτού, εφαρμόζονται στις αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, των οποίων βλάπτονται τα 

συμφέροντα και περιέχονται στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μέρος του Νόμου, όπου χωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες, αυτή της γενικής ρήτρας και των ειδικών ρητρών (παραπλανητικές και 

επιθετικές)13.   

Η γενική ρήτρα περιέχεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η οποία καλύπτει όλες τις εμπορικές 

πρακτικές οι οποίες μπορούν να κριθούν ως αθέμιτες14. Συγκεκριμένα ορίζεται πως μια 

εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη όταν (1) είναι αντίθετη προς τις απατήσεις επαγγελματικής 

ευσυνειδησίας, όπου επαγγελματική ευσυνειδησία σημαίνει το μέτρο της ειδικής τεχνικής 

ικανότητας και μέριμνας, που αναμένεται να επιδεικνύει ένας εμπορευόμενος προς τους 

καταναλωτές,  δικαιολογημένα, και σύμφωνα με την έντιμη πρακτική της αγοράς και/ή τη 

γενική αρχή της καλής πίστης και (2) στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει 

                                                           
10Άρθρο 2 του Νόμου; Πόπη Καλαμπούκα – Γιαννοπούλου, «Νομολογιακά δεδομένα επί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών» 

(2014) 5/2014 Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών, σελ. 479. 
11Υπόθεση C‑105/17 Komisia za zashtita na potrebitelite v Evelina Kamenova EU:C:2018:808, σκέψη 40. 
12Ο ορισμός αυτός είναι ίδιος με άλλες οδηγίες που αφορούν τους καταναλωτές, όπως για παράδειγμα η Οδηγία 2011/83/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών. 
13Κατά την Επιτροπή, οι συνηθέστερες εμπορικές πρακτικές είναι οι παραπλανητικές και επιθετικές;  Κορνηλία Δελούκα – 

Ιγγλέση, «Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή» (2018) 3η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 608. 
14‘Ένας από τους σκοπούς της γενικότητας αυτής, όπως υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή είναι η ευελιξία εφαρμογής των 

διατάξεων με τις απαιτήσεις της αγοράς που διαρκώς μεταβάλλονται.  



15 
 

ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή, στον οποίο φθάνει ή στον οποίο 

απευθύνεται το προϊόν ή του μέσου μέλους της ομάδας, όταν μια εμπορική πρακτική 

απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών. Η ουσιώδης στρέβλωση της 

οικονομικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, είναι η  σημαντική μείωση της ικανότητας του 

μέσου καταναλωτή να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής, που διαφορετικά δεν θα 

ελάμβανε ως αποτέλεσμα μιας εμπορικής πρακτικής. Το κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι η ικανότητα 

της λήψης απόφασης συναλλαγής, επομένως για να υπάρχει στρέβλωση της ικανότητας αυτής η 

εν λόγω εμπορική πρακτική πρέπει να την μειώνει σημαντικά15.  Έτσι σημείο αναφοράς, για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Νόμου και βάση της αρχής της αναλογικότητας, αποτελεί ο 

μέσος καταναλωτής, αυτός δηλαδή που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως 

προσεκτικός και ενημερωμένος, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών, πολιτιστικών και 

γλωσσικών παραγόντων16.  

Η Ε. Αλεξανδρίδου έχει υποστηρίξει πως διαφαίνεται ένας κίνδυνος να εξαιρεθούν καταναλωτές 

που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια, διότι ένας καταναλωτής μπορεί να δυσκολεύεται να 

κατανοήσει τις πληροφορίες που του δίνονται και να μην κατανοεί πλήρως το φάσμα 

προστασίας των δικαιωμάτων του, ακόμα και αν είναι ενημερωμένος και προσεκτικός, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται κώλυμα για το πεδίο εφαρμογής του Νόμου17, γεγονός το οποίο 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι αποφάσεις των εθνικών δικαστών σε διαφορετικά κράτη μέλη 

να διαφοροποιούνται. Αντίθετα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή») στην πρόταση της 

Οδηγίας 2005/29 έκρινε πως με το πρότυπο του μέσου καταναλωτή θα αποφευχθούν οι 

                                                           
15Σκέψη 6 της Οδηγίας 2005/29. 
16ένθ.ανω. σκέψη 18; Υπόθεση C-54/17 και C-55/17 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato v Wind Tre SpA, πρώην 

Wind Telecomunicazioni SpA (C‑54/17), Vodafone Italia SpA, πρώην Vodafone Omnitel NV (C‑55/17) EU:C:2018:710, σκέψη 

51. 
17Ελίζα Δ. Αλεξανδρίδου, «Νέες τάσεις του κοινοτικού νομοθέτη – το παράδειγμα της Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές» (2006) 8-9/2006 Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών, σελ 864-865. 
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ανισορροπίες στις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων καθώς «θα παρέχεται ένα µέσο για να 

συνεκτιµώνται τα σχετικά κοινωνικά, πολιτιστικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά των 

στοχευόμενων οµάδων…»18. Σε κάθε περίπτωση, ο ενωσιακός νομοθέτης, βάσει της αρχή της 

αναλογικότητας, σκοπό έχει την προστασία των καταναλωτών από ουσιώδεις παραβάσεις και 

αναγνωρίζει πως κάποιες φορές ο αντίκτυπος των παραβάσεων στους καταναλωτές είναι 

αμελητέος, όπου σε τέτοιες περιπτώσεις σκοπός είναι η προστασία των εμπορευομένων και 

κυρίως των «θεμιτών ανταγωνιστών». Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια ισορροπία 

μεταξύ των δικαιωμάτων καταναλωτών και εμπορευόμενων, μέσω της αρχής αναλογικότητας, 

με απώτερο σκοπό την διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς19. 

Στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου 4 ορίζεται πως υπάρχουν παραπλανητικές και επιθετικές 

εμπορικές πρακτικές, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του Νόμου (31 στο σύνολο)  

και είναι de facto αθέμιτες και κατά συνέπεια απαγορευμένες20, η «μαύρη λίστα». Οι 

περιπτώσεις της μαύρης λίστας είναι συγκεκριμένες, δεν μπορεί να γίνει καμία αφαίρεση ή 

πρόσθεση από τους εθνικούς νομοθέτες21.και δεν τυγχάνουν αξιολόγησης από εθνικούς φορείς ή 

δικαστήρια. Αντίθετα, πρακτικές που δεν απαριθμούνται ρητώς στην μαύρη λίστα θα πρέπει να 

αξιολογηθούν για να τεκμηριωθούν ως αθέμιτες. Η ύπαρξη αυτού του καταλόγου θεωρήθηκε 

από τα ενωσιακά νομοθετικά όργανα πως αυξάνει την ασφάλεια δικαίου22, εφόσον οι εμπορικές 

πρακτικές που περιλαμβάνονται σε αυτόν κρίνονται αυτόματα ως αθέμιτες και σε αυτό τείνει να 

συμφωνεί και η ΥΠΚ, ωστόσο την ίδια στιγμή η ίδια έχει υποστηρίξει πως θα έπρεπε να 

τροποποιηθεί ο κατάλογος αυτός και να προστεθούν εμπορικές πρακτικές. Σε αυτή τη 

                                                           
18Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων COM(2003) 356 τελικό, σελ 9. 
19Σκέψεις 2-5, 7-8, 12 και 23, άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/29. 
20Δεν αναζητείται η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της εμπορικής πρακτικής και της στρέβλωσης της οικονομικής συμπεριφοράς του 

καταναλωτή, θεωρείται δεδομένο. 
21Οποιαδήποτε τροποποίηση γίνεται μόνο με αναθεώρηση της Οδηγίας 2005/29.  
22Σκέψη 17 της Οδηγίας 2005/29. 
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διαπίστωση είχε καταλήξει διότι οι περισσότερες τεκμηριωμένες παραβάσεις, που έχει εξετάσει, 

κρίθηκαν αθέμιτες στη βάση των ρητρών (γενικής και ειδικών) και όχι του παραρτήματος Ι του 

Νόμου23. Αξίζει να αναφερθεί πως με την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/2924 έχουν προστεθεί 

σημεία ως υποπαράγραφοι, συγκεκριμένα το 11 (α) σε σχέση με τις επιγραμμικές αναζητήσεις, 

το 23 (α) όσον αφορά την μεταπώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων, το 23 (β) δηλώσεις από 

καταναλωτές για αξιολόγηση του προϊόντος κατόπιν χρήσης, και το 23 (γ) αναφορικά με 

αξιολογήσεις προϊόντων, με τον συνολικό αριθμό των περιπτώσεων να παραμένει 3125. Κατά 

συνέπεια φαίνεται πως η κρίση της ΥΠΚ επιβεβαιώνεται με τις προαναφερθέντες προσθήκες.  

Προχωρώντας στα άρθρα 5 και 626, στις παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, γίνεται 

ταξινόμηση των εμπορικών πρακτικών σε πράξεις και παραλείψεις, που ενδέχεται να 

παραπλανήσουν τον μέσο καταναλωτή. Οι παραπλανητικές πράξεις πρέπει να πληρούν δύο 

προϋποθέσεις, (1) (α) να περιλαμβάνουν εσφαλμένες αναληθείς πληροφορίες όταν, με 

οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασης, εξαπατούν ή ενδέχεται 

να εξαπατήσουν τον μέσο καταναλωτή όσον αφορά την ύπαρξη ή τη φύση του προϊόντος, τα 

κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, τα δικαιώματα του καταναλωτή κ.α27,  (β) και 

ακόμα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειμενικά, ορθές, να (2) τον οδηγούν ή ενδέχεται να 

τον οδηγήσουν σε απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάμβανε. Στην 

περίπτωση των παραλείψεων, ομοίως με των παραπλανητικών πράξεων, η παράλειψη παροχής 

ουσιωδών πληροφοριών (στο άρθρο 6 παράγραφος 4 δίνεται κατάλογος των πληροφοριών που 

                                                           
23Χριστιάνα Μάρκου, «Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law, Final report Part 3 – Country reporting 

Cyprus» (Civic Consulting 2017), σελ 196. 
24Οδηγία 2019/2161. 
25Το γεγονός πως οι τροποποιήσεις του παραρτήματος είναι υπό μορφή υποπαραγράφων και όχι νέων σημείων, με αποτέλεσμα 

να παραμένουν 31 και να μην αυξάνονται αριθμητικά αν και δημιουργεί ερωτήματα δεν θα εξεταστεί στη παρούσα διατριβή 

καθώς αφενός αφορμή της παρούσας αποτελεί η προσθήκη του δικαιώματος της αποζημίωσης αφετέρου η παρούσα δεν 

αποσκοπεί στην κριτική των τροποποιήσεων που εισάχθηκαν με την Οδηγία 2019/2161. 
26Τα συγκεκριμένα άρθρα αποτελούν την πλειοψηφία των άρθρων των οποίων η ΥΠΚ έχει διαπιστώσει παραβάσεις όπως θα 

αναλυθούν στο τρίτο κεφάλαιο.  
27Το εδάφιο 2 του άρθρου 5 του Νόμου τα απαριθμεί λεπτομερώς.  
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θεωρούνται ουσιώδεις) που χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής, για να λάβει τεκμηριωμένη 

απόφαση συναλλαγής, με αποτέλεσμα να τον οδηγήσει ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει 

απόφαση συναλλαγής, την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε, συνιστά παραπλανητική 

εμπορική πρακτική. Το στάδιο κατά το οποίο θα παρθεί η απόφαση για την συναλλαγή 

θεωρείται ως το κρίσιμο σημείο για την παροχή των ουσιωδών πληροφοριών. 

Ακολούθως στο τέταρτο μέρος του Νόμου προνοούνται οι επιθετικές εμπορικές πρακτικές οι 

οποίες προβαίνουν σε παρενόχληση, σε καταναγκασμό, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης 

σωματικής βίας, ή κατάχρηση επιρροής, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή ενεχόμενη 

παρεμπόδιση της ελευθερίας επιλογής ή συμπεριφοράς του μέσου καταναλωτή ως προς το 

προϊόν, με αποτέλεσμα να τον οδηγεί ή να είναι πιθανόν να τον οδηγήσει σε απόφαση 

συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα λάμβανε28. Στο άρθρο 8 γίνεται παράθεση τον παραγόντων 

που πρέπει να συνεκτιμούνται κατά τον προσδιορισμό μια εμπορικής πρακτικής ως αποτέλεσμα 

παρενόχλησης, καταναγκασμού ή κατάχρηση επιρροής. Τέτοιοι παράγοντες είναι η χρονική 

στιγμή, ο τόπος, η φύση ή η επιμονή, η χρήση απειλητικών ή προσβλητικών εκφράσεων ή 

συμπεριφοράς, η εκμετάλλευση του εμπορευόμενου, συγκεκριμένης περίστασης, την οποία 

γνωρίζει και επιδρά στην κρίση του καταναλωτή, προκειμένου να επηρεάσει την απόφασή 

συναλλαγής, κάθε απειλή για λήψη μέτρου που δεν μπορεί να ληφθεί νόμιμα και κάθε 

δυσανάλογο μη συμβατικό εμπόδιο που επιβάλλει ο εμπορευόμενος σε περίπτωση που ο 

καταναλωτής επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της σύμβασης. 

Η αξιολόγηση, κατά πόσο είναι αθέμιτη, μια εμπορική πρακτική γίνεται στα έξης στάδια.  

Αρχικά διερευνάται κατά πόσο η εν λόγω περίπτωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου. 

Εάν εμπίπτει, τότε το πρώτο στάδιο είναι η αναζήτηση της περίπτωσης αυτής στην μαύρη λίστα. 

                                                           
28Άρθρο 7 του Νόμου. 
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Εάν προνοείται ρητώς τότε θεωρείται αθέμιτη εκ των πραγμάτων και επομένως απαγορευμένη. 

Εάν δεν αναφέρεται ρητώς στην μαύρη λίστα, τότε το δεύτερο στάδιο είναι η αξιολόγηση κατά 

πόσο είναι παραπλανητική ή επιθετική (δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας μεταξύ αυτών των 

δύο). Εάν στοιχειοθετείται τότε κρίνεται ως αθέμιτη. Σε αυτό το στάδιο δεν γίνεται αναζήτηση 

του κατά πόσο αντιβαίνει η πρακτική αυτή στην επαγγελματική ευσυνειδησία, καθώς θεωρείται 

δεδομένο. Προϋπόθεση στοιχειοθέτησης, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, είναι η αιτιώδης 

συνάφεια της εμπορικής πρακτικής με τη λήψη απόφασης του μέσου καταναλωτή. Εάν όμως δεν 

μπορεί να στοιχειοθετηθεί βάση των ειδικών ρητρών, τότε η αξιολόγηση γίνεται βάση του 

άρθρου 4 παράγραφος 2 – γενική ρήτρα. Αυτό είναι το τελικό στάδιο στο οποίο μπορεί να 

στοιχειοθετηθεί μια εμπορική πρακτική ως αθέμιτη29.  

Έχοντας αναλύσει το πεδίο εφαρμογής του Νόμου και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, σειρά 

έχει η ανάλυση της διαδικασίας που ακολουθείται στα πλαίσια του Νόμου κατά την διαπίστωση 

παράβασης των διατάξεων αυτού. Αρχικά διευκρινίζεται πως αρμόδιο όργανο εξέτασης τυχόν 

παραβάσεων του Νόμου είναι η εντεταλμένη υπηρεσία της οποίας καθήκον και αρμοδιότητα 

είναι η εξέταση παραπόνων καταναλωτών, αλλά και αυτεπάγγελτης εξέτασης για τυχόν 

παραβάσεις του Νόμου30. Στην κυπριακή νομοθεσία, το όργανο αυτό είναι η Υπηρεσία 

Προστασίας Καταναλωτή, μία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού («ΥΠΚ»). Αυτή αποτελείται από τέσσερις κλάδους (1) Ανταγωνισμού και Σχέσεων 

με Οργανωμένους Φορείς, (2) Οικονομικών Συμφερόντων των Καταναλωτών και 

Πετρελαιοειδών, (3) Λήψεως Παραπόνων, Εποπτείας Αγοράς και Διαμεσολάβησης / Επαρχιακό 

Γραφείο Λευκωσίας και (4) Ασφάλειας Προϊόντων. Όπως προκύπτει από το γράμμα του Νόμου 

στόχος της είναι η προστασία/διασφάλιση της ασφάλειας των οικονομικών συμφερόντων των 
                                                           
29Γεώργιος Αργυρός, «Η προστασία των καταναλωτών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην ευρωπαϊκή αγορά σύμφωνα 

με την Οδηγία 2005/29/ΕΚ» (2006)  8-9/2006 Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών, σελ 9. 
30Άρθρο 11 (1) (α) του Νόμου. 
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καταναλωτών. Επιδιώκει την ανάληψη και ενδυνάμωση ηγετικού ρόλου από τους καταναλωτές 

μέσα από έγκαιρη και ακριβής ενημέρωση αυτών. Για να πετύχει αυτούς τους στόχους, ανάμεσα 

σε άλλα, συνεργάζεται με τις αντίστοιχες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

δηλαδή της Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, του Ανταγωνισμού, της Υγείας και Ασφάλειας 

Τροφίμων, των Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, της  Εσωτερικής Αγοράς, 

Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και άλλες31. 

Οι καταναλωτές μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΥΠΚ μπορούν να υποβάλουν το 

παράπονο/καταγγελία τους συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής καταγγελίας, το οποίο 

περιέχει υποχρεωτικά και μη πεδία32. Κατόπιν, η ΥΠΚ εξετάζει το αίτημα και προχωρεί σε 

διερεύνηση. Τόσο σε περίπτωση εξέτασης καταγγελίας, όσο και σε περίπτωση αυτεπάγγελτης 

ερευνάς, η ΥΠΚ έχει εξουσία, βάση του άρθρου 9, να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε 

υποστατικό ή άλλο χώρο, ωστόσο δεν επιτρέπεται η είσοδος της σε κατοικία πάρα μόνο με 

δικαστικό ένταλμα. Επιπλέον, εάν ζητηθούν από πρόσωπο που ενεργεί για την ΥΠΚ 

πιστοποιητικά στοιχεία για την αρμοδιότητά του, αυτά θα πρέπει να επιδεικνύονται.  Ανάμεσα 

σε άλλες εξουσίες δύναται να εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία πιστεύει πως περιέχουν 

χρήσιμες πληροφορίες για την εκάστοτε υπόθεση, καθώς και να παίρνει αντίγραφα για 

αποδεικτικούς σκοπούς. Οποιοδήποτε πρόσωπο παρακωλύει την ανωτέρα διαδικασία δύναται να 

κριθεί ένοχος αδικήματος βάση του άρθρου 10. Εφόσον διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων 

του Νόμου, τότε η ΥΠΚ δύναται, δυνάμει του άρθρου 11 (2), να διατάξει τον παραβάτη να 

τερματίσει την παράβαση και να αποφύγει την επανάληψή της στο μέλλον, να απαιτήσει από τον 

παραβάτη δημοσίευση επανορθωτικής δήλωσης, να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με 

τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους μέχρι και το πέντε τοις εκατόν 
                                                           
31Δομή της ΥΠΚ όπως διατίθεται στην ιστοσελίδα της.  
32Σημειωτέον πως το έντυπο υποβολής καταγγελίας χωρίζεται στις περιπτώσεις που τα παραπόνα στη βάση του Νόμου είναι 

κατά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κατά όλων των υπόλοιπων εμπορευομένων.  
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(5%) του κύκλου εργασιών του παραβάτη, κατά το αμέσως προηγούμενο της παράβασης έτος33, 

ή πρόστιμο ύψους μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500,000) το οποίο είναι το ανώτατο όριο, 

σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται τότε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και 

πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000), για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη 

βαρύτητα αυτής, να ζητήσει από το δικαστήριο34 την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού ή 

προσωρινού διατάγματος ή/και να διατάξει πρόσωπα που προωθούν τη διαφήμιση των 

πρακτικών που κρίθηκαν ως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές δυνάμει δικαστικής απόφασης 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου. 

Όπως αναφέρθηκε, η ΥΠΚ δύναται να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα για την παράβαση του 

Νόμου, αφού έχει ακούσει ή έχει δώσει την ευκαιρία στον παραβάτη να ακουστεί, προφορικά 

ή/και γραπτά.  Εάν ο παραβάτης διαφωνεί με την απόφαση της ΥΠΚ έχει δικαίωμα να ασκήσει 

ιεραρχική προσφυγή35 ενώπιον του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού («ο 

Υπουργός»), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, ο οποίος 

δύναται να επικυρώσει ή ακυρώσει ή τροποποιήσει την απόφαση της ΥΠΚ ή/και να προβεί σε 

έκδοση νέας απόφασης η οποία θα αντικαθιστά την πρώτη. Σε περίπτωση που ασκείται 

ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού η ΥΠΚ μπορεί να εισπράξει το ποσό από την 

κοινοποίηση της απόφασης του Υπουργού επί της ιεραρχικής προσφυγής. Επιπλέον ο 

εμπορευόμενος έχει την δυνατότητα προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο μέσα σε εβδομήντα 

πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης της ΥΠΚ (χωρίς να προηγηθεί ιεραρχική 

προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, αν δεν το επιθυμεί36) για επιβολή διοικητικού προστίμου. Εάν 

                                                           
33Σε περίπτωση ο παραβάτης δεν έχει κύκλο εργασιών, το πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου του ενεργητικού του, σε 

περίπτωση ασφαλιστικής εταιρείας την αξία των κατά το τελευταίο οικονομικό έτος ακαθάριστων ασφαλίστρων 
34Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. 
35Κατά των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 10, παραγράφους (δ) και (ε) του 

εδαφίου (2) του άρθρου 11 και παραγράφου (γ), του εδαφίου (5) του άρθρου 9. 
36Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας [2019], σελ 25. 
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παρέλθει αυτή η προθεσμία και δεν ασκηθεί προσφυγή τότε δύναται η ΥΠΚ να εισπράξει το 

ποσό37. Σημειώνεται πως παραπονούμενος μετά την προσφυγή και απόφαση του διοικητικού 

δικαστηρίου (το οποίο ασκεί αναθεωρητικό έλεγχο) δύναται να καταχωρήσει έφεση όπου το 

Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει την ορθότητα και νομιμότητα της πρωτόδικης και διοικητικής 

απόφασης38. 

Σε απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου υποστηρίχτηκε πως στην ουσία του άρθρου 12 (5) το 

διοικητικό πρόστιμο αναστέλλεται με την καταχώρηση της προσφυγής. Ενδεχομένως με αυτό να 

υποδηλώνεται πως η όποια εκτέλεση απόφασης της διοικητικής αρχής αναστέλλεται έως ότου το 

δικαστήριο εκδώσει απόφαση επί της προσφυγής, εννοώντας πως δεν αφορά μόνο την επιβολή 

προστίμου. Το διοικητικό δικαστήριο  συμφώνησε «…ότι είναι, μεν, άξιο ερωτήματος, για ποιο 

λόγο ο νομοθέτης προέβλεψε νομοθετικά την αναστολή, σε όλες τις περιπτώσεις, καταβολής 

επιβληθέντος προστίμου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, ενώ δεν έπραξε το ίδιο για τις 

περιπτώσεις που συγκεκριμένη διαταγή της διοίκησης, με βάση τον υπό εφαρμογή Νόμο, 

δυνητικά μπορεί να συνιστά κατά πολύ μεγαλύτερη ζημία και από την ζημία που προκαλείται με 

το επιβληθέν πρόστιμο». Ωστόσο συμπλήρωσε πως «…. το Δικαστήριο δεν δύναται ούτε να 

επεκτείνει μία νομοθετική διάταξη πέραν από το ρητό και σαφές περιεχόμενο και λεκτικό της 

της, καθιστώντας, έτσι, εαυτόν στην πράξη νομοθέτη και παραβιάζοντας, σε τέτοια περίπτωση, 

ξεκάθαρα την αρχή της απόλυτης διάκρισης των εξουσιών…»39. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό πως ο Νόμος έχει ιδιαίτερη αξία για τους καταναλωτές, 

καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εμπορικών πρακτικών των εμπορευομένων, οι οποίες δύναται 

να κριθούν ως αθέμιτες  είτε de facto είτε κατόπιν εξέτασης, παρόλα αυτά όπως ήταν φανερό δεν 

                                                           
37Άρθρο 12 του Νόμου. 
38Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας [2019], σελ 25. 
39Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας [2016], σελ 19-20. 
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υπάρχουν ατομικά μέσα επανόρθωσης για τους καταναλωτές, οι οποίοι ζημιώθηκαν από 

αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Γίνεται, επομένως, εύκολα αντιληπτό το γεγονός πως η Ένωση 

θα έπρεπε να λάβει μέτρα για να καλυφθεί αυτό το κενό του Νόμου, όπως και έκανε με την 

πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της Οδηγίας 2005/29.  

1.2.3. Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για τη προστασία των 

δικαιωμάτων του καταναλωτή με το νέο καθεστώς της Οδηγίας 

2019/2161 

Τον Απρίλιο του 2018 δημοσιεύτηκε η πρόταση της Επιτροπής, πρόθεση του τότε προέδρου της 

Επιτροπής Jean-Claude Juncker, για την ενίσχυση του δικαίου των καταναλωτών μέσω της 

αναθεώρησης των οδηγιών 93/13/ΕΟΚ, 98/6/ EΚ, 2005/29/ EΚ και 2011/83/ΕΕ, με σκοπό την 

καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των 

καταναλωτών («η Πρόταση»)40. Η Πρόταση ήταν βασισμένη στα πορίσματα που προέκυψαν, 

λόγο του “Dieselgate Scandal”41, κατά τον έλεγχο καταλληλότητας και αξιολόγησης της 

ενωσιακής νομοθεσίας για τους καταναλωτές42. Συγκεκριμένα η εταιρεία Volkswagen προέβει 

σε παραδοχή εγκατάστασης σε αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στον Ευρωπαϊκό χώρο και στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, ενός συστήματος που «ξεγελούσε» τους ελέγχους για την ρύπανση του 

περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα οι ρύποι που εκκρίνονταν να ήταν μεγαλύτεροι από τα 

προκαθορισμένα  πρότυπα43. Οι καταναλωτές που πλήγηκαν από το σκάνδαλο ωστόσο έλαβαν 

χαμηλότερη αποζημίωση στην Ευρώπη σε σχέση με τους καταναλωτές στις Ηνωμένες 

Πολιτείες44.  

                                                           
40Ευρωπαϊκή Επιτροπή Nέα συμφωνία για τους καταναλωτές COM(2018) 183 final, σελ. 2. 
41ένθ.ανω., σελ 3. 
42ένθ.ανω., σελ 1. 
43Ευρωπαικό Ελεγκτικο Συνεδριο, (2019), σελ 12. 
44Alexandre Biard, Collective redress in the EU: a rainbow behind the clouds?. ERA Forum 19, 189–204 (2018), σελ 190. 
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Ένας από τους σκοπούς λοιπόν της Πρότασης και κατ’ επέκταση της τροποποίησης της Οδηγίας 

2005/29, είναι το δικαίωμα των καταναλωτών σε ατομικά μέσα έννομης προστασίας όπως η 

αποζημίωση45 σε περίπτωση παράβασης την νομοθεσίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 

έτσι ώστε να έχουν περεταίρω προστασία όντας θύματα παραπλανητικής διαφήμισης σε 

περίπτωση νέου σκανδάλου παρόμοιου με το Dieselgate Scandal46. Ταυτόχρονα οι κυρώσεις 

που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο του κάθε κράτους μέλους διαφέρουν σημαντικά και συχνά 

είναι μικρές με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η αποθάρρυνση των έμπορων για αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές, για το σκοπό αυτό κρίθηκε πως έπρεπε να θεσπιστούν κοινά κριτήρια για 

όλα τα κράτη μέλη προς την επιβολή κυρώσεων47.  

Κατά την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων αναμένεται πως το 

κόστος για την ενίσχυση των κανόνων για τις κυρώσεις από τις διοικητικές αρχές και δικαστήρια 

θα αντισταθμιστεί με τη προσδοκώμενη συνολική μείωση των παραβάσεων, ωστόσο στα 

πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης υποστηρίχθηκε από τις δημόσιες αρχές πως το κόστος της 

διοικητικής ή δικαστικής εκτέλεσης θα αυξανόταν χωρίς όμως να υποβάλουν εκτιμήσεις σχετικά 

με το αυξημένο ή το μειωμένο κόστος επιβολής48. Επιπλέον, βάσει του ελέγχου καταλληλότητας 

της νομοθεσίας για τους καταναλωτές, διαπιστώθηκε πως η αποτελεσματικότητα των κανόνων 

της νομοθεσίας παρεμποδίζεται αφενός διότι προκύπτει πως οι έμποροι και οι καταναλωτές δεν 

είναι ενημερωμένοι γι’ αυτούς και αφετέρου υπάρχει περιορισμένη ή/και ανεπαρκή δυνατότητα 

χρήσης μέσων επανόρθωσης από τους καταναλωτές49. 

                                                           
45Εξωσυμβατικό δικαίωμα σε αποζημίωση για την πρόκληση ζημιών, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι πιο σημαντικά 

για τους καταναλωτές από τα συμβατικά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόταση COM(2018) 185 final, σελ 16. 
46Ευρωπαϊκή Επιτροπή Nέα συμφωνία για τους καταναλωτές COM(2018) 183 final, σελ 5. 
47ένθ.ανω., σελ 9. 
48Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόταση COM(2018) 185 final, σελ 17. 
49ένθ.ανω., σελ 13. 
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Η Πρόταση ψηφίστηκε ως οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό 

των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών («Οδηγία 2019/2161»), στις 27 

Νοεμβρίου 2019, τέθηκε σε εφαρμογή στις 7 Ιανουαρίου 2020 και βάση του άρθρου 7 τα κράτη 

μέλη θα πρέπει έως τις 28 Νοεμβρίου 2021 να δημοσιεύσουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη 

συμμόρφωση με την οδηγία και να τα εφαρμόσουν από τις 28 Μαΐου 2022. 

Συγκεκριμένα προστίθεται το άρθρο 11 (α) με δυο παραγράφους, στις οποίες προνοείται πως οι 

καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν την δυνατότητα 

διεκδίκησης αποζημίωσης για την πρόκληση ζημιών50 και, κατά περίπτωση, μείωσης της τιμής ή 

καταγγελίας της σύμβασης51, παράλληλα τα εν λόγω μέσα έννομης προστασίας δεν θίγουν την 

εφαρμογή άλλων μέσων έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές βάσει του 

ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου. Καθώς η Οδηγία 2005/29 είχε σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που 

να ρυθμίζει την συμπεριφορά των εμπόρων μέσα από τις απαγορεύσεις, ένα σαφές πλαίσιο για 

θεραπεία των πρακτικών αυτών προστέθηκε κυρίως υπό τη μορφή της αποζημίωσης52. Σε 

γνωμοδότηση της η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εξέφρασε πως το 

δικαίωμα της αποζημίωσης εξασφαλίζει στους καταναλωτές εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη53. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών πρότεινε όπως τα μέσα 

έννομης προστασίας, πέρα από διαθέσιμα (καθώς μόνο η διαθεσιμότητα βάσει του εθνικού 

                                                           
50Εξωσυμβατικά μέσα έννομης προστασίας. 
51Συμβατικά μέσα έννομης προστασίας. 
52Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Impact Assessment Part 1/3  SWD(2018) 96 final, σελ 21. 
53Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή COM(2018) 184 final, σελ 2. 
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δικαίου θα ήταν μάταια) να καταστούν έγκαιρα και κατά οικονομικά τρόπο αποδοτικά54. Η 

Κύπρος ήταν μία από τις 15 χώρες που είχε απαντήσει πως η προσθήκη της αποζημίωσης 

προσδίδει μεγαλύτερη αξία στο νομοθετικό πλαίσιο για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές55.  

Μέσα από ερωτηματολόγια, οι καταναλωτές ανέφεραν πως ενώ είχαν αντιμετωπίσει αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές δεν ανέλαβαν δράση (27%), γεγονός που συνηγορεί στη διαπίστωση πως 

με την προσθήκη του δικαιώματος αποζημίωσης, οι καταναλωτές θα λαμβάνουν δράση ενεργά 

καθώς θα έχουν να αποκομίσουν από αυτό, την ίδια στιγμή οι εμπορευόμενοι θα 

αποθαρρύνονται από πρακτικές που παραβιάζουν τον Νόμο56. Όπως θα αναλυθεί και στο 

επόμενο κεφάλαιο οι παραβάσεις του Νόμου είναι συχνές και επαναλαμβανόμενες, ειδικά στον 

τομέα του λιανικού εμπορίου, κατά συνέπεια η νέα αυτή θεραπεία αναμένεται να έχει μεγάλο 

αντίκτυπο στους τομείς της καθημερινότητας των καταναλωτών. 

Ταυτόχρονα τροποποιείται το άρθρο 13 της Οδηγίας 2005/29 στο οποίο προνοούνται οι 

κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης, οι οποίες πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Δεδομένου ότι οι καταναλωτικές δαπάνες 

αντιπροσωπεύουν το 56 % του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος («ΑΕΠ») της ΕΕ τα μέτρα θα 

στηρίξουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση των αγορών, θα 

συμβάλουν στην διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και στην 

απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι ενώσεις καταναλωτών στηρίζουν τα 

προτεινόμενα μέτρα, όπως ήταν αναμενόμενο, ενώ οι επιχειρηματικές ενώσεις επιδεικνύουν 

κάποια αντίσταση όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέσα έννομης προστασίας57.  

                                                           
54Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 2018/C 461/20, σελ 8. 
55Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Impact Assessment Part 2/3  SWD(2018) 96 final, σελ 75, οι υπόλοιπες 14 χώρες ήταν AT, BE, BG, HR, 

DK, EE, FI, LV, IE, MT, NL, PL, RO, ES. 
56Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Impact Assessment Part 1/3  SWD(2018) 96 final, σελ 21. 
57Ευρωπαϊκή Επιτροπή Nέα συμφωνία για τους καταναλωτές COM(2018) 183 final, σελ 2. 
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Ωστόσο σε σύγκριση με τις υφιστάμενες διατάξεις του Νόμου δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες 

διαφορές, οι κυριότερες58 είναι ίσως οι προσθήκες σε σχέση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη 

συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για 

την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 

(ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 1) («ο Κανονισμός 2017/2394»). Συγκεκριμένα στην παράγραφο 

2 σημείο (ε) του άρθρου 13 της Οδηγίας 2019/2161 αναφέρεται πως οι εθνικές αρχές κατά την 

επιβολή διοικητικού προστίμου θα πρέπει να συνεκτιμούν τις κυρώσεις που τυχόν έχουν 

επιβληθεί στον εμπορευόμενο για την ίδια παράβαση σε άλλα κράτη μέλη σε διασυνοριακές 

υποθέσεις. Στις περιπτώσεις δε που θα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

Κανονισμού 2017/293459, το μέγιστο ύψος των προστίμων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο 

με το 4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπορευόμενου στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή 

στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον ετήσιο κύκλο 

εργασιών, το μέγιστο ύψος των οποίων είναι τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ60. Η μη ύπαρξη 

ιδιαίτερων διαφορών στην περίπτωση των κυρώσεων συνηγορεί στο γεγονός πως ο Νόμος ήδη 

προσφέρει ένα ψηλό επίπεδο προστασίας και τα κριτήρια με τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις 

της ΥΠΚ για τα διοικητικά πρόστιμα είναι αναλογικά και αποτελεσματικά. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα παρατηρούνταν πολλές διαφορές με τροποποιήσεις που θα άλλαζαν σε μεγάλο 

βαθμό το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, αν αναλογισθεί κανείς πως η Οδηγία 

2005/29 είναι σε ισχύ από το 2005 και ο Νόμος εφαρμόστηκε στην Κύπρο το 2007, το να γίνουν 

                                                           
58Εφόσον η παρούσα δεν αποσκοπεί στην κριτική των τροποποιήσεων που εισάχθηκαν με την Οδηγία 2019/2161 δεν θα γίνει 

περαιτέρω ανάλυση. 
59«Οι αρμόδιες αρχές τις οποίες αφορά η συντονισμένη δράση λαμβάνουν εντός της δικαιοδοσίας τους, κάθε απαραίτητο μέτρο 

εκτέλεσης σε βάρος του εμπόρου που ευθύνεται για την εκτεταμένη παράβαση ή την εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση, 

ώστε να επιτευχθεί η παύση ή η απαγόρευση της εν λόγω παράβασης. Κατά περίπτωση, επιβάλλουν στον έμπορο που είναι 

υπεύθυνος για την εκτεταμένη παράβαση ή την εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση κυρώσεις, όπως πρόστιμα ή περιοδικές 

χρηματικές ποινές. …..». 
60Παράγραφος 3 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2019/2161. 
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τεράστιες αλλαγές στο παρόν στάδιο, που θα άλλαζαν άρδην την επιβολή κυρώσεων, θα σήμαινε 

πως τα ενωσιακά νομοθετικά όργανα θα είχαν αποτύχει στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων 

να λάβουν δράση για να υλοποιήσουν τον στόχο και σκοπό τους, την προστασία των 

καταναλωτών, και πως η Οδηγία 2005/29 δεν ήταν αποτελεσματική σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα 

αυτά τα χρόνια.  

Συνοψίζοντας μπορεί να επισημανθεί πως η κυριότερη τροποποίηση της Οδηγίας 2005/29 ειδικά 

για σκοπούς της παρούσας διατριβής είναι αυτή της προσθήκης της αποζημίωσης για τους 

ζημιωθέντες καταναλωτές και αυτό διότι, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, δεν προνοούνταν 

ατομικά μέτρα επανόρθωσης στην Οδηγία 2005/29. Βέβαια η σημαντικότητα της προσθήκης 

περισσότερων σημείων στην μαύρη, δεν αναιρείται από αυτή τη διαπίστωση, αντίθετα 

ενισχύεται, διότι πλέον υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο φάσμα εμπορικών πρακτικών που κρίνονται 

αθέμιτες de facto και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών. Αναμένεται, 

λοιπόν, η δυνατότητα της αποζημίωσης να αποτελέσει έναυσμα για μεγαλύτερη αξιοποίηση του 

Νόμου, τόσο από τους καταναλωτές, όσο και από τους δικηγόρους, που θα τους εκπροσωπούν 

ενώπιον δικαστηρίων, διότι όπως θα παρατεθεί στο επόμενο κεφάλαιο, στην Κύπρο υπάρχει 

έλλειψη νομολογίας επί δικαστικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπορευομένων για 

παραβάσεις του Νόμου.  

2. Η αξιοποίηση της νομοθεσίας περί των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μέσα από 

την νομολογία της κυπριακής έννομης τάξης 

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας του 

Νόμου στην προστασία του καταναλωτή όπως αυτή προκύπτει μέσα από την αποκρυστάλλωση 
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των αποφάσεων της ΥΠΚ από το 2015 έως και το 201961, έτσι πέρα από την παράθεση του 

νομοθετικού πλαισίου, κρίθηκε αναγκαίο να εξετασθεί η αξιοποίηση του Νόμου από τους 

καταναλωτές, μέσω της νομολογίας, με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή χωρίς το 

δικαίωμα της αποζημίωσης, το οποίο εισήχθηκε με την Οδηγία 2019/2161.   

Κατά την αναζήτηση αριθμού αποφάσεων στην κυπριακή νομολογία, ο οποίος αντικατοπτρίζει 

τις διαφορές που προκύπτουν από παραβάσεις του Νόμου και επιλύονται μέσω της δικαστικής 

οδού με αιτητές τους καταναλωτές, δεν ανευρέθηκαν οποιαδήποτε αποτελέσματα, ως εκ τούτου 

διαπιστώνεται, πως τα κυπριακά δικαστήρια, πρωτόδικο και ανώτατο, δεν επιλαμβάνονται 

διαφορών με αιτητές καταναλωτές για παράβαση του Νόμου και την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν 

οποιαδήποτε στοιχεία που να συνηγορούν στο γεγονός πως οι καταναλωτές ακολουθούν την 

δικαστική οδό. Ο πιθανότερος λόγος για αυτή την έλλειψη είναι το γεγονός πως δεν υπάρχουν 

ατομικές θεραπείες, αποζημιώσεις, που να προνοούνται στο Νόμο για το καταναλωτικό κοινό σε 

περίπτωση παράβασης του Νόμου από εμπορευόμενους. Αξίζει να αναφερθεί πως στα ανωτέρω 

συνηγορεί και η διαπίστωση που έγινε στη Μελέτη για τον έλεγχο καταλληλότητας της 

κοινοτικής νομοθεσίας για τους καταναλωτές και το μάρκετινγκ, πόρισμα για την Κύπρο 

(«Μελέτη Καταλληλότητας»), μετά από ερώτηση κατά πόσον υπάρχουν εθνικές νομοθετικές 

διατάξεις που παρέχουν συμβατικές συνέπειες σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της 

νομοθεσίας περί των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τυχόν νομολογία επί του θέματος, πως 

δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις πάρα μόνο τα όσα ορίζονται σε ξεχωριστή νομοθεσία για το 

δίκαιο των συμβάσεων και όποιες αποφάσεις δικαστηρίων ανευρέθηκαν ήταν αυτές που 

εκδόθηκαν στην βάση του δίκαιου των συμβάσεων και όχι στη βάσει του Νόμου και ένας λόγος 

                                                           
61Το 2020 δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις. 
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για αυτό είναι το γεγονός πως δεν υπάρχουν διατάξεις που να συνδέουν την παράβαση του 

Νόμου με αυτό του δίκαιο του συμβάσεων62.   

Έπειτα, στο άρθρο 16 του Νόμου ορίζεται πως έννομο συμφέρον για καταγγελία μιας εμπορικής 

πρακτικής στην Εντεταλμένη Υπηρεσία και υποβολή αίτησης στο δικαστήριο για έκδοση 

διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, για την οποία υπάρχουν εύλογες υποψίες 

ότι δυνατό να παραβιάζει τις διατάξεις του Νόμου, έχουν οι καταναλωτές, οι ανταγωνιστές του 

καταγγελλόμενου παραβάτη, κατά του οποίου ζητείται η έκδοση διατάγματος και νόμιμα 

συνεστημένοι οργανισμοί ή σύνδεσμοι63. Ωστόσο, κατά την έρευνα που διενεργήθηκε δεν 

ανευρέθηκαν αποτελέσματα όπου καταναλωτές ακολούθησαν την δικαστική οδό βάση της 

παραγράφου (2) του εδαφίου (1) του άρθρου 16. Τα μόνα αποτελέσματα που ανευρέθηκαν ήταν 

οι καταγγελίες των καταναλωτών στην ΥΠΚ για τα οποία θα γίνει περαιτέρω ανάλυση σε 

επόμενο κεφάλαιο.  

Η παράβαση των εθνικών και ενωσιακών νομοθεσιών, που ρυθμίζουν τις αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές, είναι το συχνότερο πρόβλημα στην Ευρώπη, στο δίκαιο του καταναλωτή που 

ασχολείται με τα δικαιώματα των καταναλωτών, ακόμα και σε κράτη μέλη που το εθνικό τους 

δίκαιο προβλέπει αποκατάσταση των καταναλωτών που είχαν υποστεί ζημία, δεν ανευρέθηκε 

νομολογία (σημαντικά παραδείγματα) όπου οι καταναλωτές ζήτησαν αποκατάσταση. Η 

διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα  πως οι υπάρχουσες δυνατότητες που δίνονται στους 

καταναλωτές (σε κάποια κράτη μέλη) δεν διασφαλίζουν τη δράση των καταναλωτών για την 

επιβολή των δικαιωμάτων τους64. Επομένως με την προσθήκη της δυνατότητας διεκδίκησης 

αποζημίωσης αναμένεται να αυξηθούν οι αξιώσεις στο δικαστήριο από δικηγόρους που 

                                                           
62Χριστιάνα Μάρκου, «Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law, Final report Part 3 – Country reporting 

Cyprus» (Civic Consulting 2017), σελ 206. 
63Παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 και του άρθρου 17. 
64Ευρωπαϊκή Επιτροπή Impact Assessment Part 1/3  SWD(2018) 96 final, σελ 23-24. 
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εκπροσωπούν καταναλωτές, να γίνεται μεγαλύτερη αξιοποίηση του Νόμου από τους δικηγόρους 

και να μην αρκούνται στην εκπροσώπηση των πελατών τους μόνο μέσω του δίκαιου των 

συμβάσεων. Με αυτό τον τρόπο θα καλλιεργηθεί μια διαφορετική κουλτούρα στην νομική 

έννομη τάξη της Κύπρου, η οποία δύναται να δημιουργήσει δυνατή νομολογία, που θα μπορεί 

να αποτελέσει αντικείμενο και περαιτέρω εισηγήσεων από την μεριά της κυπριακής 

δημοκρατίας, όταν καλείται να λάβει αποφάσεις στα πλαίσια των διαβουλεύσεων της Ένωσης. 

Πιθανόν τα δικαστικά αποφθέγματα να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση από άλλα 

δημοκρατικά ευρωπαϊκά κράτη και να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και ανάλυσης από 

τον επιστημονικό κόσμο, τόσο της Κύπρου, όσο και της Ευρώπης. 

Τη σημαντικότητα του δικαιώματος της αποζημίωσης υπογράμμισε άλλωστε και το δικαστήριο 

της Ένωσης σε απόφαση του, όπου ανέφερε ανάμεσα σε άλλα πως «…η ένδικη προστασία υπό 

μορφή αποζημίωσης μπορεί να θεωρηθεί ως κατάλληλο και αποτελεσματικό μέσο για την 

καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών…»65.  Οι ζημίες αυτές θα πρέπει να είναι 

αποτέλεσμα παράβασης του Νόμου, για να υπάρχει δυνατότητα αξίωσης αποζημίωσης βάση της 

Οδηγίας 2019/2161. Κάθε κράτος μέλος θα καθορίσει τους όρους εφαρμογής της αποζημίωσης 

και μπορεί να λάβει υπόψη του άλλους παράγοντες, όπως προαναφέρθηκε. 

Όπως και σε κάθε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης, θα πρέπει να αποδεικνύεται το μέγεθος και 

η ύπαρξη της ζημίας και η αιτιώδης συνάφειά της με την πράξη παράβασης του νόμου, όπου το 

βάρος απόδειξης φέρει το παραπονούμενο μέρος. Η αποζημίωση αποτιμάται σε χρηματικό ποσό 

που καταβάλλεται σε αυτόν που έπαθε κάποια ζημιά από τον υπαίτιο ή το κράτος.  Στο κυπριακό 

δίκαιο η αποζημίωση που μπορεί να αξιωθεί από ζημιωθέντα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Τις 

ειδικές αποζημιώσεις, οι οποίες αφορούν ζημιές που μπορούν να υπολογιστούν σε χρήμα και τις 

                                                           
65Υπόθεση C-109/17 Bankia S.A. v Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán, María de la Concepción Marí Merino 

EU:C:2018:735, σκέψη 46. 
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γενικές αποζημιώσεις που διακρίνονται από το χαρακτηριστικό πως δεν είναι εύκολο 

υπολογιστέο σε χρήμα, όπως είναι η ψυχική οδύνη, η απώλεια απολαύσεων και ανέσεων ζωής 

κλπ. Σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση πρέπει να είναι δίκαιη και εύλογη, όπου αρμόδιο όργανο 

για την επιβολή των αποζημιώσεων είναι το εκάστοτε δικαστήριο που επιλαμβάνεται της 

διαφοράς και ο υπολογισμός του ύψους της αποζημίωσης προκύπτει από την νομολογία το 

δικαστηρίου. Κάθε νόμος ο οποίος προνοεί το δικαίωμα της αποζημίωσης κάνει εκτενή 

(συνήθως) αναφορά στους παράγοντες, που πρέπει να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο κατά 

τον υπολογισμό της αποζημίωσης. Αναμένεται λοιπόν, κατά την μεταφορά της Οδηγίας 

2019/2161 στο εθνικό δίκαιο, να φανεί κατά πόσο θα υπάρχει λεπτομερής ανάλυση αυτών.  

Αξίζει να αναφερθεί πως το 2017, δημοσιεύτηκε Ο περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις 

του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017 («ο περί Αγωγών Αποζημίωσης Νόμος») που 

μετέφερε οδηγία σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημιώσεων, βάσει 

του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών 

μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη θέσπιση κανόνων για το συντονισμό μεταξύ 

της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού από εθνική αρχή ανταγωνισμού και την εφαρμογή 

του δικαίου ανταγωνισμού σε αγωγές αποζημίωσης ενώπιον εθνικού δικαστηρίου66, ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο στα χέρια νομικών και δικαστηρίων, που ίσως θα ήταν αναγκαίο 

και σε άλλους τομείς, όχι μόνο του ανταγωνισμού, για να υπάρχει μεγαλύτερη ενοποίηση των 

κανόνων δικαίου και ίδια μεταχείριση των δικαστηρίων στα θέματα αποζημιώσεων σε όλα τα 

κράτη μέλη, ειδικά στις περιπτώσεις όπου κράτη μέλη ακολουθούν το αγγλοσαξονικό σύστημα 

και άλλα το ηπειρωτικό σύστημα. Η ανάγκη, λοιπόν, για ομογενοποιημένη νομοθεσία είναι 

αναντίρρητη αν όχι και επιβαλλόμενη.  

                                                           
66Προοίμιο και άρθρο 3 (2) του περί Αγωγών Αποζημίωσης Νόμου. 



33 
 

Κατά συνέπεια, η έλλειψη νομολογίας, μολονότι δικαιολογημένη καθώς δεν προνοούνται 

ατομικά μέτρα θεραπείας, οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο Νόμος δεν αξιοποιείται σε μεγάλο 

βαθμό αν και η χρησιμότητα αυτού στους διαφόρους τομείς της καθημερινότητας των 

καταναλωτών, οι οποίοι θα εξεταστούν στη συνέχεια μέσα από τις αποφάσεις της ΥΠΚ, είναι 

αναμφισβήτητη.  

3. Περιπτωσιολογία εμπορικών πρακτικών κριθέντων ως αθέμιτων μέσα από τις 

αποφάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή  

Ελάχιστοι θα μπορούσαν να αρνηθούν πως ο ρόλος της ΥΠΚ δεν είναι καθοριστικής σημασίας 

στον τομέα προστασίας των καταναλωτών. Είναι φανερό πως η ΥΠΚ, όντας η εντεταλμένη 

υπηρεσία και κατ’ επέκταση οι αποφάσεις της συμβάλλουν στην διαπίστωση πως ο Νόμος έχει 

ζωτική σημασία και χρησιμότητα στην καθημερινότητα των καταναλωτών και προστασία αυτών 

από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των εμπορευομένων. Μάλιστα έχει εκδώσει από το 2010 έως 

και το 2019 συνολικά 56 αποφάσεις67 και θεωρείται ως το ισχυρότερο νομοθετικό πλαίσιο, το 

οποίο προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών68. Σε συνδυασμό δε με την εισαγωγή της 

αποζημίωσης μέσω της Οδηγίας 2019/2161 κρίθηκε αναγκαία η εξέταση των αποφάσεων της 

ΥΠΚ για να αναδειχθεί η αξία του Νόμου και να τεκμηριωθεί μέσα από αυτές η χρησιμότητα 

των διατάξεων που αποσκοπούν στην προστασία του καταναλωτή σε διάφορους κλάδους της 

κυπριακής οικονομίας, καθώς με αφορμή του νέου μέσου επανόρθωσης ισχυροποιείται η θέση 

του καταναλωτή και για τον λόγο αυτό η συγκεντρωτική παράθεση των εμπορικών πρακτικών 

                                                           
67Συνολικά το ύψος των διοικητικών προστίμων φτάνει περίπου τα 2,235,100 Ευρώ, ενώ 2020 δεν έχει εκδοθεί ή/και 

δημοσιευτεί απόφαση της ΥΠΚ για παράβαση του Νόμου, τελευταία ημερομηνία αναφοράς είναι η 17η Απριλίου 2020. Τα 

στοιχειά τα οποία δημοσιεύονται από την ΥΠΚ είναι μόνο οι αποφάσεις όπου στοιχειοθετείται παράβαση, ενώ δεν υπάρχει βάση 

δεδομένων προσβάσιμη στο ευρύ κοινό για τις καταγγελίες τις οποίες έλαβε η ΥΠΚ αλλά και τις οποίες διερεύνησε και δεν 

διαπιστώθηκε παράβαση του Νόμου. Επομένως για το λόγο αυτό δεν μπορεί να εξετασθεί πόσες καταγγελίες έχουν γίνει, για τις 

οποίες η ΥΠΚ δεν έχει εκδώσει μέχρι στιγμής αποφάσεις. 
68 Χριστιάνα Μάρκου, «Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law, Final report Part 3 – Country reporting 

Cyprus» (Civic Consulting 2017), σελ 195.  
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που θεωρήθηκαν ως αθέμιτες μπορεί να καταστεί ως ένα εύχρηστο εργαλείο, τόσο για τους 

καταναλωτές και τους νομικούς συμβούλους, όσο και για τους εμπορευόμενους που πρέπει να 

ακολουθούν τις διαταγές του Νόμου.  

3.1. Η μεθοδολογία που ακολουθεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 

Θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη να μην παρατεθεί η μεθοδολογία η οποία ακολουθείται από 

την ΥΠΚ κατά την έκδοση αποφάσεων. Αρχικά, θεμελιώνεται η αρμοδιότητα της ΥΠΚ και το 

πεδίο εφαρμογής του Νόμου, συγκεκριμένα, κατά πόσον η εμπορική πρακτική ασκείται από 

εμπορευόμενο στα πλαίσια των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων και απευθύνεται σε 

καταναλωτές69. Κατά τη διαδικασία διερεύνησης η ΥΠΚ δύναται να ζητά διευκρινήσεις και 

αποδεικτικά στοιχεία, αλλά και να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία περιήλθε σε γνώση 

της. Εν συνεχεία, παραθέτει αυτούσια τα άρθρα για τα οποία διαπιστώνει παράβαση, αναφέρει 

την αφορμή διενέργειας έρευνας (υποβολή παραπόνου ή αυτεπάγγελτη έρευνα) και προχωρά 

στα ευρήματα της έρευνάς της. Κατόπιν διαπίστωσης και τεκμηρίωσης των παραβάσεων, πριν 

το καταληκτικό της απόφασης, παραθέτει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 11 του Νόμου. Τέλος, στο καταληκτικό της απόφασης παραθέτει ποίοι 

είναι οι παράγοντες που έλαβε υπόψη της για το ύψος του διοικητικού πρόστιμου που επιβάλλει.  

Διευκρινίζεται πως η αρμοδιότητα της ΥΠΚ δεν περιορίζεται από τυχόν παράλληλες 

διαδικασίες, όπως η δικαστική επίλυση μεταξύ των μερών. Η διοικητική διαδικασία είναι 

ανεξάρτητη από την δικαστική και οποιεσδήποτε αποφάσεις κατά τη διάρκεια της διοικητικής 

διαδικασίας, όσον αφορά τη συλλογική προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, δεν 

είναι δεσμευτικές για την δικαστική διαδικασία ατομικής διαφοράς στη βάση αλλού νόμου, 

όπως τον περί Συμβάσεων Νόμο Κεφ. 149.  
                                                           
69Σε όλες τις αποφάσεις που θα παρατεθούν έχει διαπιστωθεί από την ΥΠΚ πως η έρευνα της εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

Νόμου και συγκεκριμένα υφίσταται εμπορική πρακτική, από εμπορευόμενους που απευθύνεται σε καταναλωτές. Εξαιρείται η 

απόφαση για την Alpha Bank. 
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Επιπρόσθετα, κατά την διαδικασία που ακολουθεί η ΥΠΚ για προσδιορισμό του ποσού του 

διοικητικού προστίμου70, ακολουθεί τόσο την αρχή της ίσης μεταχείρισης, όσο και την αρχή της 

αναλογικότητας. Κατά την αξιολόγηση της ίσης μεταχείρισης δύο ή περισσοτέρων περιπτώσεων 

ερευνάται η ομοιότητα των περιπτώσεων αυτών, υπό το πρίσμα του Νόμου, σε ένα ευρύ φάσμα 

πρακτικών και χωρίς περιορισμό σε συγκεκριμένες εμπορικές πρακτικές, με αποτέλεσμα η 

ομοιότητα των αποφάσεων να μην περιορίζεται μόνο στο άρθρο του οποίου γίνεται παράβαση, 

αλλά και στο είδος των πρακτικών που οδήγησε στην παράβαση. Την ίδια στιγμή λαμβάνονται 

υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως η συμμόρφωση του εμπορευομένου κατόπιν υποδείξεων, ο 

αριθμός των εμπορικών πρακτικών και των άρθρων που παραβίασαν, εάν υπήρχε προηγούμενη 

επιβαρυντική απόφαση κ.α.. Η αρχή της αναλογικότητας προνοείται και στο άρθρο 11 (2) (δ) 

όπου υπολογίζεται η βαρύτητα, η φύση και η διάρκεια της παράβασης. Επισημαίνεται πως, σε 

περίπτωση συγκρούσεως των διατάξεών του Νόμου με άλλους κανόνες δικαίου, που διέπουν 

συγκεκριμένες πτυχές αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, οι άλλοι αυτοί κανόνες επικρατούν και 

εφαρμόζονται επί των ως άνω πτυχών71. 

Όσον αφορά το σκεπτικό της ΥΠΚ, κατά την έκδοση αποφάσεων, αυτό μπορεί να θεωρηθεί σε 

πολύ μεγάλο βαθμό ως κατανοητό και ιδιαιτέρως επεξηγηματικό. Σε όλες τις αποφάσεις, οι 

οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας, η ΥΠΚ ακολουθεί όλα τα ανωτέρω και προχωρεί με 

την επιβολή διοικητικού προστίμου και σε κάποιες περιπτώσεις διατάζει διορθωτικά μέτρα, 

όπως και τερματισμό των συγκεκριμένων κρινόμενων ως αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του 

εμπορευομένου και αποφυγή στο μέλλον. Ωστόσο, όπως θα διαφανεί, σε κάποιες περιπτώσεις το 

ποσό των διοικητικών προστίμων δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και 

                                                           
70Ο σκοπός της επιβολής του διοικητικού προστίμου είναι η άρση της παράβασης και η αποτροπή ίδιας ή παρόμοιας πρακτικής 

στο μέλλον με τρόπο αποτελεσματικό. 
71Υπόθεση C‑476/14 Citroën Commerce GmbH v Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren 

Wettbewerbs eV (ZLW) EU:C:2016:527, σκέψη 42. 
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αποτρεπτικό, καθώς οι υπεραγορές, συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί ότι επαναλαμβάνουν τις 

ίδιες πρακτικές και κατόπιν ζητούν με ιεραρχική προσφυγή μείωση του ποσού, κάτι το οποίο 

γίνεται δεκτό με την αιτιολογία ότι η μείωση του ποσού δεν θα αποδυναμώσει το επιδιωκόμενο 

επαρκώς αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Από το γεγονός, όμως, πως από τις έξι υποθέσεις που 

εξετάστηκαν, οι πέντε αφορούν παραβάσεις δύο εταιρειών, C.A.C. Papantoniou Trading Ltd  και 

Chris Cash & Carry Limited72, δεν προκύπτει πως αποτρέπονται αυτές οι αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές, αλλά αντιθέτως επαναλαμβάνονται, πράγμα που συνάδει με τα ευρήματα της 

Μελέτης Καταλληλότητας πως «δεν υπάρχει ώριμη κουλτούρα προστασίας των καταναλωτών 

στην Κύπρο»73. 

3.2. Η προστασία του καταναλωτή στον τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας 

Συγκεκριμένα στον τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας από το 2015 έως το 2019 έχουν εκδοθεί 

πέντε (5) αποφάσεις, οι οποίες αφορούσαν συμβάσεις πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ 

εταιρειών και καταναλωτών74 με τις οποίες διαπιστώθηκαν παραπλανητικές πράξεις και 

παραλείψεις, στη βάση των άρθρων 5, 675 και σημεία 976 και 1077 του Παρατήματος Ι, με τα 

διοικητικά πρόστιμα να κυμαίνονται από 50,000 ευρώ έως 200,000 ευρώ. Όπως διευκρινίστηκε 

σε όλες τις υποθέσεις η αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από καταναλωτές για επενδυτικούς σκοπούς 

που δεν σχετίζονται με την επαγγελματική τους ιδιότητα, δεν αναιρεί την ιδιότητα τους ως 

καταναλωτές και κατ’ επέκταση ο Νόμος εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ομοίως σε 

                                                           
72 Ομοίως η Lidl Cyprus έχει κριθεί ότι έχει παρέβη τον Νόμο και σε προγενέστερη περίπτωση με απόφαση ημερομηνίας 

12/08/2014, ωστόσο καθώς αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελούν μόνο οι αποφάσεις από το 2015 δεν θα γίνει 

περαιτέρω αναφορά σε αυτή πάρα μόνο στην απόφαση ημερομηνίας 03/05/2018.  
73Χριστιάνα Μάρκου, «Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law, Final report Part 3 – Country reporting 

Cyprus» (Civic Consulting 2017), σελ 201. 
74Απόφαση 2016/01 (ΑΠ) Alpha Panareti Public Ltd [2016] Αρ. Φακ. 8.13.0.26.1.27; Απόφαση 2016/08 (ΑΠ) Pafilia Property 

Developers Ltd [2016] Αρ. Φακ. 8.13.10.26.1.64; Απόφαση 2016/14 (ΑΠ) Aelius Developers Ltd [2016] Αρ. Φακ. 

8.13.0.26.1.113; Απόφαση 2018/11 (ΑΠ) AΒ Oasis Park Development Ltd και Kallishi Bros Hotel Apts Ltd [2018]; Απόφαση 

2018/4 (ΑΠ) V.M. Developing [2018] Αρ. Φακ. 8.13.10.26.1.131. 
75βλ. κεφάλαιο 1.1.2. 
76«Δήλωση ή με άλλο τρόπο δημιουργία της εντύπωσης ότι ένα προϊόν μπορεί να πωλείται νόμιμα, ενώ δεν μπορεί.». 
77«Παρουσίαση των δικαιωμάτων που παρέχει ο Νόμος στον καταναλωτή ως ειδικό χαρακτηριστικό της προσφοράς του 

εμπορευόμενου.». 
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περιπτώσεις εκμίσθωσης μίας κατοικίας δεν σημαίνει αυτόματα ότι το άτομο αυτό θεωρείται 

στα πλαίσια του Νόμου εμπορευόμενος, εκτός και αν το κέρδος από την εκμίσθωση είναι 

σημαντικό μέρος του εισοδήματός του, οπότε μπορεί να θεωρηθεί εμπορευόμενος78. Σε αυτά το 

πλαίσιο αξίζει να αναφερθεί πως ένας δικηγόρος, που δεν ενεργεί για σκοπούς της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, είναι καταναλωτής και χρήζει προστασίας βάσει του 

Νόμου, καθώς το γεγονός πως διαθέτει ψηλό επίπεδο ειδικών γνώσεων δεν αναιρεί το γεγονός 

πως είναι σε ασθενέστερη θέση σε σχέση με τον εμπορευόμενο επαγγελματία, διότι η προστασία 

του νόμου δεν περιορίζεται μόνο στο επίπεδο της πληροφόρησης ενός καταναλωτή, αλλά και τη 

δυνατότητα διαπραγμάτευσης κατά την οποία ο καταναλωτής δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή79.  

Με αφετηρία τη θέση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, αντικείμενο των αποφάσεων της ΥΠΚ ήταν 

οι συμβάσεις πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας, επομένως οι όροι των συμβάσεων αποτελούν τον 

πυρήνα των αποφάσεων. Όροι συμβολαίου οι οποίοι δεσμεύουν τον εμπορευόμενο να 

προχωρήσει σε μεταβίβαση χωρίς προϋπάρχουσες υποθήκες και ελεύθερο εμπράγματων βαρών 

και επιβαρύνσεων, παραλείποντας να αναφέρουν ρητά πως κατά την στιγμή σύναψης της 

σύμβασης το εν λόγω ακίνητο βαρύνεται με υποθήκη, συνιστά παραπλανητική αθέμιτη 

εμπορική πρακτική, καθώς εξαπατά τον καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής, την οποία 

πιθανόν να μην λάμβανε εάν ήξερε την πραγματική κατάσταση του ακινήτου, καθώς κρίσιμο 

στοιχείο είναι το γεγονός πως ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι συνέπειες των 

επιβαρύνσεων ως προς την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι κατανοητό πως 

πριν την σύναψη σύμβασης ο εμπορευόμενος οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε ουσιώδεις 

διευκρινήσεις σε σχέση με το προϊόν πώλησης και η πληροφόρηση αυτή είναι ουσιώδους 

                                                           
78Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 

εκτέλεση/εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/εκ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές SWD (2016) 163 final, σελ 195. 
79Υπόθεση C-110/14 Horațiu Ovidiu Costea v SC Volksbank România SA EU:C:2015:538, σκέψεις 25 και 27; Υπόθεση C-

537/13 Birutė Šiba v Arūnas Devėnas EU:C:2015:14, σκέψη 23. 
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σημασίας για τον καταναλωτή, καθώς αυτή είναι που θα επηρεάσει την απόφασή του για 

δέσμευση υπό τους όρους της σύμβασης80.  

Σε αντίθετη περίπτωση, όπου ο εμπορευόμενος ενημερώνει τον αγοραστή πως υπάρχει 

προϋπάρχουσα υποθήκη επί του ακινήτου, διαβεβαιώνοντας τον πως για την εξάλειψη 

προϋπάρχουσας υποθήκης δεν είναι απαραίτητη η συναίνεση του δικαιούχου της υποθήκης, 

χωρίς όμως να γίνεται ειδική μνεία στη σύμβαση, τότε προβαίνει σε παραπλανητική πρακτική η 

οποία είναι αθέμιτη, καθώς αφενός παρέχει αναληθείς πληροφορίες, που οδηγούν τον 

καταναλωτή σε απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα ελάμβανε, αφετέρου τον εξαπατά, 

διότι η συναίνεση του δικαιούχου είναι προϋπόθεση για την εξάλειψη μιας υποθήκης. Γίνεται, 

επομένως, εύκολα αντιληπτό πως κάθε σύμβαση οφείλει να συμπεριλαμβάνει ρητή αναφορά 

και/ή λεπτομέρειες περί ύπαρξης επιβαρύνσεων, με ειδικό υπόμνημα για τους κινδύνους 

ύπαρξης αυτών, καθώς ο μέσος καταναλωτής προσδοκά με την σύναψη της σύμβασης πώλησης 

και αποπληρωμής να αποκτήσει τίτλο ιδιοκτησίας, κάτι το οποίο δεν θα είναι δυνατό στην 

περίπτωση ύπαρξης βαρών επί του ακινήτου. Κατά συνέπεια συνάγεται πως όποιοι παράγοντες 

μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον αγοραστή να μην αποκτήσει τίτλο ιδιοκτησίας πρέπει 

να αναφέρονται ρητώς, όπου ένας τέτοιος κίνδυνος είναι και η μη ύπαρξη πολεοδομικής άδειας. 

Η υπογραφή συμβολαίου χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας και/ή άδειας 

οικοδομής, ενώ ήταν εν γνώσει του εμπορευόμενου η απουσία της, συνιστά παράβαση σημείου 

9 του Παραρτήματος Ι του Άρθρου 4(4) του Νόμου, καθώς απαγορεύεται η δημιουργία της 

εντύπωσης ότι ένα προϊόν μπορεί να πουληθεί νόμιμα, ενώ δεν ισχύει. Το κρίσιμο στοιχείο σε 

αυτή την περίπτωση είναι το γεγονός πως οι αρμόδιες κρατικές αρχές έχουν δικαίωμα να 

κατεδαφίσουν το ακίνητο σε περίπτωση που ανεγέρθηκε χωρίς την προαπαιτούμενη άδεια, 

                                                           
80Υπόθεση C‑310/15 Vincent V. Deroo‑Blanquart v Sony Europe Limited, διάδοχο της Sony France SA EU:C:2016:633, σκεψη 

40; Υπόθεση C-26/13 Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt EU:C:2014:282, σκέψη 70. 
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γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στην περιουσία του καταναλωτή, καθώς όχι μόνο δεν θα 

μπορέσει να αποκτήσει τίτλο ιδιοκτησίας, αλλά κινδυνεύει και να χάσει το ακίνητο. Άλλωστε η 

πρακτική αυτή συνιστά ταυτόχρονα παράβαση του νόμου Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96) («ο περί Ρυθμίσεως Νόμος»)81, ο οποίος είναι πιο ειδικός και 

υπερισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, εξού και τέτοια παράβαση περιλαμβάνεται στη μαύρη 

λίστα.  

Για να γίνει πιο σαφές, η ύπαρξη (ή μη) άδειας αποτελεί ουσιώδης πληροφορία που ο 

καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει πριν και κατά την σύναψη της σύμβασης, διότι είναι 

νομοθετική προϋπόθεση και δεν μπορεί να αγνοηθεί, αφού κατά την υπογραφή σύμβασης 

πώλησης ο μέσος καταναλωτής προσδοκεί πως η σύναψη της σύμβαση είναι νόμιμη και με την 

αποπληρωμή θα γίνει αυτόματα κύριος του αγαθού. Στο ίδιο πλαίσιο, εάν το ακίνητο, το οποίο ο 

καταναλωτής προτίθεται να αγοράσει, είναι μέρος ενός τεμαχίου γης στο οποίο θα ανεγερθούν 

και άλλες κατοικίες, είναι ιδιαίτερη σημαντική η ενημέρωση του καταναλωτή για την 

εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για όλες τις κατοικίες, καθώς όλες είναι μέρος του ίδιου 

τεμαχίου γης, με αποτέλεσμα, εάν δεν αποκτηθεί άδεια ανέγερσης οικοδομών στο τεμάχιο γης, 

να μην μπορεί ο καταναλωτής να αποκτήσει τίτλο ιδιοκτησίας για το συγκεκριμένο ακίνητο, ενώ 

έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη σύμβαση πώλησης. Ταυτόχρονα, 

όροι συμβάσεων, που δεσμεύουν τους αγοραστές με υποχρεώσεις που απορρέουν από 

κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, καθιστώντας αυτούς 

αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης, χωρίς όμως να γίνεται διευκρίνιση των υποχρεώσεων, 

απαγορεύονται, καθώς αποκρύπτουν ή/και παραλείπουν την παροχή ουσιωδών πληροφοριών 

                                                           
81Άρθρο 3, κανένα πρόσωπο δεν δύναται να ανεγείρει οικοδομή χωρίς άδεια, άρθρο 30, το Δικαστήριο, δύναται να διατάξει όπως 

η οικοδομή ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, σε σχέση με την οποία το ποινικό αδίκημα διαπράχτηκε 

κατεδαφιστεί. 
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που πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής και δημιουργείται μια αμετάκλητη αποδοχή ρητρών, των 

οποίων οι καταναλωτές δεν είναι κατ’ ουσίαν γνώστες.    

Χρειάζεται, επίσης, να σημειωθεί πως ομοίως έχει κριθεί νομολογιακά ότι απαγορεύεται η 

πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας χωρίς άδεια ανέγερσης, με την αίρεση μελλοντικής απόκτησης και 

δεν αναιρεί το αξιόποινο της πράξης η εύλογη προσδοκία πως θα αποκτηθεί η άδεια ανέγερσης, 

αλλά ακόμα και να γινόταν δεκτό, ο εμπορευόμενος όφειλε να συμπεριλάβει ειδική μνεία επ’ 

αυτού στη σύμβαση πώλησης, διότι σε διαφορετική περίπτωση συνιστά απόκρυψη ουσιωδών 

πληροφοριών82.  

Σε όλες τις αποφάσεις το παράπονο που υποβάλλεται στην ΥΠΚ είναι μετά την σύναψη 

σύμβασης και σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, διότι 

οι καταναλωτές συνάπτουν συμβάσεις αγοροπωλησίας ακίνητης ιδιοκτησίας χωρίς να έχουν 

επαρκής γνώση ή και πληροφόρηση για τους όρους αυτών και δεν είναι σε θέση να καταλάβουν 

την προβληματική υπόσταση των συμβάσεων, πάρα μόνο όταν προκύπτει κώλυμα στην 

απόκτηση τίτλου ιδιοκτησίας. Για το λόγο αυτό ενισχύεται η άποψη πως η χρησιμότητα του 

Νόμου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και ότι οι αποφάσεις της ΥΠΚ μπορούν να λειτουργήσουν 

ως μέσο πρόληψης στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, ιδίως 

διότι οι αποφάσεις είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό και δεν χρειάζονται νομικές γνώσεις προς 

κατανόηση αυτών, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να είναι σε θέση να λαμβάνει γνώση περί των 

δικαιωμάτων του, προτού λάβει απόφαση συναλλαγής. 

Μολαταύτα, ο παραπλανητικός χαρακτήρας μιας εμπορικής πρακτικής δεν εξαρτάται μόνον από 

το γεγονός ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται να είναι αναληθείς, αλλά και από το ότι οι  

πληροφορίες που είναι αντικειμενικά ορθές ενδέχεται να εξαπατήσουν τον μέσο καταναλωτή και 

                                                           
82Απόφαση 2018/4 (ΑΠ) V.M. Developing [2018] Αρ. Φακ. 8.13.10.26.1.131, σελ 10. 



41 
 

να τον οδηγήσουν να λάβει απόφαση συναλλαγής, την οποία δεν θα ελάμβανε διαφορετικά83. 

Για παράδειγμα, διαφημιστικό υλικό το οποίο απευθύνεται σε κάτοικους εξωτερικού84, το οποίο 

αναφέρει ότι ο νόμος στην Κύπρο είναι βασισμένος στον αγγλικό νόμο και ότι η Κύπρος είναι 

μέλος της Ένωσης, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε νομική επεξήγηση και/ή διευκρίνιση και/ή να 

υπάρχει υπόμνημα περί των νομικών και διαδικαστικών διαφορών ή έστω σημείωση περί την 

ύπαρξη διαφορών, θεωρείται ως παραπλανητική πρακτική, ακόμα και αν οι πληροφορίες είναι 

αντικειμενικά ορθές, διότι δημιουργεί την εντύπωση στον μέσο καταναλωτή πως οι νομικές 

αρχές είναι πανομοιότυπες με αυτές της χώρας του, προωθείται, δηλαδή, μια λανθασμένη 

«αίσθηση ασφάλειας» στους καταναλωτές85. 

Εν συνεχεία, τονίζεται πως το σημείο αναφοράς εξέτασης ενός παραπόνου είναι η ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και κατά πόσον ο Νόμος ήταν σε ισχύ την εν λόγω ημερομηνία. Εν 

τοιαύτη περιπτώσει, τόσο ο εμπορευόμενος όσο και οι νομικοί σύμβουλοι του οφείλουν όχι μόνο 

να είναι γνώστες του Νόμου και/ή να τον εφαρμόζουν, αλλά και στο ελάχιστο να τηρούν τις 

απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας, επομένως αμέλεια εκ μέρους των νομικών 

συμβούλων δεν αποτελεί υπεράσπιση. Στο ίδιο πνεύμα διευκρινίζεται πως τυχόν επαγγελματική 

αμέλεια των δικηγόρων των καταναλωτών δεν αναιρεί την νομολογιακή και νομοθετική ευθύνη 

του εμπορευομένου για σκοπούς παράβασης του Νόμου και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να 

αποτελέσει γραμμή υπεράσπισης του εμπορευόμενου .Εξάλλου, τόσο ο Νόμος όσο και η Οδηγία 

2005/29 δεν παρέχουν τέτοιες δυνατότητες στον εμπορευόμενο. Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε 

μορφή επίλυσης της διαφοράς μεταξύ καταναλωτή και εμπορευόμενου δεν αναιρεί τον 

                                                           
83Άρθρο 5 του Νόμου.  
84Ο Νόμος καλύπτει και εμπορικές πρακτικές εμπορευομένων που απευθύνονται σε καταναλωτές εκτός συνόρων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 
85Κυρίως στους καταναλωτές που κατοικούν στην  Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οποιαδήποτε άλλη χώρα της οποίας το 

δίκαιο βασίστηκε στο Αγγλικό και είναι μέλος της Ένωσης. 
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χαρακτηρισμό μιας πρακτικής ως αθέμιτης, στερώντας το δικαίωμα εξέτασης της από την ΥΠΚ 

και επιβολής κυρώσεων.  

Στο σύνολο των αποφάσεων, διακρίνεται η λεπτομερής ανάλυση των θέσεων και τεκμηριώσεων 

της ΥΠΚ. Δια τον λόγο αυτό η μη ανάλυση της παράβασης του σημείου 10 της μαύρης λίστας 

που διαπιστώθηκε στην απόφαση 2016/08 (ΑΠ) Pafilia Property Developers Ltd δημιουργεί 

εύλογα ερώτημα ως προς το γιατί η ΥΠΚ δεν προχώρησε σε ανάλυση του σκεπτικού της επ’ 

αυτού. Η συγκεκριμένη διάταξη διευκρινίζει ότι οι εμπορευόμενοι δεν πρέπει να παραπλανούν 

τους καταναλωτές δίνοντας αδικαιολόγητη έμφαση σε χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία 

είναι απόρροια κανονιστικών απαιτήσεων, ωστόσο η αναφορά της ΥΠΚ σε αυτό το σημείο έγινε 

μόνο στο καταληκτικό της απόφασης, χωρίς οποιαδήποτε ανάλυση. Το ερώτημα ενισχύεται και 

από το γεγονός πως ο εμπορευόμενος δεν αναφέρθηκε σε αυτό το σημείο στην αίτηση του για 

την ιεραρχική προσφυγή, ενώ ανέφερε όλα τα άλλα άρθρα για τα οποία διαπιστώθηκε 

παράβαση, επομένως εύλογα εγείρεται ο προβληματισμός γιατί δεν έγινε ανάλυση της 

παράβασης αυτού του σημείου και κατά πόσο όντως υπήρχε παράβαση αυτού, αφού δεν 

στοιχειοθετήθηκε από την ΥΠΚ. 

Όπως διαπιστώθηκε, όλες οι αποφάσεις αφορούν την ύπαρξη υποθήκης της οποίας οι 

καταναλωτές δεν γνώριζαν πριν ή/και κατά την σύναψη της σύμβασης και τη μη λήψη 

προαπαιτούμενης πολεοδομικής άδειας από τους εμπορευόμενους, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται η εντύπωση πως οι εμπορευόμενοι ακολουθούν μια άτυπη κοινή πρακτική, 

εφόσον, αφενός γίνεται λόγος για πέντε διαφορετικές εταιρείες αναπτύξεως γης, οι οποίες είναι 

ευρέως γνωστές, αφετέρου από τις πέντε υποθέσεις μόνο μία εταιρεία προχώρησε σε ιεραρχική 
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προσφυγή86, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση πως οι εμπορευόμενοι δεν έχουν 

επιχειρήματα ή/και αποδεικτικά στοιχεία να υποστηρίξουν την θέση τους, αλλιώς θα είχαν 

προχωρήσει με αυτή τουλάχιστον ως μια προσπάθεια μετριασμού του ποσού. Αξίζει να 

σημειωθεί πως στην έκθεση της Επιτροπής σημειώθηκε πως η Οδηγία 2009/25 αναφέρεται ως 

νομική βάση τουλάχιστον στο 50% των υποθέσεων που αφορούν αθέμιτες πρακτικές στους 

τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της ακίνητης περιουσίας87. Αν και στην Κύπρο 

δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις στο Νόμο για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή τα ακίνητα88, 

το συμπέρασμα αυτό ενισχύει την άποψη πως ο Νόμος έχει μεγάλη αξία στην προστασία των 

καταναλωτών και πως αναμένεται η αξιοποίησή του να αυξηθεί ενόψει της προσθήκης του 

δικαιώματος της ατομικής αποζημίωσης.  

3.3. Η προστασία του καταναλωτή στον ασφαλιστικό και επενδυτικό τομέα 

Η ιδιαιτερότητα του τομέα της ασφάλισης και επένδυσης, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, 

έγκειται στο γεγονός πως μόνο σε αυτό τον τομέα έχει τεκμηριωθεί επιθετική εμπορική 

πρακτική από το 2015, σε αντίθεση με όλους τους άλλους τομείς που εξετάζονται μέσα από τις 

αποφάσεις της ΥΠΚ, όπου η πλειοψηφία αυτών αφορά παραπλανητικές πράξεις και παραλείψεις 

και γι αυτό η εξαγωγή συμπερασμάτων από τον τομέα αυτό θα αναδείξει την αξία και 

χρησιμότητα του Νόμου από μια διαφορετική γωνία. 

Συγκεκριμένα εξετάστηκαν οι αποφάσεις 04/2015 Gan Direct Insurance Ltd και 2017/8 (AΠ) 

Vinikios Developers Ltd μέσα από τις οποίες συνάχθηκε το συμπέρασμα πως εφόσον οι όροι της 

                                                           
86Ο Υπουργός δεν αναίρεσε την απόφαση της ΥΠΚ στην ουσία της ωστόσο μετρίασε το ποσό του διοικητικού προστίμου από 

100,000 σε 50,000 ευρώ στην απόφαση 2016/08 (ΑΠ) Pafilia Property Developers Ltd,  η απόφαση του εκδόθηκε 16/04/2019 

ενώ είχαν παρέλθει 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοτης απόφασης της ΥΠΚ 9 Σεπτεμβρίου 2016. Αντίθετα στην περίπτωση 

εταιρείας που το διοικητικό πρόστιμο ήταν 200,000 ευρώ (από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΥΠΚ και σύνολο 

αποφάσεων της) δεν προχώρησε σε ιεραρχική προσφυγή.  
87Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (2016), σελ 193. 
88Χριστιάνα Μάρκου, «Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law, Final report Part 3 – Country reporting 

Cyprus» (Civic Consulting 2017), σελ 197. 
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σύμβασης ασφάλισης δεν περιέχουν ως προϋπόθεση την φωτογράφιση εσωτερικών χώρων και 

δεν γίνονται διευκρινήσεις στα πλαίσια της προστασίας προσωπικών δεδομένων, τότε η άρνηση 

των συμβαλλόμενων καταναλωτών να φωτογραφηθεί το εσωτερικό των σπιτιών τους είναι 

έγκυρη και δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ως απόκρυψη στοιχείων εκ μέρους τους. Η μόνη 

περίπτωση που θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί η απόκρυψη είναι εάν υπήρχε άρνηση εκ 

μέρους του συμβαλλόμενου να γίνει η εκτίμηση από εμπειρογνώμονα της ασφαλιστικής 

εταιρείας χωρίς τη λήψη φωτογραφιών, επομένως εφόσον δεν υπάρχει εγγράφως ρητή αναφορά 

στις προϋποθέσεις της ασφάλισης και η ύπαρξη αυτής αναφέρεται στον καταναλωτή προφορικά 

κατόπιν υπογραφής της σύμβασης και πληρωμής, και η ασφαλιστική εταιρεία χρησιμοποιεί το 

επιχείρημα άρνησης της φωτογράφισης, ως μέσο καταγγελίας της σύμβασης, τότε συνίσταται 

παραβίαση του άρθρου 6 του Νόμου, διότι η ασφαλιστική εταιρεία παραλείπει να ενημερώσει 

τον καταναλωτή για ουσιώδη πληροφορία, η οποία οδηγεί τον καταναλωτή σε λήψη απόφασης 

σύναψης σύμβαση που εάν γνώριζε εκ των προτέρων μπορεί να μην προχωρούσε με την σύναψη 

της σύμβασης.  

Ένα σημαντικό στοιχείο σε αυτού του είδους ασφαλίσεις είναι το χρονικό περιθώριο ακύρωσης 

της σύμβασης κατόπιν καταγγελίας της, το οποίο πρέπει πάντα να είναι κατανοητό χωρίς 

περιθώρια ερμηνείας. Μια ασφαλιστική εταιρεία, όταν ενημερώνει τον καταναλωτή για 

προκειμένη ακύρωση της σύμβασης μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να 

βασιστεί στο επιχείρημα ότι το χρονικό διάστημα που έχει ο καταναλωτής να λάβει απόφαση 

αρχίζει από την ημερομηνία σύνταξης της επιστολής πληροφόρησης, διότι περιέχεται σε όρο της 

σύμβασης που αναφέρει πως «Η εταιρεία μπορεί να εκλέξει να τερματίσει το Ασφαλιστήριο 

οποτεδήποτε αφού δώσει ειδοποίηση 7 ημερών στον Ασφαλιζόμενο……»89, αυτό είναι εσφαλμένη 

                                                           
89Απόφαση 04/2015 Gan Direct Insurance Ltd [2015] Αρ. Φακ. 8.13.10.32/18, σελ 4. 
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πληροφορία που παραβιάζει το άρθρο 5 του Νόμου, καθώς η προθεσμία αρχίζει από την μέρα 

πληροφόρησης του καταναλωτή και όχι την ημερομηνία της επιστολής. Η διαπίστωση αυτή 

προκύπτει κυρίως λόγω του πολύ μικρού χρονικού περιθωρίου που δίνεται στον καταναλωτή να 

λάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να μην μείνει η περιουσία του ανασφάλιστη, ειδικά αν 

αναλογιστεί κανείς ότι πρακτική των ταχυδρομείων σε περιπτώσεις συστημένων επιστολών 

(όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις) είναι το χρονικό διάστημα 15 ημερών για παραλαβή της 

επιστολής .Επομένως σε περιπτώσεις, όπου το χρονικό διάστημα που δίνει η ασφαλιστική 

εταιρεία είναι μικρότερο αυτού που δίνει το ταχυδρομείο, δημιουργείται κίνδυνος όπως η 

προθεσμία εκπνεύσει προτού ο καταναλωτής ενημερωθεί επ’ αυτού.   

Ας σημειωθεί ακόμη, ότι εσφαλμένες πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται από τον εμπορευόμενο, 

σε προσπάθεια προώθησης επενδυτικού και/ή ασφαλιστικού προγράμματος, ως προς τους 

τίτλους σπουδών του και συσχέτισή του με δικηγορικά και επενδυτικά γραφεία με μεγάλο 

κύρος, συνιστά παραπλανητική εμπορική πρακτική, καθώς το κύρος και η αξιοπιστία των 

ευρείας φήμης γραφείων μπορούν να οδηγήσουν τον μέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση 

σύναψης σύμβασης που διαφορετικά ενδέχεται να μην ελάμβανε. Επομένως, οποιοσδήποτε 

παραπλανά τον καταναλωτή για συσχέτιση του με τέτοια γραφεία παραβιάζει σαφώς τις 

διατάξεις του Νόμου και συγκεκριμένα το άρθρο 5. Ομοίως, η ΥΠΚ έκρινε πως υπάρχει 

παράβαση του άρθρου 5 στον τρόπο προώθησης ενός ασφαλιστικού προγράμματος όταν 

δίνονται εσφαλμένες πληροφορίες, όπως ότι με την ένταξη των καταναλωτών στο ασφαλιστικό 

πρόγραμμα θα ανανεώνονται τα ασφαλιστήρια τους χωρίς καταβολή κόμιστρου, εφόσον 

συστήσουν το εν λόγω πρόγραμμα σε άλλους καταναλωτές (απαιτούμενος αριθμός από την 

ασφαλιστική ατόμων), ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει.  
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Κατά την εξέταση τη θέσης της ΥΠΚ, φαινομενικά μπορεί κανείς να αναρωτηθεί κατά πόσον θα 

μπορούσε να διαφανεί ένα πυραμιδωτό σύστημα πωλήσεων, διότι με αυτή την πρακτική ο 

εμπορευόμενος ωθεί τον καταναλωτή να προωθήσει το ασφαλιστικό πρόγραμμα και σε άλλους 

καταναλωτές και για αυτή του την πράξη θα λάβει «έπαθλο» ή «όφελος», όπως την μη 

καταβολή ασφαλίστρου τον επόμενο χρόνο, ωστόσο το γεγονός αυτό από μόνο του δεν σημαίνει 

ότι υπάρχει ένα πυραμιδωτό σύστημα πωλήσεων, το οποίο εμπίπτει στο σημείο 14 της μαύρης 

λίστας90. Καταρχήν πυραμιδωτό σύστημα πωλήσεων είναι ένα σύστημα όπου ένας καταναλωτής 

με την εγγραφή του ως μέλος δύναται να προωθήσει αυτό το σύστημα σε άλλους καταναλωτές 

με στόχο την εγγραφή τους και με σκοπό την αποκομιδή κέρδους. Ταυτόχρονα θα πρέπει ο 

καταναλωτής να έχει περισσότερο όφελος από την ένταξη νέων μελών, παρά από την 

αξιοποίηση της προϊόντος. Εφόσον διαπιστώνεται πυραμιδωτό σύστημα για να στοιχειοθετηθεί 

ως παράβαση του Νόμου, τότε θα πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις: πρώτον οι 

πωλήσεις να στηρίζονται στην υπόσχεση ότι ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να 

αποκτήσει οικονομικό όφελος, δεύτερον η εκπλήρωση της υποσχέσεως από τον εμπορευόμενο 

να είναι εξαρτώμενη από την είσοδο άλλων καταναλωτών σε ένα τέτοιο σύστημα και τρίτον το 

μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που καθιστούν δυνατή τη χρηματοδότηση της αντιπαροχής στους 

καταναλωτές να μην  προέρχεται από πραγματική οικονομική δραστηριότητα91. Όπως προκύπτει 

στον ασφαλιστικό τομέα δεν φαίνεται να μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα, διότι οι 

καταναλωτές είναι συμβαλλόμενοι και όχι μέλη του συστήματος. Συνήθως πυραμιδωτά είναι τα 

συστήματα πώλησης ταξιδιών και διακοπών.  

                                                           
90«Δημιουργία, λειτουργία ή προώθηση ενός πυραμιδωτού συστήματος πωλήσεων, όπου ο καταναλωτής θεωρεί ότι έχει την 

ευκαιρία να έχει όφελος περισσότερο με την εισαγωγή άλλων καταναλωτών στο σύστημα παρά με την πώληση ή την κατανάλωση 

προϊόντων.». 
91Υπόθεση C‑667/15 Loterie Nationale – Nationale Loterij NV van publiek recht v Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right 

Frequency VZW EU:C:2016:958, σκέψη 19; Υπόθεση C‑515/12 «4finance» UAB v Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos EU:C:2014:211, σκέψη 20. 
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Εν συνεχεία, εμπορική πρακτική μέσω της οποίας δεν γίνονται ξεκάθαροι οι κίνδυνοι και τα 

οφέλη αυτής, αλλά αντίθετα δίνονται διαβεβαιώσεις για βέβαιη επιτυχία, παραβιάζει το άρθρο 5 

του Νόμου, διότι εξαπατά τον μέσο καταναλωτή για τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

Ειδικά όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα είναι κρίσιμης σημασίας να ενημερωθεί ο 

καταναλωτής για τους κινδύνους αποτυχίας, διότι θα ζημιωθεί οικονομικά και εάν η πρακτική 

αυτή λαμβάνει μέρος σε περίοδο οικονομικής ύφεσης τότε θεωρείται επιθετική εμπορική 

πρακτική στη βάση των άρθρων 7 και 8 του Νόμου. Όπως προαναφέρθηκε, μόνο στον 

ασφαλιστικό και επενδυτικό τομέα έχει τεκμηριωθεί επιθετική πρακτική, συγκεκριμένα στην 

απόφαση 2017/8 (AΠ) Vinikios Developers Ltd όπου κρίθηκε πως ο συσχετισμός αυτών των 

προγραμμάτων με προϋπάρχουσες συμβάσεις δανείων, όπου θα γινόταν πληρωμή  τους μέσω 

των κερδών του επενδυτικού προγράμματος, δημιουργούν τον κίνδυνο οι καταναλωτές να 

παραπλανηθούν και στο τέλος να υπερχρεωθούν διότι λόγω της διαβεβαίωσης της επιτυχίας 

είχαν σταματήσει να πληρώνουν τα δάνεια τους αφού είχαν διαβεβαιωθεί πως θα γινόταν 

αυτόματη πληρωμή μέσω του επενδυτικού προγράμματος. Ταυτόχρονα, καταναλωτές με 

οικονομικά προβλήματα ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αυτές τις περιπτώσεις καθώςωθούνταν στο 

να λάβουν απόφαση που διαφορετικά δεν θα λάμβαναν επειδή είχαν δυσκολίες με την πληρωμή 

των δόσεων, γεγονός το οποίο γινόταν γνωστό στον εμπορευόμενο. Σε περιπτώσεις δε που οι 

καταναλωτές καταλαβαίνουν μετέπειτα ότι  όσα τους υποσχέθηκε ο εμπορευόμενος δεν 

υλοποιούνται και επιθυμούν να διακόψουν το επενδυτικό πρόγραμμα, είναι πιθανόν να 

παρενοχλούνται από τον εμπορευόμενο με απειλητικές εκφράσεις όπως ότι αν διακόψουν το 

πρόγραμμα θα χάσουν τις περιουσίες κλπ. αλλά και με προσβλητικές εκφράσεις, όπως ότι 

οποίος εγκαταλείψει το πρόγραμμα είναι άσχετος, επιπόλαιος, διακατέχεται από βλακεία κλπ92.  

                                                           
92Απόφαση 2017/8 (AΠ) Vinikios Developers Ltd [2017] Αρ. Φακ.8.13.9.3.6, σελ 9. 
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Ένα σημαντικό κομμάτι των επιθετικών πρακτικών είναι η παρενόχληση, ο καταναγκασμός 

και η κατάχρηση επιρροής, όπου για να εξακριβωθούν αυτά τα στοιχεία στο άρθρο 8 του 

Νόμου υπάρχουν κάποιες παράμετροι. Συγκεκριμένα πρέπει να συνεκτιμώνται ανάμεσα σε 

άλλα σημεία η χρήση απειλητικών ή προσβλητικών εκφράσεων ή απειλητικής ή προσβλητικής 

συμπεριφοράς, η εκμετάλλευση, από τον εμπορευόμενο, κάθε συγκεκριμένης ατυχίας ή 

περίστασης, την οποία γνωρίζει και η οποία είναι τόσο σοβαρή ώστε να διαταράσσει την κρίση 

του καταναλωτή, προκειμένου να επηρεάσει την απόφασή του όσον αφορά το προϊόν και κάθε 

απειλή για λήψη μέτρου που δεν μπορεί να ληφθεί νόμιμα. Διαφαίνεται λοιπόν ένα στοιχείο 

της ψυχολογίας όπου, προς υποστήριξη μίας υπόθεσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν 

εμπειρικές μελέτες αυτού του τομέα. Αυτό αφορά κυρίως τις υποθέσεις ενώπιον των 

δικαστηρίων, που όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, αναμένεται η ένδικη διαδικασία 

να αυξηθεί για τις παραβάσεις του Νόμου λόγω της νέας δυνατότητας ατομικής  θεραπείας, 

όπως είναι η αποζημίωση. Για το λόγο αυτό, θεωρείται ως ένα ενδιαφέρον κομμάτι να 

αξιολογηθεί κατά πόσον σε περιπτώσεις δικαστικής επίλυσης όπου το βάρος απόδειξης θα 

φέρει ο παραπονούμενος, υπάρχει εύλογη πιθανότητα να αναμένεται από το δικαστήριο να 

αξιολογήσει ή να λάβει υπόψη του εμπειρικές μελέτες της ψυχολογίας (κυρίως για τις 

επιθετικές εμπορικές πρακτικές, αλλά δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθούν και στα πλαίσια 

των παραπλανητικών πρακτικών ειδικά ως προς την ομάδα ευάλωτων καταναλωτών).  

Η διαπίστωση αυτή δεν αποτελεί λεκτική υπερβολή, καθώς και η Επιτροπή ανατρέχει στα 

ευρήματα της συμπεριφορικής οικονομικής θεωρίας και αναγνωρίζει πως η παρουσίαση και το 

περιεχόμενο των πληροφοριών στους καταναλωτές δύναται να επηρεάσουν την συμπεριφορά  

ενός καταναλωτή93. Η θέση αυτή μπορεί να ενισχυθεί και από απόφαση δικαστηρίου της 

                                                           
93Ευρωπαϊκή Επιτροπή SWD (2016) 163 final, σελ 68. 
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Ένωσης, όπου έγινε προτροπή σε εθνικό δικαστήριο να λάβει υπόψη κατά την διεξαγωγή της 

ένδικης διαδικασίας επιστημονικά στοιχεία94. Άλλωστε, έχει υποστηριχθεί σε ξένη 

βιβλιογραφία που αφορά την Οδηγία 2005/2995, όπου υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις στη 

βάσει των νομοθετικών κειμένων για το δίκαιο του καταναλωτή, πως ένα εθνικό δικαστήριο 

δεν είναι σε θέση, για οικονομικούς και χρονικούς λόγους, να ζητήσει την διεξαγωγή 

εμπειρικής έρευνας, μπορεί όμως να ζητήσει εμπειρογνώμονα ψυχολόγο να σχολιάσει και να 

παραθέσει στοιχεία, τα οποία το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη του για την έκδοση 

απόφασης. Κρίνεται δε πιο πρακτικό και αποτελεσματικό να στηριχθεί το δικαστήριο σε 

μελέτες που έχουν ήδη γίνει παρά να διατάξει μια νέα μελέτη στη βάσης συγκριμένων 

γεγονότων, ωστόσο, εφόσον τα ανωτέρω είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου και 

όχι υποχρέωση, είναι πιθανόν να παραγκωνίζεται η επιστήμη και να συνάγονται 

συμπεράσματα από ανεπαρκείς αιτιολογίες και επιστημονικά ευρήματα ..  

3.4. Η προστασία του καταναλωτή στον τομέα του λιανικού εμπορίου με την 

ευρεία έννοια 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το λιανικό εμπόριο κατέχει σημαντική θέση στην καθημερινότητα 

όλων, διότι μέσα από αυτό τον τομέα οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες από τους 

εμπορευόμενους, συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας, απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων και 

είναι σημαντική πηγή άντλησης του φόρου προστιθέμενης αξίας96. Όπως είναι φυσικό, λοιπόν, 

σε αυτό τον τομέα επικρατεί μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων με απώτερο 

σκοπό την μεγάλη αποκομιδή κερδών. Όταν ο ανταγωνισμός είναι θεμιτός αυτό δρα προς 

                                                           
94Schebesta, Hanna and Purnhagen, Kai Peter, Is the ‘Behavioural Turn’ in Consumer Law Taken by Dutch Courts? (September 

1, 2017). Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, 2017, 272-278, σελ, 1. 
95Anne-Lise Sibony (2015) Can EU Consumer Law Benefit From Behavioural Insights?. In: Mathis K. (eds) European 

Perspectives on Behavioural Law and Economics. Economic Analysis of Law in European Legal Scholarship, vol 2. Springer, 

Cham. 
96Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και της στατιστικής υπηρεσίας. 
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όφελος του καταναλωτή, διότι δημιουργούνται συνθήκες που ευνοούν την πώληση αγαθών σε 

καλύτερες τιμές, εξυπηρέτηση, ποιότητα κλπ. Εξάλλου υπάρχει ο περί της Προστασίας του 

Ανταγωνισμού Νόμος του 2008 (13(I)/2008) («ο περί Ανταγωνισμού Νόμος») στον οποίο 

τίθεται ένα πλαίσιο κανόνων και αρχών για την εξασφάλιση του αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού («ΕΠΑ») είναι αρμόδια για την 

εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωσης των εμπορευομένων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη 

και προστασία του καταναλωτή97. 

3.4.1. Πρατήρια υγρών καυσίμων 

Συγκεκριμένα στο τομέα του λιανικού εμπορίου συγκαταλέγονται ανάμεσα σε άλλα98 και τα 

πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία η πλειονότητα των καταναλωτών επισκέπτεται ,καθώς σε 

αυτή τη διαπίστωση συμβάλει το γεγονός πως για το 2020 υπάρχουν 728.000 εγγεγραμμένα 

οχήματα99. Επομένως η συλλογή στοιχείων, σε αυτό τον τομέα, από τις αποφάσεις της ΥΠΚ 

συμβάλλει ιδιαίτερα στην διαπίστωση της χρησιμότητας του Νόμου στην προστασία του 

καταναλωτή. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα αρχεία της ΥΠΚ διαπιστώθηκε μόνο 

μία παράβαση από το 2015Ακριβέστερα στην απόφαση 2019/03 (ΑΠ) «LUKOIL» η ΥΠΚ έλαβε 

παράπονο από καταναλωτή κατά Πρατηρίου Προμήθειας / Διάθεσης Πετρελαιοειδών υπό την 

εμπορική επωνυμία «LUKOIL» για παράβαση του Νόμου, καθώς όπως ισχυριζόταν ο 

καταναλωτής, το πρατήριο δεν προμηθευόταν πετρελαιοειδή προϊόντα ή/και καύσιμα από την 

εταιρεία «Coral Energy Products Cyprus Ltd», η οποία είναι η αποκλειστική δικαιούχος της 

χρήσης του εμπορικού σήματος «LUKOIL» στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά με καύσιμα 

άγνωστης προέλευσης. Κατά τη συνήθη διαδικασία κατόπιν παραλαβής παραπόνου, η ΥΠΚ, με 

                                                           
97Όπως διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ. 
98Καθώς οι κλάδοι που συγκαταλέγονται στον τομέα του λιανικού εμπορίου είναι πολλοί δεν κρίνεται αναγκαίο η παράθεση 

όλων. 
99Θεοχαρίδης  Π. «Ρεκόρ στις ανανεώσεις άδειας κυκλοφορίας – Τελευταία μέρα» Ο Φιλελεύθερος (10 Μαρτίου 2020). 
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επιστολή της προς το πρατήριο, ζητούσε να λάβει θέση του πρατήριου για τις κατηγορίες και να 

προσκομίσει (α) αντίγραφα τιμολογίων, (β) αντίγραφο της συμφωνίας με την εταιρεία 

«LUKOIL» για τη χρήση του σήματος αυτής και (γ) αντίγραφο των λογαριασμών εσόδων. Το 

πρατήριο απέστειλε εντός της προθεσμίας ελλιπή στοιχεία με αποτέλεσμα η ΥΠΚ να αποστείλει  

δεύτερη επιστολή ενημερώνοντάς το πως εκ πρώτης όψεως διαφαίνεται παράβαση του Νόμου. 

Εφόσον δεν έλαβε οποιαδήποτε απάντηση τότε απέστειλε τρίτη επιστολή στην οποία 

ανταποκρίθηκε το πρατήριο και ζήτησε συνάντηση με την ΥΠΚ. Το αίτημα έγινε δεκτό, βάση 

του άρθρου 12(1) του Νόμου100, ωστόσο δε προέκυψε οποιοδήποτε νέο αποδεκτό στοιχείο. Το 

πρατήριο ισχυρίστηκε πως (α) υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με την αποκλειστική δικαιούχο της 

χρήσης του εμπορικού σήματος «LUKOIL» στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και ότι (β) ο 

Εμπορευόμενος έχει δικαιωθεί σε σχέση με το θέμα της προέλευσης των καυσίμων, τα στοιχεία 

όμως που προσκομίστηκαν δεν αποδεικνύουν αυτό τον ισχυρισμό. Κατόπιν η ΥΠΚ προχώρησε 

με την διαπίστωση παράβασης του άρθρου 4(4) σε συνδυασμό με το Παράρτημα Ι, 

υποπαράγραφο 13 και του άρθρου 5 του Νόμου, καθώς με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν 

φαίνεται να χρησιμοποιούνται προϊόντα από την εταιρεία «Coral Energy Products Cyprus Ltd», 

χωρίς όμως να προσδιορίζεται η προέλευση αυτών που χρησιμοποιούνται, με αποτέλεσμα να 

γίνεται παραπλάνηση ή/και εξαπάτηση του μέσου καταναλωτή λόγω της επωνυμίας του 

πρατηρίου.  

Περαιτέρω, αξίζει να προστεθεί πως στην Μελέτη Καταλληλότητας αναφέρθηκε πως είχαν 

παρατηρηθεί καταγγελίες όσον αφορά πρακτικές διαφήμισης εταιρειών καυσίμων για τις 

ιδιότητες εξοικονόμησης καυσίμων, που θεωρήθηκαν ανεπαρκείς ως προς τα κριτήρια με τα 

οποία συνάχθηκε η αποτελεσματικότητα της εξοικονόμησης, όπου η ΥΠΚ απέστειλε 

                                                           
100«…διοικητικά πρόστιμα, επιβάλλονται στον παραβάτη, με αιτιολογημένη απόφαση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, αφού ακούσει ή 

δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί, προφορικά ή/και γραπτά.». 
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προειδοποιητικές και καθοδηγητικές επιστολές στους εμπορευόμενους για διόρθωση αυτής της 

πρακτικής με αποτέλεσμα εφόσον οι εμπορευόμενοι συμμορφώθηκαν με τις επιταγές της ΥΠΚ 

να μην κινηθούν  οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες101. Σε αυτό το σημείο δημιουργούνται αρκετά 

ερωτήματα, καθώς δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τα πραγματικά περιστατικά της 

συγκεκριμένης υπόθεσης, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση συμπερασμάτων 

στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής. Ταυτόχρονα δεν δίνεται το νομικό υπόβαθρο βάση του 

οποίου έδρασε η ΥΠΚ και περιορίστηκε μόνο στην σύσταση τερματισμού της παράβασης και 

αποφυγής ίδιας ή παρόμοιας στο μέλλον και όχι επιβολής διοικητικού προστίμου, διότι 

φαινομενικά δεν έδρασε βάσει του άρθρου 11 (2) (α)102 , καθώς στο άρθρο αυτό προϋπόθεση της 

σύστασης/διαταγής για τερματισμό χωρίς επιβολή προστίμου είναι όπως η αθέμιτη εμπορική 

πρακτική δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί, αλλά επίκειται η εφαρμογή της, κάτι το οποίο δεν 

φαίνεται να προκύπτει σε αυτή την περίπτωση. 

Λόγω του ανωτέρω προβληματισμού, θεωρείται αναγκαίο να γίνει εισήγηση στην ΥΠΚ όπως 

δημοσιεύει τα περιστατικά και τις αποφάσεις της, όχι μόνο σε περιπτώσεις επιβολής διοικητικών 

προστίμων, αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις όπου, ενώ στοιχειοθετείται παραβίαση, δεν τους 

επιβάλλεται πρόστιμο και αντιθέτως διατάσσεται ή συστήνεται τερματισμός της παράβασης. 

Επιπλέον, αυτές οι αποφάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως υλικό μελέτης, τόσο σε 

αυτή τη διατριβή όσο και σε άλλες που μελετούν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην 

Κυπριακή Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η επιστημονική βιβλιογραφία επί του 

θέματος, διότι από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δεν ανευρέθηκαν επιστημονικά άρθρα 

                                                           
101Χριστιάνα Μάρκου, «Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law, Final report Part 3 – Country reporting 

Cyprus» (Civic Consulting 2017), σελ 197. 
102 «Να διατάσσει ή να συστήνει στον ενδιαφερόμενο παραβάτη … στην περίπτωση που αθέμιτη εμπορική πρακτική δεν έχει ακόμα 

εφαρμοστεί αλλά εύλογα κρίνεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία ότι επίκειται η εφαρμογή της, έστω και αν δεν αποδεικνύεται 

πραγματική ζημιά ή βλάβη, ούτε δόλος ή αμέλεια εκ μέρους του εμπορευόμενου, όπως, άμεσα ή μέσα σε τακτή προθεσμία, 

τερματίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον». 
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στα όποια να γίνεται αναφορά στις αποφάσεις της ΥΠΚ. Διακρίνεται, συνεπώς, ένα κενό, μια 

έλλειψη, στην επιστημονική κοινότητα της Κύπρου τη στιγμή που, όπως αποδείχθηκε και στα 

προηγούμενα κεφάλαια, ο Νόμος έχει σημαντική αξία και χρησιμότητα στην προστασία του 

καταναλωτή. 

Καταλήγοντας, η αποτελεσματικότητα του Νόμου στον τομέα των καυσίμων κρίνεται 

ικανοποιητική, διότι ενώ στην Κύπρο δραστηριοποιούνται περίπου 300 πρατήρια καυσίμων103 

διαπιστώθηκε μόνο μια παράβαση του Νόμου από πρατήρια καυσίμων μέσα από τα δημόσια 

προσβάσιμα αρχεία της ΥΠΚ, τα οποία δύναται να τύχουν τεκμηριωμένης αξιολόγησης.  

3.4.2. Δωροεπιταγές από επώνυμες αλυσίδες καταστημάτων 

Είναι ευρύτατα διαδεδομένη η άποψη πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλύσει την 

κοινωνία και είναι σχεδόν αδύνατον κάποιος να μην είναι χρήστης κάποιον εξ’ αυτών. Όταν δε 

χρησιμοποιούνται από εμπορευόμενους ως πλατφόρμες προώθησης των προϊόντων τους στο 

ευρύ κοινό, η προστασία του καταναλωτή, μέσω του Νόμου, γίνεται επιτακτική και δεν θα 

μπορούσε να μην αποτελέσει αντικείμενο ερευνών της ΥΠΚ, με αποτέλεσμα στο παρόν 

κεφάλαιο να αναφερθεί ο ρόλος των μέσων μαζικής δικτύωσης ως μέσα προώθησης προϊόντων 

που συγκαταλέγονται στους κλάδους του λιανικού εμπορίου. Άλλωστε σε αυτή τη διαπίστωση 

έχει καταλήξει και η Επιτροπή , η οποία επισήμανε πως ενέχονται κίνδυνοι παραπλανητικής 

διαφήμισης, που οδηγούν τον καταναλωτή σε πράξεις στις οποίες, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα 

προέβαινε104. 

Για να γίνει πιο σαφές, το παρόν μέρος θα ασχοληθεί με τα παράπονα καταναλωτών που 

αφορούσαν τη  χρέωση μέσω γραπτών μηνυμάτων, κατόπιν εγγραφής τους σε συνδρομητική 

                                                           
103 Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή «Τιμες Πετρελαιοειδων - Συχνές Ερωτήσεις» Μάρτιος 2019. 
104Ευρωπαϊκή Επιτροπή SWD (2016) 163 final, σελ 168. 
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υπηρεσία παρέχοντας τον αριθμό τηλεφώνου τους και κωδικό επιβεβαίωσης, για διεκδίκηση 

δωροεπιταγών ύψους 500 ευρώ από επώνυμες αλυσίδες καταστημάτων, λαμβάνοντας μέρος σε 

έρευνα αγοράς105. Κατόπιν, διαφάνηκε πως η εμπορική πρακτική που ακολουθούσε ο 

εμπορευόμενος χωριζόταν σε τρία στάδια: στο πρώτο παρουσιαζόταν πληρωμένη διαφήμιση σε 

μέσο μαζικής δικτύωσης, με χρήση εμπορικών σημάτων και εμπορικών επωνυμιών επώνυμων 

αλυσίδων καταστημάτων και πλήκτρου μετάβασης «SHOP NOW», δημιουργώντας την 

εντύπωση πως η διαφήμιση προερχόταν από αυτές και ήταν ασφαλής, χωρίς αναφορά στο 

προαπαιτούμενο της εγγραφής σε συνδρομητική υπηρεσία και καταβολή χρημάτων. Στο δεύτερο 

στάδιο γινόταν πρόσκληση σε συμμέτοχη σε έρευνα αγοράς, με εκφράσεις όπως «Μπορείς να 

επιλεγείς για την ευκαιρία να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ μια δωροεπιταγή από (επώνυμη αλυσίδα 

καταστημάτων) αξίας €500!»106, και πάλι χωρίς να διευκρινίζεται πως προαπαιτούμενο ήταν η 

εγγραφή σε συνδρομητική υπηρεσία. Την ίδια στιγμή δινόταν η εντύπωση πως οι ερωτήσεις στις 

οποίες καλούνταν να απαντήσουν στο πλαίσιο της έρευνας είχαν σχέση με την αγοραστική τους 

συμπεριφορά, εντύπωση η οποία ενισχυόταν με το περιεχόμενο των τεσσάρων ερωτήσεων όπως 

«πότε ήταν η τελευταία φορά που επισκεφτήκατε το κατάστημα...(επώνυμη  αλυσίδα 

καταστημάτων)»107 όπου υπήρχαν φωτογραφίες και ελληνικά ονόματα ατόμων φερόμενων ως 

νικητών που ανέφεραν «Δεν το πιστεύω, Εκστατικό, Φοβερό!...»108 με σκοπό την παρακίνηση 

των καταναλωτών να λάβουν μέρος. Στο τελευταίο στάδιο μετά το πέρας της έρευνας, οι 

καταναλωτές έπρεπε να εισάγουν τον αριθμό τηλεφώνου, να επιλέξουν κουτάκι σε πιο μικρή 

γραμματοσειρά που έγραφε «Έχω λάβει γνώση των όρων χρήσης και αποδέχομαι να 

                                                           
105 Η 2018/9 (ΑΠ) VEOO Solutions LTD είναι η μοναδική υπόθεση που ανευρέθηκε στα πλαίσια έρευνας αποφάσεων που να 

εμπίπτουν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.  
106 Απόφαση 2018/9 (ΑΠ) VEOO Solutions Ltd [2018] Αρ. Φακ.: 8.13.9.3.4.5, σελ 8. 
107 ένθ.ανω., σελ 8. 
108 ένθ.ανω., σελ 8. 
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ενεργοποιήσω τη  συνδρομητική υπηρεσία (NOW) με χρέωση €6,09 ανά εβδομάδα»109 και για 

πρώτη φορά καθόλη την διάρκεια των τριών σταδίων αναφερόταν πως «Οι εμπορικές επωνυμίες 

που αναφέρονται ΔΕΝ σχετίζονται με αυτή  την προσφορά» 110, ενώ, με επίσης μικρά γράμματα, 

αναγράφονταν οι όροι και προϋποθέσεις για τη συνδρομητική υπηρεσία. Εν συνεχεία, εάν 

επέλεγαν αυτό το κουτάκι τους αποστελλόταν ένας τετραψήφιος αριθμός και εισάγοντάς τον 

στην ιστοσελίδα ολοκληρωνόταν η διαδικασία και ξεκινούσε η αποστολή χρεωστικών 

μηνυμάτων στους καταναλωτές.  

Βάσει των ανωτέρω, η ΥΠΚ οδηγήθηκε στο συμπέρασμα πως ο εμπορευόμενος ακολουθούσε 

πρακτική αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας, καθώς παρακινούσε το 

ενδιαφέρον του μέσου καταναλωτή, μέσω της διαφήμισης, να μεταβεί στην ιστοσελίδα και να 

λάβει μέρος στην έρευνα, χωρίς να γνωστοποιεί την ύπαρξη χρεώσεων από τα αρχικά στάδια, με 

αποτέλεσμα ο αμφότερος να οδηγείται σε μια απόφαση που ενδεχομένως να μην ελάμβανε εάν 

γνώριζε πως θα υπήρχαν χρεώσεις111. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται ότι, στην απόφαση 

συναλλαγής, περιλαμβάνονται οι αποφάσεις που σχετίζονται άμεσα με την απόφαση αγοράς και 

για τον λόγο αυτό η απόφαση μετάβασης σε ιστότοπο θεωρείται απόφαση συναλλαγής112. Εν 

συνεχεία, γινόταν παραπλάνηση του μέσου καταναλωτή, ως προς την φύση του προϊόντος και τα 

κίνητρα δηλαδή την εγγραφή των καταναλωτών σε συνδρομητική υπηρεσία και όχι την έρευνα 

αγοράς για διεκδίκηση δωροεπιταγής και τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος ,δηλαδή ότι η 

δωροεπιταγή δεν προσφερόταν από επώνυμες αλυσίδες καταστημάτων. Επίσης ο εμπορευόμενος 

έκανε χρήση εμπορικών επωνυμιών/σημάτων/φωτογραφιών από προϊόντα και βιτρίνες 

επώνυμων αλυσίδων καταστημάτων, χωρίς την έγκριση των εν λόγω επώνυμων αλυσίδων 

                                                           
109 ένθ.ανω., σελ 9. 
110 ένθ.ανω., σελ 8. 
111 Παράβαση άρθρου 4 (2), (α) του Νόμου. 
112Ευρωπαϊκή Επιτροπή SWD (2016) 163 final, σελ 44-46. 
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καταστημάτων. Με άλλα λόγια ο εμπορευόμενος παρέλειπε ή/και απέκρυπτε ή/και παρείχε, 

κατά τρόπο ασαφή, πληροφορίες που οδηγούσαν τον μέσο καταναλωτή να λάβει την απόφαση 

συμμετοχής που διαφορετικά δεν θα ελάμβανε. Παρόλο που οι πληροφορίες που παρέχονταν 

στο τελευταίο στάδιο πριν την εγγραφή στην συνδρομητική υπηρεσία ήταν ορθές, οι 

καταναλωτές είχαν ήδη παραπλανηθεί από την αρχή της εμπορικής πρακτικής. Η ορθότητα των 

πληροφοριών δεν αναιρεί το γεγονός της παραπλάνησης του μέσου καταναλωτή, καθώς το 

περιεχόμενο των παρεχόμενων πληροφοριών και ο τρόπος παρουσίασης των 

συμπεριλαμβάνονται στη συνολική παρουσίαση στην όποια ανταποκρίνεται ο μέσος 

καταναλωτής. Η Επιτροπή έχει οδηγηθεί σε αυτό το συμπέρασμα μέσα από την άντληση 

στοιχείων από τη συμπεριφορική οικονομική θεωρία113. 

Ας σημειωθεί, ακόμη, ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση ίσως θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί 

παράβαση του σημείου 31 της μαύρης λίστας διότι αρχικά δημιουργείται μια ψευδής114, 

εντύπωση στον μέσο καταναλωτή πως αν προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια, δηλαδή να 

συμμετάσχει στην έρευνα αγοράς, θα αποκομίσει το όφελος της απόκτησης των δωροεπιταγών, 

ενώ στην πραγματικότητα η διεκδίκηση του οφέλους προϋποθέτει την καταβολή χρημάτων από 

τον καταναλωτή ή συνεπάγεται δαπάνη, διότι στο τελευταίο στάδιο καλούταν ο καταναλωτής να 

εγγραφεί στην συνδρομητική υπηρεσία, η οποία συνεπαγόταν χρέωση. Επιπλέον, το γεγονός 

πως το όφελος/έπαθλο έχει μεγαλύτερη αξία από αυτό που καλείται να καταβάλει ο 

καταναλωτής και/ή το κόστος της δαπάνης είναι αμελητέο, δεν αίρει την παραβατική 

συμπεριφορά του εμπορευόμενου, καθώς ένα έπαθλο δεν μπορεί να προϋποθέτει την καταβολή 

                                                           
113ένθ.ανω., σελ 68. 
114Στην Υπόθεση C-428/11  Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, 

Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry v Office of Fair Trading EU:C:2012:651, 

σκέψη 29, τονίσθηκε πως «ο όρος ψευδής δεν είναι απαραίτητος για την κατανόηση του σημείου 31 του παραρτήματος I ….. αλλά 

απλώς επιτείνει το νόημά της…. η απαγορευόμενη πρακτική αποτελείται από την πράξη δημιουργίας μίας εκ των εντυπώσεων που 

προβλέπονται στο πρώτο μέρος του σημείου αυτού, ενώ, όπως αναφέρει το δεύτερο μέρος του εν λόγω σημείου, οι εντυπώσεις αυτές 

δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.». 



57 
 

χρημάτων και να εκμεταλλεύεται την ψυχολογική προσδοκία κέρδους, η οποία οδηγεί τον 

καταναλωτή σε απόφασης συναλλαγής115.  

3.4.3. Υπεραγορές – Αλυσίδες καταστημάτων υπεραγορών 

Για σκοπούς κατανόησης της χρησιμότητας του Νόμου πρέπει να επισημανθεί πως αυτός ο 

στόχος έχει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών που βλάπτονται 

από τις εμπορικές πρακτικές εμπορευομένων, αλλά και των ανταγωνιστών των εμπορευόμενων . 

Αντίθετα ο Νόμος δεν προσφέρει προστασία στους ανταγωνιστές, εάν δεν είναι σε συνάρτηση 

με αυτή των καταναλωτών116 όπως και ότι η αθέμιτη πράξη ή η παράλειψη δεν είναι απαραίτητο 

να έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα ή να αφορά περισσότερο του ενός καταναλωτές, καθώς 

κάτι τέτοιο δεν συνάδει προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου117. Ωστόσο οι παραβάσεις των 

υπεραγορών που εξετάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα πως 

στον συγκεκριμένο τομέα αν και διακρίνονται πολυάριθμες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές τριών 

διαφορετικών εταιρειών, ως επί τω πλείστον επαναλαμβανόμενες, τα διοικητικά πρόστιμα 

κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλους τομείς118, με αποτέλεσμα να 

διαφαίνεται μια καταχρηστική δύναμη των εμπορευόμενων.  

Επιπλέον ένα ενδιαφέρον στοιχείο των υποθέσεων 11/2014 C.A.C. Papantoniou Trading Ltd, 

2017/03(AΠ) C.A.C Papantoniou Trading Limited, 2015/08(ΑΠ) Chris Cash & Carry Limited, 

2015/15(ΑΠ) Chris Cash & Carry Limited, 2015/26(ΑΠ) Chris Cash & Carry Limited και 

2018/02(ΑΠ) Lidl Cyprus, είναι πως οι διαπιστωθείσες παραβάσεις έγιναν κατόπιν 

                                                           
115Υπόθεση C-428/11  Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd 

Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry v Office of Fair Trading EU:C:2012:651, 

σκέψεις 32-34. 
116Υπόθεση C-126/11 INNO v Unie van Zelfstandige Ondernemers κ.λπ. EU:C:2011:851, σκέψη 27; Υπόθεση C-13/15 Cour de 

cassation (Γαλλία) v Cdiscount SA EU:C:2015:560, σκέψεις 25-26. 
117Υπόθεση C‑388/13 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság παρισταμένης της: UPC Magyarország Kft. EU:C:2015:225, σκέψεις 

44-45. 
1185,000 ευρώ έως 30,000 ευρώ. 
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αυτεπάγγελτης έρευνας της ΥΠΚ για έλεγχο της αγοράς και η πλειοψηφία τους αφορά τα 

καταστήματα Carrefour, αλυσίδα καταστημάτων που ενεργεί σε 35 χώρες στον κόσμο, τα οποία 

το 2015 ανήκαν στους τοπ 10 εμπόρους λιανικής παγκοσμίως119. Άλλωστε, η ΥΠΚ έχει 

παραδεχθεί πως οι αυτεπάγγελτες έρευνες, που συχνά διενεργεί, προσανατολίζονται 

περισσότερο σε μεγάλα καταστήματα ή αλυσίδες καταστημάτων120. Κάθε καταναλωτής 

επισκέπτεται υπεραγορές έως και σε καθημερινή βάση για να προμηθευτεί είδη πρώτης ανάγκης 

και όχι μόνο, επομένως η προστασία που παρέχεται από τον Νόμο είναι ίσως ιδιαίτερα 

σημαντική στις περιπτώσεις αυτές και κάθε καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματα του, 

τα οποία απορρέουν από τον Νόμο.   

Κάθε καταναλωτής έχει συναντήσει σε υπεραγορές προϊόντα με σήμανση έκπτωσης στη 

συσκευασία τους και αναγραφόμενη τιμή στο κάτω μέρος των ραφιών γι’ αυτό θα πρέπει να 

γνωρίζει πότε αυτή η εμπορική πρακτική μπορεί να θεωρηθεί αθέμιτη στη βάση του Νόμου. 

Όταν υπάρχει σήμανση στη συσκευασία για ποσοστό ή ποσό έκπτωσης και στο ράφι 

αναγράφεται η τελική τιμή έχοντας ήδη υπολογιστεί η έκπτωση, αλλά χωρίς αυτό να είναι 

ευδιάκριτο και κατανοητό στον καταναλωτή τότε ενδέχεται να εξαπατά τον καταναλωτή, διότι 

θα πρέπει να είναι ευδιάκριτος ο τρόπος με τον οποίο έχει υπολογιστεί η τιμή και κατά πόσον 

υπάρχει πλεονεκτική τιμή. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει στρέβλωση της οικονομικής 

συμπεριφοράς του μέσου καταναλωτή, λαμβάνοντας μια απόφαση που διαφορετικά δεν θα 

ελάμβανε, αφού δημιουργείται σ’ αυτόν η εντύπωση πως η έκπτωση θα γίνει στην τιμή που 

αναγράφεται στο ράφι και όχι ότι αυτή έχει ήδη υπολογιστεί. Επομένως, για να μην θεωρηθεί 

αθέμιτη και να μην παραβιάζει το άρθρο 5, πρέπει η τιμή που αναγράφεται ως τελική στο κάτω 

                                                           
119POPOVIĆ, Vesna; MIHAILOVIĆ, Branko; SIMONOVIĆ, Zoran. MODERN FOOD RETAIL AND UNFAIR TRADING 

PRACTICES. Economics of Agriculture, [S.l.], v. 65, n. 4, p. 1499-1511, dec. 2018, σελ 1500. 
120Χριστιάνα Μάρκου, «Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law, Final report Part 3 – Country reporting 

Cyprus» (Civic Consulting 2017), σελ 199. 
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μέρος των ραφιών να δηλώνει ξεκάθαρα πως αυτή η τελική τιμή έχει υπολογιστεί αφαιρώντας 

από την αρχική τιμή το αναγραφόμενο, πάνω στην συσκευασία, ποσοστό έκπτωσης.  

Όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία πωλούνται σε συσκευασίες με την σήμανση «ποσότητα 

προϊόντος  + ποσότητα προϊόντος  free», δηλαδή μια πλεονεκτική τιμή, δίνεται η εντύπωση στον 

μέσο καταναλωτή πως με την αγορά της πολυσυσκευασίας εξοικονομεί ένα ποσοστό το οποίο 

θα πλήρωνε, εάν αγόραζε την ίδια ποσότητα προϊόντων ατομικά. Κατά συνέπεια εάν 

υπολογιστεί πως η αγορά της ίδια ποσότητας ατομικά έχει διαφορά ακόμα και 0,03 ακριβότερα 

από την πολυσυσκευασία τότε συνιστάται παράβαση του άρθρου 5 του Νόμου, διότι η 

προσφορά δεν ήταν όντως προσφορά, με αποτέλεσμα να παρέχονται εσφαλμένες πληροφορίες 

στον καταναλωτή, ο οποίος λαμβάνει ή ενδέχεται να λάβει υπόψη, για να λάβει απόφαση 

συναλλαγής. Προς αποφυγή σύγχυσης διευκρινίζεται πως ο κίνδυνος στρέβλωσης της 

οικονομικής συμπεριφοράς του μέσου καταναλωτή δεν έγκειται στη διαφορά των cents στην 

τελική τιμή, αλλά στο γεγονός πως τα προϊόντα ήταν υπερτιμολογημένα και ενδεχομένως ο 

μέσος καταναλωτής να μην επέλεγε να αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα. Εξάλλου και το 

δικαστήριο της Ένωσης υποστηρίζει πως «δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι το πρόσθετο κόστος 

με το οποίο επιβαρύνθηκε ο καταναλωτής είναι αμελητέο»121. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα 

προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, διότι οι καταναλωτές προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα σε 

πλεονεκτική τιμή έναντι άλλων προϊόντων με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων, όσο 

ευκαταφρόνητο ποσό εξοικονόμησης και να είναι. Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε υπεράσπιση του 

εμπορευομένου πως αυτός δεν έχει επωφεληθεί ή δεν έχει επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την 

διαφορά της τιμής, μέσω της συγκεκριμένης εμπορικής πρακτικής δεν αναιρεί την ευθύνη του.  

                                                           
121Υπόθεση C‑388/13 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság παρισταμένης της: UPC Magyarország Kft. EU:C:2015:225, σκέψη 

50. 
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Παράλληλα, ακόμα μια συχνή πρακτική είναι η επιγραφή «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟ/WHILE STOCKS 

LAST» σε προϊόντα, ωστόσο η αγγλική επιγραφή «While stocks last», δεν συνάδει με την 

ελληνική επιγραφή «Μόνο για λίγο», δημιουργώντας έτσι στον μέσο καταναλωτή λάθος 

εντυπώσεις, διότι ο μέσος καταναλωτής θεωρεί πως όταν υπάρχουν επιγραφές σε διαφορετικές 

γλώσσες αυτές έχουν το ίδιο νόημα και περιεχόμενο, κάτι το οποίο δεν ισχύει σε αυτή την 

περίπτωση, καθώς το νόημα των δύο διαφέρει κατά πολύ, μια και η σωστή μετάφραση θα 

έπρεπε να είναι «μέχρι εξαντλήσεως του στοκ» (ο στόχος της επιγραφής είναι το περιεχόμενο 

της αγγλικής γλώσσας). Ακόμα όμως και αν ένας καταναλωτής γνωρίζει επαρκώς και τις δύο 

αναγραφόμενες γλώσσες και αναγνωρίζει τις διαφορές των δύο, δεν σημαίνει ότι 

αντιλαμβάνεται ποια είναι η επικρατέστερη. Σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται πως ο μέσος 

καταναλωτής βασίζεται στο περιεχόμενο που αναγράφεται στην μητρική του γλώσσα122, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση στον καταναλωτή πως τα προϊόντα θα διατίθενται σε 

πολύ περιορισμένο διάστημα (λέξεις «μόνο» και «λίγο») ενώ στην πραγματικότητα θα 

διατίθενται μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων, με συνέπεια να λάβει απόφαση συναλλαγής σε 

βεβιασμένο χρόνο. Η ύπαρξη ή όχι πρόθεσης παραπλάνησης του καταναλωτή δεν επηρεάζει την 

διαπίστωση παράβασης του Νόμου, επομένως όπου συναντάται αυτή η πρακτική συνιστά 

παράβαση του σημείου 7 του Παραρτήματος Ι123. Όσον αφορά τα διαφημιστικά έντυπα τα οποία 

χρησιμοποιούνται ως μέσο προώθησης των προϊόντων, έχει παρατηρηθεί πως στα διαφημιστικά 

φυλλάδια υπάρχει, με μικρά γράμματα, υποσημείωση πως είναι πιθανόν τα προϊόντα που 

διαφημίζονται να εξαντληθούν από την πρώτη μέρα, ενώ στις αναρτήσεις εντός των 

καταστημάτων (και εκτός) υπάρχει η αναγραφή «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟ/WHILE STOCKS LAST», 

                                                           
122 Στην Κυπριακή Δημοκρατία η αξιολόγηση της εμπορικής πρακτικής γίνεται στα πλαίσια της ελληνικής γλώσσας. 
123 «Ψευδής δήλωση ότι το προϊόν θα είναι διαθέσιμο για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα ή ότι θα διατίθεται μόνο υπό 

ειδικούς όρους για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να προκληθεί η λήψη άμεσης απόφασης και να στερηθεί από 

τους καταναλωτές η δυνατότητα ή ο χρόνος να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή.». 
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όπου είναι εμφανές ότι παρέχονται εσφαλμένες πληροφορίες, με αποτέλεσμα ο μέσος 

καταναλωτής να βασίζεται σε εσφαλμένες πληροφορίες για τη λήψη συναλλαγής. Για τους πάρα 

πάνω λόγους η ΥΠΚ έχει κρίνει ότι η συγκεκριμένη πρακτική παραβιάζει το άρθρο 5 του Νόμου 

και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λόγος υπεράσπισης το γεγονός ότι τα διαφημιστικά 

φυλλάδια δεν προωθήθηκαν σε τηλεοπτικά μέσα και στο διαδίκτυο, διότι η προώθηση ακόμα 

και εντός της υπεραγοράς είναι εμπορική πρακτική, η οποία καθοδηγεί την κρίση του 

καταναλωτή για την λήψη απόφασης124.  

Ένα συχνό, επίσης, φαινόμενο στις υπεραγορές είναι κάποια προϊόντα να προσφέρονται σε 

προσφορά με την επιγραφή «ΠΡΟΣΦΟΡΑ/OFFER» την οποία ο μέσος καταναλωτής 

αντιλαμβάνεται ως μια προφορά ενός προϊόντος σε ειδική πλεονεκτική τιμή, μειωμένη από την 

συνήθη τιμή πώλησης. Οι λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στα μέσα προώθησης των 

προϊόντων δεν μπορούν να τύχουν μιας ερμηνείας ετυμολογικής βάσει ενός λεξικού, αλλά 

πρέπει να ερμηνεύονται στον τρόπο αντίληψης των από τους καταναλωτές. Ο μέσος, λοιπόν, 

καταναλωτής αντιλαμβάνεται την λέξη προσφορά, ως μειωμένη τιμή πώλησης από την αρχική, 

επομένως δεν ευσταθεί οποιοσδήποτε ισχυρισμός πως η λέξη «προσφορά» πρέπει να 

ερμηνεύεται ως η πρόθεση του εμπορευόμενου να προσφέρει τα προϊόντα στους καταναλωτές 

με χρηματικό αντίτυπο. Στο ίδιο πλαίσιο, στις περιπτώσεις όπου ο εμπορευόμενος στόχο έχει να 

ενημερώσει τον καταναλωτή πως συγκεκριμένα προϊόντα προσφέρονται σε πλεονεκτική τιμή 

έναντι άλλων προϊόντων της ίδια γκάμας και όχι σε μειωμένη τιμή από την αρχική, τότε αυτό θα 

πρέπει να γίνεται ξεκάθαρα, χωρίς να αφήνεται ο καταναλωτής να πιστεύει πως η προσφορά 

αφορά την αρχική τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος. Πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα κριτήρια τα 

οποία οδήγησαν στη συγκεκριμένη προσφορά, έτσι ώστε να είναι σε θέση ο μέσος καταναλωτής 

                                                           
124 Απόφαση 2018/02 (ΑΠ) Lidl Cyprus [2018] Αρ. Φακ. 8.13.9.3.6/8.13.9.3.2.2, σελ 10-14. 
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να τα αξιολογήσει για να λάβει απόφαση συναλλαγής, σε διαφορετική περίπτωση θα συνίσταται 

παράβαση του άρθρου 6 του Νόμου.  

Συμπληρωματικά, όταν γίνεται μια πρόσκληση σε αγορά/προσφορά, αλλά τα αποθέματα έχουν 

εξαντληθεί από την πρώτη μέρα έναρξης της προσφοράς, δεν ενδιαφέρει το πλαίσιο του Νόμου 

το ποίος είναι υπεύθυνος για την έλλειψη διαθεσιμότητας, διότι σκοπός είναι σε αυτές τις 

περιπτώσεις να γίνει γνωστό από τον εμπορευόμενο η έλλειψη αυτή και για το λόγο αυτό όπου 

δεν γίνεται η ενημέρωση τότε συναντάται η παράβαση του σημείου 5 του Παραρτήματος Ι125, 

ειδικά όσον αφορά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Η γνωστοποίηση των ελλείψεων δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ότι έγινε επαρκώς, εάν αναρτηθεί ανακοίνωση εντός της υπεραγοράς, ακόμα και αν 

δεν ορίζεται στον Νόμο ο τρόπος ή το μέσο που θα πρέπει να γίνεται η γνωστοποίηση, διότι για 

να ενημερωθεί ο καταναλωτής για την έλλειψη έπρεπε να μεταβεί στην υπεραγορά, και αυτό δεν 

διαφέρει από την ενημέρωση που θα λάμβανε εντός του καταστήματος από κάποιον υπάλληλο 

της υπεραγοράς, γεγονός που ο Νόμος, θέλει να αποτρέψει, δηλαδή να υπάρχει δόλωμα για 

είσοδο στην υπεραγορά για πρόσκληση σε αγορά. Η λήψη της απόφασης του καταναλωτή 

τεκμαίρεται ότι έγινε από την στιγμή που έγινε γνώστης του διαφημιστικού φυλλαδίου πριν την 

είσοδο του στο κατάστημα. Κατά παρόμοιο τρόπο  ανακοίνωση στον ιστότοπο της υπεραγοράς  

θεωρείται ανεπαρκής τρόπος ενημέρωσης διότι η ενημέρωση πρέπει να γίνεται αφενός με 

ανάλογο τρόπο και παρόμοιο με την πρόσκληση σε αγορά (που είχε γίνει χωρίς την 

συγκατάθεση του καταναλωτή, διανομή φυλλαδίων διαφημιστικών, ενώ σε αυτή την περίπτωση 

πρέπει να γίνεται πράξη εκ μέρους του καταναλωτή) και αφετέρου ο μέσος καταναλωτής δεν 

επισκέπτεται τις ιστοσελίδες υπεραγορών, ειδικά όταν έχει προηγηθεί διαφημιστικό φυλλάδιο. 

                                                           
125«Πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε μια καθορισμένη τιμή, χωρίς να γίνεται γνωστή η ύπαρξη των οποιωνδήποτε εύλογων 

λόγων μπορεί να έχει ο εμπορευόμενος να πιστεύει ότι δε θα μπορέσει να προμηθεύσει ή να αναθέσει σε άλλον εμπορευόμενο να 

προμηθεύσει τα προϊόντα αυτά ή ισοδύναμά τους στην τιμή αυτή μέσα σε εύλογο διάστημα και σε εύλογες ποσότητες, λαμβανομένου 

υπόψη του προϊόντος, της κλίμακας διαφήμισης του προϊόντος και της τιμής που προσφέρεται (διαφήμιση «δόλωμα»).». 
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Επίσης, για να θεωρηθεί ένα προϊόν ως ισοδύναμο ενός άλλου (όταν το διαφημιζόμενο προϊόν 

δεν είναι διαθέσιμο) πρέπει ο εμπορευόμενος να είναι σε θέση να αποδείξει ότι είναι ισοδύναμα 

ποιοτικά, ως προς την ποσότητα και την τιμή. Στις περιπτώσεις όπου ένας εμπορευόμενος 

διαθέτει πέραν του ενός καταστήματος και καλεί όποιον καταναλωτή δεν μπορεί να προμηθευτεί 

το εν λόγω προϊόν από συγκεκριμένο κατάστημα να αποταθεί σε άλλο κατάστημα, όπου είναι 

διαθέσιμο, τότε ωθείται ο καταναλωτής σε επιπρόσθετές ενέργειες. Στη ουσία η οικονομική 

συμπεριφορά ενός καταναλωτή μεταβάλλεται από την στιγμή που λαμβάνει πρόσκληση σε 

αγορά (διαφημιστικό φυλλάδιο) και μεταβαίνει στο εν λόγω κατάστημα (για το οποίο έλαβε 

πρόσκληση αγοράς), διότι ενημερώνεται  από το συγκεκριμένο κατάστημα ότι το  προϊόν δεν 

είναι διαθέσιμο και πρέπει να μεταβεί σε άλλο κατάστημα ή να κάνει παραγγελία, με 

αποτέλεσμα ο καταναλωτής υποχρεώνεται είτε να ξαναπάει στο εν λόγω κατάστημα για 

παραλαβή της παραγγελίας είτε να μεταβεί στο άλλο κατάστημα για αγορά.  

Ένα σημαντικό στοιχείο στις υποθέσεις που αφορούν το λιανικό εμπόριο είναι ότι όταν 

διερευνάται ο αθέμιτος χαρακτήρας μιας εμπορικής πρακτικής και δη μέσω της διαφήμισης, δεν 

αποκλείεται να διαβάζεται ο Νόμος σε συνάρτηση με τον Περί Ελέγχου των Παραπλανητικών 

και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 (Ν. 92(I)/2000) («Ν. 92(I)/2000»)126. Βάση του 

νόμου αυτού, άρθρο 6 (1), ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας 

Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, και οποιοσδήποτε 

λειτουργός της Υπηρεσίας αυτής, έχει αρμοδιότητα εξέτασης παραπλανητικών και μη 

επιτρεπόμενων συγκριτικών διαφημίσεων προς το συμφέρον των καταναλωτών. Αντίθετα ο 

Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης («ΦΕΔ») είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ελέγχει το 

                                                           
126Σημειωτέον πώς δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση στη βάση του νόμου αυτού. 
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περιεχόμενο των διαφημίσεων με σκοπό την διασφάλιση της νομιμότητας αυτής127. Επομένως, 

δεν πρέπει να συγχέεται η αρμοδιότητα του υπουργείου με αυτή του ΦΕΔ, κυρίως διότι οι 

αποφάσεις του ΦΕΔ δεν είναι δεσμευτικές και δεν έχει εξουσία επιβολής κυρώσεων, δεν 

αποκλείεται όμως η συνεργασία των δύο128. Η ΥΠΚ έχει εκφράσει πως οι διατάξεις του Ν. 

92(I)/2000 ως προς τους συγκριτικούς κανόνες διαφήμισης θα έπρεπε να ενσωματωθούν στον 

Νόμο και να αποτελούν ενιαίο κείμενο, κυρίως λόγω της συχνής χρήσης του Νόμου και της 

μηδαμινής του Ν. 92(I)/2000 για να επιτευχθεί ένα μεγαλύτερο πλαίσιο προστασίας του 

καταναλωτή129. Θα αποτελούσε ένα καλύτερο σύστημα προς εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων 

των καταναλωτών η μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαθέσιμων φορέων ίσως και με την 

ίδρυση και επιπρόσθετων οργανώσεων130.  

Στην υπόθεση Υπόθεση C-562/15 Carrefour Hypermarchés SAS v ITM Alimentaire 

International SASU το δικαστήριο έκρινε πως εάν στα πλαίσια της διαφήμισης ο διαφημιζόμενος 

προχωρεί σε σύγκριση τιμών καταστημάτων μεγαλύτερου μεγέθους/κατηγορίας της αλυσίδας 

των δικών του καταστημάτων και, αφετέρου, τις τιμές των καταστημάτων μικρότερου 

μεγέθους/κατηγορίας ανταγωνιστικών αλυσίδων, διότι κάποια καταστήματα που είναι μέρος 

αλυσίδας καταστημάτων έχουν διαφορετικό μέγεθος, στην ουσία δύναται να παραπλανήσει τον 

μέσο καταναλωτή, διότι ακόμα και αν τα καταστήματα ανήκουν σε αλυσίδες καταστημάτων 

έχουν τις ίδιες τιμές χωρίς αποκλίσεις λόγω μεγέθους με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλάνη 

στον καταναλωτή πως αυτός επωφελείται με την αγορά προϊόντων του διαφημιζόμενου έναντι 

ανταγωνιστών του και δεν θεωρείται αντικειμενική η σύγκριση. Εάν όμως ο καταναλωτής 

γνωρίζει τα κριτήρια σύγκρισης, τότε δεν παραπλανάται ως προς τα οφέλη που προσφέρονται σε 

                                                           
127http://www.fed.org.cy/fed/. 
128Χριστιάνα Μάρκου, «Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law, Final report Part 3 – Country reporting 

Cyprus» (Civic Consulting 2017), σελ 197. 
129ένθ.ανω., σελ 201 και 218. 
130ένθ.ανω., σελ 218. 
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αυτόν από τον διαφημιζόμενο. Για αυτούς τους λόγους σε τέτοιου είδους διαφημίσεις είναι 

ουσιώδης πληροφορία τα ακριβή κριτήρια σύγκρισης τιμών ανάμεσα σε αλυσίδες 

καταστημάτων μεγαλύτερου ή μικρότερου μεγέθους/ κατηγορίας και αναφορά ποια είναι τα 

συγκεκριμένα καταστήματα. Αυτή η πληροφορία πρέπει να παρέχεται με σαφή τρόπο και να 

περιλαμβάνεται στο διαφημιστικό έντυπο ή όποιο άλλο είδος χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της 

διαφήμισης. Βέβαια, η έννοια της ουσιώδους πληροφορίας δεν ορίζεται στο Νόμο, ωστόσο 

προκύπτει ότι είναι κάθε πληροφορία την οποία έχει λάβει υπόψη του ο μέσος καταναλωτής για 

να λάβει απόφαση συναλλαγής, επομένως εάν η διαφήμιση οδηγεί σε πλάνη τους καταναλωτές 

και βλάπτει την ίδια στιγμή τους ανταγωνιστές, τότε είναι παραπλανητική διαφήμιση, διότι 

παραλείπονται ουσιώδεις πληροφορίες και υπάρχει ή ενδέχεται να υπάρξει στρέβλωση της 

οικονομικής συμπεριφοράς τους καταναλωτή131.  

Καταλήγοντας, ακόμα ένα στοιχείο, που χαρακτηρίζει τις αποφάσεις στον τομέα του λιανικού 

εμπορίου, είναι το γεγονός πως στην πλειοψηφία των αποφάσεων έχουν ασκηθεί ιεραρχικές 

προσφυγές από τους εμπορευόμενους οι οποίες μειώνουν το ποσό του προστίμου κυρίως στη 

βάση του γεγονότος πως οι υπεραγορές αναλαμβάνουν την ευθύνη και λαμβάνουν άμεσα 

διορθωτικά μέτρα και, όπως υποστηρίζεται από τον υπουργό, η μείωση του ποσού δεν αναιρεί 

τον αποτρεπτικό χαρακτήρα του διοικητικού προστίμου, κάτι το οποίο όμως δεν ευσταθεί 

ιδιαίτερα, διότι όπως αναλύθηκε ανωτέρω οι υπεραγορές και συγκεκριμένα οι ίδιες υπεραγορές 

παραβιάζουν με τις ίδιες εμπορικές πρακτικές τις διατάξεις του Νόμου με  την πάροδο του 

χρόνου, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται να αποτρέπονται από την άσκηση αθέμιτων εμπορικών 

πρακτικών. Μια εισήγηση που θα μπορούσε να γίνει είναι όπως δημιουργηθεί μέσω της ΥΠΚ 

ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου θα παρέχεται δωρεάν νομική συμβουλή σε 
                                                           
131 Υπόθεση C-562/15 Carrefour Hypermarchés SAS v ITM Alimentaire International SASU EU:C:2017:95, σκέψεις 30 και 35; 

Στην Κύπρο δεν έχουν παρατηρηθεί πολλές τέτοιες πρακτικές  βλ. Χριστιάνα Μάρκου, «Study for the Fitness Check of EU 

consumer and marketing law, Final report Part 3 – Country reporting Cyprus» (Civic Consulting 2017), σελ 201. 
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εμπορευόμενους, προτού προχωρήσουν με μια εμπορική πρακτική, η οποία μπορεί να θεωρηθεί 

αθέμιτη και να μοιράζεται ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικά ένας σύντομος οδηγός για τις κύριες 

πρόνοιες του Νόμου με απλουστευμένους όρους, τόσο σε καταναλωτές όσο και 

εμπορευόμενους132.  

Προκύπτει ξεκάθαρα, κατά την άποψη της γράφουσας, ότι η θέση πως η χρησιμότητα του 

Νόμου στην προστασία των καταναλωτών δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, διότι καλύπτει πολλές 

πτυχές της καθημερινότητας των καταναλωτών και απευθύνεται στη πλειοψηφία τους και όπως 

διαφάνηκε ήδη ο Νόμος  αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με άλλες νομοθεσίες που 

στόχο έχουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, όμως αυτό δεν 

αναιρεί το γεγονός πως μπορεί να αυξηθεί η αξιοποίηση του από ακόμα περισσότερους 

καταναλωτές.  

3.5. Η προστασία του καταναλωτή στον τραπεζικό τομέα 

Οι συχνότερα αναφερόμενες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αφορούν τις χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα την έλλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης και παραπλανητικής 

περιγραφής των υπηρεσιών133. Η χρησιμότητα του Νόμου στο τομέα τον χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, λοιπόν, είναι αναντίρρητη και αυτό κυρίως λόγω της στέρησης διαπραγματευτικής 

δύναμης του καταναλωτή και, την ίδια στιγμή, της κατάχρησης της δύναμης του 

εμπορευόμενου. Οι παραβάσεις του Νόμου που στοιχειοθετήθηκαν από την ΥΠΚ στο 

συγκεκριμένο τομέα αφορούν συμβάσεις στεγαστικών δανείων με καταναλωτές και συστήματα 

τοκοχρεωλυτικής μεθόδου αποπληρωμής δανείων διότι, παρέχονται ασαφείς και ελλιπείς 

πληροφορίες μέσα από τις διατυπώσεις τον όρων των συμβάσεων. Ειδικότερα έχουν εκδοθεί 3 

                                                           
132Χριστιάνα Μάρκου, «Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law, Final report Part 3 – Country reporting 

Cyprus» (Civic Consulting 2017), σελ 201. 
133Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (2016), σελ 194. 
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αποφάσεις134 (2/2015 και 2017/7 (ΑΠ)  Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) εκ των οποίων 

η μία (2016/16 (ΑΠ) Alpha Bank Cyprus Ltd) έχει ακυρωθεί πρόσφατα από το διοικητικό 

δικαστήριο.  

Η ιδιαιτερότητα της απόφασης 2016/16 (ΑΠ) Alpha Bank Cyprus Ltd έγκειται στο γεγονός πως 

αυτή ακυρώθηκε από το διοικητικό δικαστήριο λόγω της μη επαρκούς αιτιολόγησής της ΥΠΚ 

στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας που διενήργησε ως προς τον όρο του καταναλωτή και 

των στοιχείων που έλαβε υπόψη της και όχι διότι κρίθηκε πως οι παραβάσεις της τράπεζας δεν 

στοιχειοθετούνται στην ουσία τους. Αρχικά το διοικητικό δικαστήριο έκρινε λάθος την 

παράθεση της μεθοδολογίας εξέτασης του αθέμιτου χαρακτήρα της εμπορικής πρακτικής όπου η 

ΥΠΚ ανέφερε πως «στην απόφαση της 19/9/2013, CHS Tour Services GmbH v. Team4 Travel 

GmbH C-435/2011,(βλ. απόσπασμα απόφασης ανωτέρω) σκέψεις 39 επ., έχει κρίνει ότι αν μία 

πρακτική θεωρηθεί «παραπλανητική», τότε δεν είναι αναγκαία η εξέτασή της σύμφωνα με τη 

γενική ρήτρα της Οδηγίας, δηλαδή δεν εξετάζεται αν είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις 

επαγγελματικής ευσυνειδησίας και αν επηρεάζει ουσιωδώς ή δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την 

οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή σε σχέση με το προϊόν»135. Όπως ορθώς 

διατύπωσε το διοικητικό δικαστήριο αν και απαιτείται να εξετάζεται αν οδηγούν ή ενδέχεται να 

οδηγήσουν τον μέσο καταναλωτή να λάβει μία απόφαση συναλλαγής την οποία δεν θα 

ελάμβανε διαφορετικά, ενώ αυτό που δεν χρειάζεται να εξετάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις 

είναι οι απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας, το πρώτο μέρος δηλαδή της γενικής 

ρήτρας136, η λανθασμένη παράθεση στο κείμενο της απόφασης δεν συμβάλει στην λανθασμένη 

κρίση της ΥΠΚ, κατά την τεκμηρίωση της απόφασης της, όπου σε πολλά σημεία υπογραμμίζει 

                                                           
134Τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν κυμαίνονται από 170,000 έως 250,000 και αφορούν παραβάσεις των άρθρων 4, 

5 και 6. 
135 Απόφαση 2016/16 (ΑΠ) Alpha Bank Cyprus Ltd [2016] Αρ. Φακ.8.13.10.26.1.52.2 /8.13.10.26.1.6.2 /8.13.10.26.1.4.2 

/8.13.10.26.1.27.2 /8.13.10.26.1.116.2 /8.13.10.26.1.64.2 /8.13.10.26.1.10.2 /8.13.10.26.1.119.1 /8.13.11.3.16, σελ 6 . 
136Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας [2019], σελ 51. 
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τη σημαντικότητα της λήψης απόφασης, με αποτέλεσμα το ανωτέρω, απλώς, να επισημαίνεται 

στο πλαίσιο εξέτασης του διοικητικού δικαστηρίου και να μην αποτελεί λόγο ακύρωσης της 

απόφασης της ΥΠΚ. 

Εν συνεχεία, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η ΥΠΚ δύναται να εξετάζει οποιαδήποτε 

έγγραφα έρχονται εις γνώση της, κατά τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας, ωστόσο όπως 

έκρινε το διοικητικό δικαστήριο σε περιπτώσεις αυτεπάγγελτης έρευνας, πρέπει η ΥΠΚ να 

αποφεύγει να συνάγει συμπεράσματα επί συγκεκριμένων συμβάσεων, αλλά να στηρίζεται στα 

πρότυπα συμβάσεων που χρησιμοποιεί η τράπεζα και σε αυτό να γίνεται σαφής αναφορά στο 

κείμενο των αποφάσεών της. Εάν η ΥΠΚ λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένες, όπως στην παρούσα 

υπόθεση, συμβάσεις δάνειων με συγκεκριμένα άτομα, τα οποία περιήλθαν εις γνώση της 

κατόπιν παραπόνων, και έπειτα στηρίζει σε αυτές την τεκμηρίωση της, πρέπει να αξιολογήσει 

και να τεκμηριώσει χωρίς γενικότητες στην απόφασή της το σκεπτικό της που την οδήγησαν να 

συμπεράνει πως οι συγκεκριμένοι συμβαλλόμενοι είναι καταναλωτές και επομένως τυγχάνουν 

προστασίας του Νόμου με απώτερο αποτέλεσμα την εφαρμογή του. Από τα στοιχεία που 

προσκομίστηκαν στο διοικητικό δικαστήριο διαφάνηκε πως η ΥΠΚ έλαβε υπόψη της παράπονα 

καταναλωτών και είχε αντίγραφα των συμβάσεων τους, τα οποία χρησιμοποίησε για να 

προχωρήσει στην απόφαση της, χωρίς αυτό να είναι εμφανές από το κείμενο της απόφασης της 

ΥΠΚ και δεν έγινε παράθεση της αιτιολογικής σκέψης βάσει της οποίας οι συγκεκριμένοι 

παραπονούμενοι θεωρήθηκαν (ή μη) ως καταναλωτές, με αποτέλεσμα να οδηγήσει το  

διοικητικό δικαστήριο στην διαπίστωση πως «αποτελεί ουσιώδη παράλειψη άσκησης δέουσας 

έρευνας και οδηγεί αναπόφευκτα σε ακύρωση την επίδικη απόφαση, έχοντας υπόψη ότι ο 

Διευθυντής στην απόφασή του αναφέρεται σε «κάποιους» καταναλωτές και «κάποιες» δανειακές 

συμβάσεις και «κάποιους» που επλήγησαν, τα οποία από την ανάγνωση των φακέλων  και της 
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αλληλογραφίας, συνάγεται ότι αφορούν τους παραπονούμενους. Με την χρήση των παραδειγμάτων 

των παραπονουμένων για να αιτιολογηθεί η απόφαση του Διευθυντή, διευρύνθηκε το κύριο 

αντικείμενο της «δίκης» ενώπιόν του και παρασχέθηκε ατομική προστασία…»137, το οποίο 

αποτελεί τον λόγο ακύρωσης της απόφασης.  

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως τόσο ο εμπορευόμενος όσο και το δικαστήριο δεν αμφισβήτησαν 

την ουσία της απόφασης της ΥΠΚ, με άλλα λόγια δεν υπήρχε αμφισβήτηση επί των εμπορικών 

πρακτικών που ακολουθήθηκαν από τον εμπορευόμενο ως αθέμιτων στη βάση του Νόμου, κάτι 

το οποίο σίγουρα δημιουργεί δυσαρέσκεια ως προς το γεγονός πως στην ουσία του θέματος μια 

απόφαση της ΥΠΚ ακυρώθηκε, όχι διότι έγινε λανθασμένη διαπίστωση των εμπορικών 

πρακτικών ενός εμπορευομένου, αλλά λόγω μη επαρκούς συμπερίληψης στοιχείων στην 

απόφαση της ΥΠΚ. Είναι δεδομένο και δεν αμφισβητείται κατ’ ουδένα λόγο ότι κατά την 

εφαρμογή του Νόμου πρέπει να διαπιστώνεται και να τεκμηριώνεται αναλυτικά εάν ο αποδέκτης 

της πρακτικής είναι καταναλωτής, όμως αποφάσεις των οποίων δεν αμφισβητούνται τα 

ευρήματα στην ολότητα και ουσία τους, αλλά ένα μέρος των ευρημάτων, δηλαδή σε 

μεμονωμένα περιστατικά ατόμων, στα οποία υπάρχει διαφωνία κατά πόσο ορθά θεωρήθηκαν ως 

καταναλωτές, είναι ατυχές να ακυρώνονται, με αποτέλεσμα εμπορευόμενοι που κατ’ ουσίαν 

παραβαίνουν τις προσταγές του Νόμου να μην τιμωρούνται λόγω παρατυπιών της ΥΠΚ στο 

πλαίσιο της μεθοδολογίας που ακολουθεί στις αποφάσεις της. Σίγουρα αυτό θα αποτελεί ένα 

ισχυρό προηγούμενο και θα πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ΥΠΚ να είναι ακόμα 

περισσότερο αναλυτική στις αποφάσεις της για να μην αφήνει τέτοιες παρατυπίες να οδηγούν 

μια υπόθεση σε ακύρωση, τη στιγμή που όντως στοιχειοθετούνται αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές.  

                                                           
137Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας [2019] σελ 55. 
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Ένα στοιχείο το οποίο διαπιστώθηκε, κατά τη διαδικασία διερεύνησης και μελέτης των 

αποφάσεων της ΥΠΚ στον χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι οι συχνές αναφορές στον Περί 

Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο του 1996 «ο Περί 

Καταχρηστικών Ρητρών νόμος»138, καθόλα εύλογη διαπίστωση, καθώς ο αμφότερος τυγχάνει 

εφαρμογής σε κάθε ρήτρα σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ εμπορευόμενου και καταναλωτή, η 

οποία δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης. Όπως και ο Νόμος, είναι ένα 

σύνολο κανόνων δικαίου που αποσκοπεί στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

καταναλωτών με μια σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο, όπου η ύπαρξη καταχρηστικών 

όρων που διέπεται από τον Περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο 

του 1996 («ο περί Καταχρηστικών Ρητρών Νόμος») δεν εμποδίζει την παράλληλη εφαρμογή 

των διατάξεων του Νόμου139. Παράλληλα, παρατηρούνται αναφορές και σε άλλα νομοθετικά 

κείμενα όπως η Οδηγία 2008/48/ΕΚ για την καταναλωτική πίστη και η Οδηγία 2014/17/ΕΕ για 

τη στεγαστική πίστη, διότι αυτές καθιερώνουν συγκεκριμένους κανόνες ενημέρωσης των 

καταναλωτών με αναφορά στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, το οποίο αποτελεί κρίσιμη 

πληροφορία για τον καταναλωτή140. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να διευκρινιστεί πως, εάν οι 

διατάξεις του Νόμου αλληλεπικαλύπτονται με άλλη νομοθεσία πιο ειδικής επί της πρακτικής, 

τότε υπερισχύουν αυτές της ειδικής (lex specialis) υπό την αίρεση τριών προϋποθέσεων, πρώτον 

να έχει νομοθετηθεί σε ενωσιακό επίπεδο, δεύτερον να γίνεται ρύθμιση μίας συγκεκριμένης 

πτυχής των εμπορικών πρακτικών (εντούτοις ο Νόμος έχει εφαρμογή για πτυχές που δεν 

ρυθμίζονται με την ειδική νομοθεσία, όπως σε περιπτώσεις επιθετικής συμπεριφοράς του 

                                                           
138 Άρθρο 3(1). 
139Υπόθεση C-453/10 Jana Pereničová, Vladislav Perenič v SOS financ spol. s r. o. EU:C:2012:144, σκέψη 91. 
140 Η γνώση του συνολικού κόστους της πίστωσης είναι ουσιώδης πληροφορία για τον καταναλωτή για να μπορεί να είναι σε 

θέση να λάβει απόφαση συναλλαγής με συγκεκριμένη τράπεζα. 
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εμπορευόμενου) και τρίτον να υπάρχει σύγκρουση ή αλληλοεπικάλυψη των νομοθεσιών, σε 

αυτές τις περιπτώσεις ο Νόμος μπορεί να εφαρμοστεί επικουρικά141. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου από τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα στη Κύπρο περιορίζονται στις παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές που συνίστανται 

σε πράξεις και παραλήψεις, συγκεκριμένα παράβαση των άρθρων 4 (1) και 4 (2) σε συνδυασμό 

με το άρθρο 5 και το άρθρο 6. Γίνεται επομένως εύκολα αντιληπτό πως δεν διαπιστώθηκε καμία 

παράβαση των άρθρων 7 και 8, επιθετικών πράξεων ή/και παραλείψεων, όπως και δεν 

τεκμηριώθηκε καμία παράβαση των σημείων της μαύρης λίστας. Από την μελέτη των σημείων 

της μαύρης λίστας, κρίνεται δύσκολο να στοιχειοθετηθεί μια εμπορική πρακτική ενός 

πιστωτικού ιδρύματος, όπως μια τράπεζας, ως αθέμιτη στη βάση αυτών. Αφενός δεν 

ανευρέθηκαν οποιαδήποτε αποτελέσματα σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο όπου να 

στοιχειοθετείται παράβαση των σημείων αυτών, αφετέρου, στις κατευθυντήριες γραμμές 

σχετικά με την εκτέλεση/εφαρμογή της Οδηγίας 2005/29142, δεν υπάρχει καμία αναφορά στον 

κατάλογο με τα παραδείγματα και τις διευκρινήσεις της Επιτροπής στα σημεία του 

Παραστήματος Ι που να περιλαμβάνουν εμπορική πρακτική τράπεζας. Πρακτικά η πλειοψηφία 

των υπηρεσιών, που συχνά στοιχειοθετούνται ως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στη βάση της 

μαύρης λίστας, είναι υπηρεσίες του λιανικού εμπορίου, ακίνητης ιδιοκτησίας, τομέας ταξιδιών, 

πυραμιδωτά συστήματα πωλήσεων, καλλυντικά προϊόντα, θεραπείες αισθητικής, προϊόντα 

ευεξίας, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου κλπ. 

Παρόλο που δεν αποκλείεται κάποιες εμπορικές πρακτικές ενός πιστωτικού ιδρύματος να 

εμπίπτουν στα σημεία αυτά, για παράδειγμα μπορεί ο εμπορευόμενος να ισχυρίζεται ότι έχει 

                                                           
141Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (2016), σελ 18 και 188. 
142ένθ.ανω., σελ 49. 
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έγκριση δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, ενώ δεν την έχει143 ή μπορεί να προωθεί ένα πρόγραμμα 

χορήγησης δανείων ή άλλης υπηρεσίας με συγκεκριμένο επιτόκιο ή τιμή για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα και η δήλωση αυτή να είναι ψευδής144, εφόσον όμως δεν ανευρέθηκαν 

οποιαδήποτε στοιχεία να τεκμηριώνουν παραβάσεις των σημείων της μαύρης λίστας τα ανωτέρω 

είναι υποθέσεις στα πλαίσια παροχής παραδείγματος ποιων σημείων, ενδεικτικά και όχι 

εξαντλητικά, θα μπορούσε μια τράπεζα να παραβεί.   

Με δεδομένα τα παραπάνω, ο προσανατολισμός στον αθέμιτο χαρακτήρα των εμπορικών 

πρακτικών των τραπεζών είναι στο βαθμό των πληροφοριών που είτε είναι ασαφείς είτε 

ελλιπείς. Αρχικά, όσον αφορά το στάδιο της προσυμβατικής ενημέρωσης/πληροφόρησης, αυτό 

είναι ένα κρίσιμο στάδιο καθώς βάση αυτού ο καταναλωτής αποφασίζει αν επιθυμεί να 

δεσμεύεται από τους όρους και το περιεχόμενο της σύμβασης, που έχει διατυπώσει εκ των 

προτέρων ο επαγγελματίας. Επομένως, οι συμβατικοί όροι συνδέονται άμεσα με την προώθηση 

των δανείων προς τους καταναλωτές145 και αποτελούν πρόσκληση προς αγορά146 που αποτελεί 

ευρύτερη έννοια της προσυμβατικής πληροφόρησης. Ένα ενδιαφέρον σημείο που αξίζει να 

αναφερθεί είναι το γεγονός πως οι πράξεις των υπαλλήλων της τράπεζας (όλων η μερικών) στο 

στάδιο της προσυμβατικής ενημέρωσης, την δεσμεύουν και δεν αναιρούν την ευθύνη της, ακόμα 

και αν η τράπεζα με ενδοεταιρεικά μηνύματα ή/και επιστολές παρέχει οδηγίες που πρέπει να 

τηρούν οι υπάλληλοί της. Αν σε αυτό το στάδιο αυτοί αμελούν ή δεν προχωρούν όπως 

ενδείκνυται για οποιοδήποτε λόγο, δεν αναιρείται η ευθύνη της τράπεζας. Ο λόγος που δεν 

αίρεται η ευθύνη της τράπεζας, στα πλαίσια του Νόμου, είναι διότι θεωρείται πως δεν πήρε τα 

                                                           
143Σημείο 4 τα μαύρης λίστας . 
144ένθ.ανω. σημείο 7.  
145Υπόθεση C‑310/15 Vincent V. Deroo‑Blanquart v Sony Europe Limited, διάδοχο της Sony France SA EU:C:2016:633, σκέψη 

40; Υπόθεση C-26/13 Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt EU:C:2014:282, σκέψη 70. 
146Άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «πρόσκληση προς αγορά» την εμπορική επικοινωνία στην οποία αναφέρονται τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, η τιμή ή/και ένδειξη τιμής, με τρόπο ο οποίος ενδείκνυται για τα μέσα της εμπορικής 

επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται, ούτως ώστε να δύναται ο καταναλωτής να αποφασίσει ή/και να πραγματοποιήσει την 

αγορά. 
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απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών που εξέδωσε, μέσω της 

διοίκησής της, με αποτέλεσμα οι πράξεις ή/και παραλείψεις των υπαλλήλων της να έχουν 

αντίκτυπο στην ενημέρωση των καταναλωτών. 

Οι συμβατικοί όροι συνδέονται άμεσα με την προώθηση των δανείων προς καταναλωτές και 

αποτελούν εμπορική πρακτική147, επομένως ασαφείς ή ελλείπεις όροι σχετικά με τις 

προϋποθέσεις και το συνολικό κόστος αποπληρωμής ενός δανείου, στοιχειοθετούν παράβαση 

του Νόμου διότι δεν διευκρινίζουν τις προϋποθέσεις πρόωρης αποπληρωμής του δανείου και  

δεν παρέχονταν ουσιώδεις πληροφορίες, όπως πίνακες χρεώσεων και εξόδων, στους οποίους 

αναφέρονταν με ακρίβεια τα ποσά που θα καλούνται να χρεωθούν οι καταναλωτές, με 

αποτέλεσμα τον επηρεασμό της απόφασης τους να συμβληθούν με συγκεκριμένη τράπεζα για τη 

συγκεκριμένη σύμβαση, αν και η Επιτροπή έχει επισημάνει πως ο μέσος καταναλωτής δεν 

συγκρίνει ποτέ προσφορές από τράπεζες, απεναντίας αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να τις 

συγκρίνει148. Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει υποστηρίξει πως δεν είναι δυνατός ο εκ των 

προτέρων υπολογισμός του ακριβούς κόστους της πρόωρης αποπληρωμής, ωστόσο αυτό δεν 

αποτελεί βάσιμο ισχυρισμό που αναιρεί την παράβαση των διατάξεων του Νόμου. Όντας 

μακροχρόνια δέσμευση του καταναλωτή οι προϋποθέσεις και το κόστος της πρόωρης 

αποδέσμευσης είναι ένας παράγοντας τον οποίο ο μέσος καταναλωτής συνυπολογίζει κατά την 

αξιολόγηση των προσφορών διαφορετικών τραπεζών και η τράπεζα έχει την υποχρέωση 

ενημέρωσης για τους όρους της πρόωρης αποπληρωμής που όπως προβλέπεται και από τον 

Εθελοντικό Κώδικα Συμπεριφοράς κατά την Προσυμβατική Ενημέρωση για τα Στεγαστικά 

Δάνεια, κατά συνέπεια όπου τα ανωτέρω δεν τηρούνται τεκμηριώνεται παράβαση του Νόμου, 

                                                           
147Υπόθεση C-453/10 Jana Pereničová, Vladislav Perenič v SOS financ spol. s r. o. EU:C:2012:144, σκέψεις 38-41. 
148Ευρωπαϊκή Επιτροπή SWD (2016) 163 final, σελ 53. 
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συγκεκριμένα των άρθρων 4 εδάφια (1) και (2)(γ) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 εδάφια (1) και 

(2). 

Εν συνεχεία του ανωτέρω, όροι οι οποίοι δεν αναγράφουν ακριβή ποσά πάρα μόνο ότι ο 

δανειολήπτης θα βαρύνεται με έξοδα, χωρίς να προσδιορίζονται τα κριτήρια υπολογισμού και ο 

χρόνος απαίτησης από την τράπεζα, συνιστούν αθέμιτη εμπορική πρακτική και δεν μπορεί να 

γίνει δεκτός ισχυρισμός πως η κρισιμότητα έγκειται στην ενημέρωση του καταναλωτή για την 

ύπαρξη χρεώσεων και όχι στην συγκεκριμενοποίηση του ποσού και των παραγόντων 

διαμόρφωσής του, καθώς η κρισιμότητα έγκειται στο συνολικό κόστος πίστωσης το οποίο θα 

αποτελέσει παράγοντα στην διαμόρφωση της απόφασης του καταναλωτή. Επιπλέον στον 

Εθελοντικό Κώδικας Συμπεριφοράς κατά την Προσυμβατική Ενημέρωση για τα Στεγαστικά 

Δάνεια προβλέπεται αναλυτική πληροφόρηση του δανειολήπτη σχετικά με τα όλα τα έξοδα του 

δανείου. 

Τα προϊόντα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ενέχουν σημαντικούς οικονομικούς 

κινδύνους, καθώς είναι συχνά δυσνόητα. Κάθε καταναλωτής που έχει συμβατική σχέση με 

τράπεζα πρέπει να γνωρίζει τις ακριβείς υποχρεώσεις του149 για τον λόγο αυτό οι συμβατικοί 

όροι της τράπεζας πρέπει να διευκρινίζουν τους παράγοντες που λαμβάνει υπόψη της η τράπεζα 

για την μεταβολή του ύψους των χρεώσεών της. Οι χρεώσεις και ο τρόπος μεταβολής τους 

θεωρούνται ουσιώδεις, επομένως ο καταναλωτής πρέπει να τα γνωρίζει για είναι σε θέση να 

επιλέξει κατά πόσο θέλει να συμβληθεί με τη συγκεκριμένη τράπεζα ή άλλη (στα πλαίσια του 

υγιούς ανταγωνισμού) με αποτέλεσμα όπου δεν ακολουθείται αυτό να συνίσταται παράβαση του 

                                                           
149Civic Consulting (2011), Στην μελέτη αυτή διαπιστώθηκε πως οι συχνότερες παραβάσεις συνίστανται στην έλλειψη 

πληροφοριών όσο αναφορά το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, το κόστος της πίστωσης, παραπλανητικές προσφορές  με 

χαμηλό επιτόκιο,  έλλειψη ουσιώδης πληροφόρησης των υποχρεώσεων των καταναλωτών που απορρέουν από τη σύμβαση. 
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άρθρου 6(4) του Νόμου, άρθρο 4 εδάφια (1) και (2)(γ) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 εδάφια (1) 

και (2).  

Η χρησιμότητα του Νόμου στην προστασία των καταναλωτών μπορεί να αναδειχθεί και μέσα 

από την έκθεση που παρουσιάστηκε στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 

περιλαμβανομένης εμπεριστατωμένης επισκόπησης σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση 

των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Σε αυτήν παρουσιάστηκε η αύξηση της αγοράς ακινήτων 

κατοικίας στα πλαίσια επενδυτικού προγράμματος για την απόκτηση άδειας διαμονής και 

ιθαγένειας, ενώ σημειώθηκε μείωση αγοράς από ντόπιους, διότι αυτοί περιορίζονται από τον 

τραπεζικό δανεισμό150. Είναι φανερό λοιπόν ότι η πλειοψηφία των κύπριων καταναλωτών 

προχωρούν στην αγορά κατοικιών μέσω τραπεζικού δανεισμού που, αν και σημειώθηκε μείωση, 

δεν αναιρεί την διαπίστωση ότι οι τραπεζικές συμβάσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

καθημερινότητα των καταναλωτών και μέσω του Νόμου παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο 

προστασίας των δικαιωμάτων τους στον συγκεκριμένο τομέα.   

Κατ’ επέκταση των ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί πως όσον αφορά συμβάσεις στεγαστικών 

δανείων σε ξένο νόμισμα, ειδικά στα στεγαστικά δάνεια τα οποία είναι μακροχρόνια, η τράπεζα 

οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για τις διακυμάνσεις του επιτοκίου και της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ των δυο νομισμάτων που μπορεί να υπάρξουν, διότι οι 

διακυμάνσεις αυτές ενέχουν κινδύνους και είναι πιθανόν να συμβάλουν στην οικονομική 

επιβάρυνση του καταναλωτή. Κατά αυτό τον τρόπο αποτελούν ουσιώδεις πληροφορίες που ο 

καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει για να είναι σε θέση να λάβει απόφαση σύναψης της 

σύμβασης, καθώς ο μέσος καταναλωτής εκ των πραγμάτων δεν έχει  εξειδικευμένες γνώσεις επί 

                                                           
150 Ευρωπαϊκή Επιτροπή SWD(2019) 1012 final, σελ 10-11. 
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του θέματος για να είναι σε θέση να εκτιμήσει τους συναλλαγματικούς κινδύνους151. Ακόμα μια 

ουσιώδης πληροφορία που πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή είναι η τιμή ενός δανείου152. 

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου το επιτόκιο είναι μεταβλητό, πρέπει να παρέχονται τα κριτήρια 

βάσει των οποίων μεταβάλλεται το επιτόκιο. 

Σε περιπτώσεις δανείων, τα οποία για να εκταμιευθούν είναι απαραίτητο να προσκομίζονται 

δικαιολογητικά από αρχιτέκτονες/μηχανικούς, είναι απαραίτητο όπως οι όροι της σύμβασης 

προσδιορίζουν αρχικά τα προσόντα των ατόμων των οποίων οι βεβαιώσεις χρειάζονται, το 

χρονικό διάστημα στο οποίο η τράπεζα θα αξιολογεί τις βεβαιώσεις και πότε θα λαμβάνονται 

αυτές.Αν αυτά τα χαρακτηριστικά λείπουν και δεν προσδιορίζονται σαφώς τα κριτήρια που 

αξιολογεί η τράπεζα, με αποτέλεσμα να ενεργεί μόνο κατά την απόλυτη κρίση της, τότε οι όροι 

αυτοί συνιστούν παραβίαση του Νόμου.   

Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί είναι πως, οποιεσδήποτε χρεώσεις με τις οποίες 

θα επιβαρύνεται ο καταναλωτής πρέπει να σαφείς και κατανοητές από τον μέσο καταναλωτή, 

όπως επίσης και λεπτομέρειες για οποιαδήποτε αύξηση αυτών, οι οποίες είναι επαχθείς, έτσι 

ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να γνωρίζει ποια είναι τα συμβατικά δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις του, καθώς αυτές οι πληροφορίες επιδρούν στην λήψη της απόφασής του153. 

Εντούτοις, ακόμα και αν κάποιες χρεώσεις κοινοποιούνται στους καταναλωτές, δεν πρέπει να 

είναι υπέρμετρες. Για να γίνει πιο σαφές στη υπόθεση της 2016/16 (ΑΠ) Alpha Bank Cyprus Ltd 

διατυπώθηκε πως η τράπεζα χρέωνε τους καταναλωτές 5 € για κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα και 50 

€ για κάθε έγγραφη επιστολή, την στιγμή που το κόστος για αποστολή μηνυμάτων είναι 

                                                           
151Υπόθεση C-92/11 RWE Vertrieb AG v Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV EU:C:2013:180, σκέψη 44; Υπόθεση C-

26/13 Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt EU:C:2014:282, σκέψη 70 +73. 
152Υπόθεση C-453/10 Jana Pereničová, Vladislav Perenič v SOS financ spol. s r. o. EU:C:2012:144, σκέψη 40. 
153Υπόθεση C-472/10 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság v Invitel Távközlési Zrt EU:C:2012:242, σκέψεις 27-28; Υπόθεση C-

92/11 RWE Vertrieb AG v Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV EU:C:2013:180, σκέψη 49. 
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ευκαταφρόνητο και στη περίπτωση αποστολής συστημένης επιστολής δεν ξεπερνά τα 15€154. Η 

πρακτική αυτή δεν συνάδει με τους κανόνες επαγγελματικής ευσυνειδησίας, εφόσον οι 

υπερβολικές χρεώσεις δύναται τα αποτρέψουν τους καταναλωτές να επιδιώξουν επικοινωνία με 

την τράπεζα εγγράφως. Με αυτό τον τρόπο η τράπεζα αποσκοπούσε στο να αποφύγει την άμεση 

επικοινωνία με τους καταναλωτές και την παροχή έγγραφων πληροφοριών σε αυτούς, με 

αποτέλεσμα οι αμφότεροι να είναι σε μειονεκτική θέση και να υπάρχει κίνδυνος μη διεκδίκησης 

των νόμιμων δικαιωμάτων τους. Εξάλλου έχει διαπιστωθεί πως ο μέσος καταναλωτής στην 

Κύπρο είναι ελαφρώς πιο ευάλωτος σε σχέση με τον μέσο όρο επί του συνόλου της ΕΕ και οι 

περιπτώσεις ευάλωτου χαρακτήρα είναι ιδιαίτερα αυξημένες στον χρηματοοικονομικό κλάδο155. 

Όσον αφορά τις καταστάσεις λογαριασμών που οι περισσότεροι λαμβάνουν μέσω ταχυδρομείου 

ή ηλεκτρονικά, πρέπει να διευκρινιστεί πως αυτά είναι ενημερωτικά έντυπα . Οποιαδήποτε 

αναφορά στις καταστάσεις λογαριασμού που δεσμεύει τον καταναλωτή πρέπει να περιέχεται 

ρητά στη σύμβαση δανείου, καθώς αυτή είναι η κύρια σύμβαση. Εξάλλου, οι καταστάσεις 

λογαριασμών (κίνηση λογαριασμών) παρέχονται στον καταναλωτή, έτσι ώστε να μπορεί σε 

μελλοντικό χρόνο να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες είτε εγγράφως είτε  ηλεκτρονικά 

είτε μέσω άλλων μέσων τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν156, με απώτερο σκοπό την 

προστασία των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών157. 

Είναι αξιοπρόσεκτο πως σε συμβάσεις δανείων υπάρχουν όροι σύμβασης που προνοούν πως το 

περιεχόμενο της σύμβασης και τα όποια συνοδευτικά έγγραφά της, είναι νόμιμα και δεν 

αντιτίθεται στους κανόνες δικαίου οποιουδήποτε κράτους, με αποτέλεσμα να δημιουργούν την 

                                                           
154 Απόφαση 2016/16 (ΑΠ) Alpha Bank Cyprus Ltd [2016] Αρ. Φακ.8.13.10.26.1.52.2 /8.13.10.26.1.6.2 /8.13.10.26.1.4.2 

/8.13.10.26.1.27.2 /8.13.10.26.1.116.2 /8.13.10.26.1.64.2 /8.13.10.26.1.10.2 /8.13.10.26.1.119.1 /8.13.11.3.16, σελ 16-17 
155Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (2016), σελ 54, 197. 
156Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμος του 2018 

(31(I)/2018). 
157Υπόθεση C‑375/15 BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG v Verein für 

Konsumenteninformation EU:C:2017:38, σκέψεις 45 και 49. 
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εντύπωση στον μέσο καταναλωτή πως έχει βεβαιώσει και αποδεχτεί το περιεχόμενο αυτών και 

την νομιμότητα αυτών με την υπογραφή της σύμβασης, κάτι το οποίο δεν ευσταθεί σε καμία 

περίπτωση, καθώς ο καταναλωτής μπορεί να αμφισβητήσει την νομιμότητα των όρων και δεν 

μπορεί να παραιτηθεί από αυτό το δικαίωμα εγγράφως158. Επίσης, βάση πάγιας νομολογίας, 

ρήτρες με αποκλειστική δωσιδικία υπέρ του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης της τράπεζας 

απαγορεύονται, καθώς δύναται να αποθαρρύνουν τους καταναλωτές που διαμένουν στο 

εξωτερικό για να προσφύγουν ένδικα διότι πιθανόν τα έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθούν να 

είναι επαχθή για αυτούς159.  

Όπως προαναφέρθηκε, δεν ανευρέθηκαν αποφάσεις που να αφορούν παράβαση των σημείων της 

μαύρης λίστας τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Ταυτόχρονα η μόνη υπόθεση η 

οποία ανευρέθηκε σε ενωσιακό επίπεδο από το 2015160 που να αφορά αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές πιστωτικών ιδρυμάτων εμπορευομένων στη βάση της Οδηγίας 2005/2 είναι η 

Υπόθεση C-109/17 Bankia S.A. v Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán, María de la 

Concepción Marí Merino. Στην εν λόγω υπόθεση διατυπώθηκε από το δικαστήριο πως δεν 

μπορεί να στοιχειοθετηθεί ακυρότητα σύμβασης αποκλειστικά και μόνο στη βάση της Οδηγίας 

2005/29, καθώς μπορεί οι ρήτρες που περιέχει να είναι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι οποίες 

απαγορεύονται, όπως και δεν απαιτείται από τα εθνικά δικαστήρια να ελέγχουν το κύρος του 

εκτελεστού τίτλου (της σύμβασης), εάν υπάρχουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αλλά έχουν την 

ευχέρεια να κρίνουν εάν ήταν αθέμιτη η εμπορική πρακτική από την οποία προέκυψε ο 

εκτελεστός τίτλος, εντούτοις εθνικό δικαστήριο δύναται να στηρίξει την εκτίμησή του περί 

καταχρηστικού χαρακτήρα συμβατικής ρήτρας στην διαπίστωση του αθέμιτου χαρακτήρα 

                                                           
158Άρθρο 6 (1) του Περί Καταχρηστικών ρητρών νόμου. 
159Υπόθεση C-240/98 Océano Grupo Editorial SA κατά Roció Murciano Quintero (C-240/98) et Salvat Editores SA v José M. 

Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) et Emilio Viñas Feliú 

(C-244/98) EU:C:2000:346, σκέψη 22. 
160 Τελευταία ημερομηνία αναφοράς είναι η 17η Απριλίου 2020. 



79 
 

εμπορικής πρακτικής161. Επιπρόσθετα αυτό το οποίο προκύπτει από αυτή την απόφαση είναι το 

γεγονός πως το δικαστήριο της ένωσης δεν είναι αρμόδιο να διαπιστώσει εάν συγκεκριμένος 

κώδικας ορθής τραπεζικής πρακτικής εμπίπτει στον ορισμό του κώδικα συμπεριφοράς κατά την 

έννοια της Οδηγίας 2005/29, με αποτέλεσμα να συνεπάγεται το συμπέρασμα πως αρμόδιο είναι 

το εθνικό δικαστήριο για τον χαρακτηρισμό αυτό162.   

Στις υποθέσεις που μελετήθηκαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων της χρησιμότητας του Νόμου 

στις τραπεζικές υπηρεσίες, διαπιστώθηκε πως είχε ασκηθεί μια μόνο ιεραρχική προσφυγή, η 

οποία επικύρωσε την απόφαση της ΥΠΚ, αλλά δεν παρατέθηκαν οι λόγοι για τους οποίους η 

τράπεζα προχώρησε με ιεραρχική προσφυγή, δηλαδή δεν υπήρχε το αιτιολογικό της τράπεζας 

στο οποίο στηρίχθηκε για να προβάλει ενστάσεις, όπως επίσης δεν είναι γνωστές ποιες ήταν 

ακριβώς οι ενστάσεις, αν περιοριζόταν μόνο στο ποσό του διοικητικού προστίμου ή/και την 

παράβαση των συγκεκριμένων διατάξεων όπως δικαιολογήθηκαν από την ΥΠΚ. Δια το λόγο 

αυτό δεν μπορεί να γίνει ιδιαίτερη ανάλυση για να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα. Ωστόσο εάν 

συγκριθεί η απόφαση του Υπουργού με αυτή που είχε παρθεί στην υπόθεση της ακίνητης 

ιδιοκτησίας, ως προς το χρονικό πλαίσιο που εκδόθηκε η απόφαση, φαίνεται πως στην υπόθεση 

του τραπεζικού ιδρύματος163 ο Υπουργός έλαβε απόφαση πολύ γρήγορα, καθώς η απόφαση της 

ΥΠΚ υπογράφτηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2015 ενώ η απόφαση του Υπουργού στις 30 Νοεμβρίου, 

2015, σε αντίθεση με την υπόθεση της ακίνητης ιδιοκτησίας όπου μεσολάβησαν χρόνια164. 

Εφόσον υπάρχει προθεσμία για το δικαίωμα άσκησης προσφυγής, (βλ. πρώτο κεφάλαιο) 

συνάγεται το συμπέρασμα πως το πέρασμα των χρόνων δεν οφείλεται σε αμέλεια του 

                                                           
161Υπόθεση C-109/17 Bankia S.A. v Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán, María de la Concepción Marí Merino 

EU:C:2018:735Σκέψη 33-34, 44, 48, 49. 
162Ενθ.ανω. σκέψη 54. 
163 Απόφαση 2/2015 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ [2015] Αρ. Φακ. 8.13.10.32/17. 
164 Απόφαση 2016/08 (ΑΠ) Pafilia Property Developers Ltd [2016] Αρ. Φακ. 8.13.10.26.1.64, η απόφαση της ΥΠΚ εκδόθηκε 

στις 9/9/2016 και του Υπουργού στις 16/04/2019. 
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εμπορευομένου, αλλά στη διαδικασία που ακολουθείται από τον Υπουργό165 για να λάβει 

απόφαση.  

Πρακτικές οι οποίες έχουν παρατηρηθεί, που όμως δεν έχουν εξεταστεί από την ΥΠΚ ή 

τουλάχιστον δεν έχει εκδοθεί απόφαση, καθώς δεν είναι γνωστές όλες οι υποθέσεις που εξετάζει 

η ΥΠΚ, εκτός και αν δημοσιευτεί η απόφαση, είναι πρώτον, η πρακτική τραπεζών όπου, κατά τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης καταναλωτικού δάνειου με καταναλωτές, οι οποίοι είναι μόνιμοι 

φορολογούμενοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν ελληνική υπηκοότητα και μιλούν 

την ελληνική γλώσσα άπταιστα, αλλά έχουν γεννηθεί στις χώρες Ρωσία και Γεωργία, 

υποχρεούνται να αποταθούν σε δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να τους εξηγήσει τους όρους και 

το περιεχόμενο της σύμβασης. Την ίδια στιγμή καλείται ο δικηγόρος να βεβαιώσει εγγράφως 

πως έχει διαβάσει την σύμβαση δανείου, τους έχει επεξηγήσει τους όρους και ότι αυτοί είναι 

ενήμεροι του περιεχομένου της σύμβασης. Η δικαιολογία των τραπεζών για αυτή την πρακτική 

είναι πως εφόσον έχουν γεννηθεί σε ξένες χώρες, θεωρούνται ότι δεν έχουν καλή γνώση της 

ελληνικής γλώσσας, στην οποία έχει συνταχθεί η σύμβαση δανείου, ωστόσο παραμερίζουν 

πλήρως ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου και έχουν ελληνικό διαβατήριο. Δεύτερη 

πρακτική είναι, ότι συμπεριλαμβάνεται όρος στη σύμβαση που αναφέρει πως σε περίπτωση 

καταγγελίας της, η τράπεζα δύναται να ξεκινήσει ένδικη διαδικασία, η οποία θα πρέπει, βάσει 

της σύμβασης, να επιδοθεί σε δικηγόρο. Κατά αυτό τον τρόπο επιβάλλεται στους καταναλωτές 

να αποταθούν σε δικηγόρο, έτσι ώστε να μπορεί η τράπεζα να συμπληρώσει τα στοιχεία αυτού 

μέσα στη σύμβαση για να γίνει η πιθανή μελλοντική επίδοση. Υπάλληλος της τράπεζας έχει 

υποστηρίξει πως αυτό είναι αδιαπραγμάτευτη πρακτική της τράπεζας και πως το ηλεκτρονικό 

σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν για την προετοιμασία της έγγραφης σύμβασης δεν τους 

                                                           
165 Σημειωτέον ότι ο Υπουργός ήταν ο ίδιος και στις δύο υποθέσεις. 
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επιτρέπει να προχωρήσουν σε ολοκλήρωση εάν δεν γίνει καταχώρηση των στοιχείων του 

δικηγόρου.   

Θα άξιζε λοιπόν να εξετασθεί από την ΥΠΚ κατά πόσον τα στοιχεία του άρθρου 4 πληρούνται 

για να μπορεί να υπάρχει εφαρμογή του Νόμου σε αυτές τις περιπτώσεις και να χαρακτηρισθούν 

οι πρακτικές αυτές ως αθέμιτες, διότι φαινομενικά γίνεται λόγος για πράξεις ενός 

εμπορευόμενου, της τράπεζας (και των υπαλλήλων της), η οποία ενεργεί στο πλαίσιο της 

χορήγησης καταναλωτικών δανείων, που αποτελεί μέρος της επαγγελματικής της 

δραστηριότητας, και απευθύνεται σε καταναλωτές. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία τα 

οποία θα πρέπει να διερευνηθούν είναι κατά πόσον οι εν λόγω εμπορικές πρακτικές οδηγούν ή 

ενδέχεται να οδηγήσουν τον καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής, την οποία διαφορετικά 

δεν θα ελάμβανε166, διότι, ναι μεν, η όποια επιλογή δικηγόρου δεν είναι απόφαση του 

καταναλωτή, αλλά επιβολή της τράπεζας, με αποτέλεσμα να επιδρά στην επαχθή οικονομική 

επιβάρυνσή του, ωστόσο εφόσον η απόφαση συναλλαγής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα και 

περιλαμβάνει και τις αποφάσεις που συνδέονται με το προϊόν και όχι μόνο αποφάσεις αγοράς, 

εναπόκειται στην ΥΠΚ να ερευνήσει τα περιστατικά της συγκεκριμένης περίπτωσης και την ίδια 

στιγμή να αξιολογήσει «την «πιθανότητα» της επίπτωσης της πρακτικής αυτής στην απόφαση 

συναλλαγής του μέσου καταναλωτή»167.  

4. Συμπεράσματα  

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποσκοπούσε μέσα από την εξέταση των αποφάσεών της 

ΥΠΚ, σε συνδυασμό με το νομοθετικό και νομολογιακό πλαίσιο, να εκτιμήσει και να προβάλει 

την χρησιμότητα του Νόμου στην προστασία των καταναλωτών στην Κύπρο. Ειδικότερα, η 

                                                           
166Υπόθεση C‑281/12 Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. arl v Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

EU:C:2013:859, σκέψη 29. 
167 Ευρωπαϊκή Επιτροπή SWD (2016) 163 final, σελ 49. 
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έρευνα στα δημόσια αρχεία της ΥΠΚ προσανατολίστηκε και περιορίστηκε σε τέσσερις τομείς, 

οι οποίοι αφορούν την πλειοψηφία των καταναλωτών και είναι μέρος της καθημερινής ζωής 

αυτών, ενώ αφορμή για την συγγραφή της παρούσας, αποτέλεσε η προσθήκη ενός πλαισίου για 

θεραπεία των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα των 

καταναλωτών κυρίως υπό τη μορφή της αποζημίωσης, με την εφαρμογή της Οδηγίας 2019/2161 

στις 7 Ιανουαρίου 2020. 

Συγκεκριμένα στον τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας, η χρησιμότητα του Νόμου έγκειται στο 

γεγονός πως μέσα από τις αποφάσεις της ΥΠΚ κατανοήθηκε πως είναι απαραίτητο σε κάθε 

σύμβαση να συμπεριλαμβάνεται ρητή αναφορά στη ύπαρξη ή μη επιβαρύνσεων και ειδική 

πρόνοια για τους κινδύνους ύπαρξης αυτών, διότι η πιθανή ύπαρξη επιβαρύνσεων επιδρά στην 

ικανότητα του καταναλωτή να αποκτήσει τίτλο ιδιοκτησίας κάτι το οποίο αναμένει ο μέσος 

καταναλωτής με την αποπληρωμή της σύμβασης. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη πολεοδομικής άδειας 

είναι νομοθετική προϋπόθεση και αποτελεί ουσιώδη πληροφορία που ο καταναλωτής πρέπει να 

γνωρίζει. Αντίθετα, δεν αποτελούν λόγους υπεράσπισης που να αίρουν την νομοθετική ευθύνη 

για παράβαση του Νόμου, η άγνοια περί ύπαρξης αυτού, η τυχόν επαγγελματική αμέλεια των 

νομικών συμβούλων και οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς μεταξύ των μερών, 

άλλωστε κάτι τέτοιο δεν προνοείται από τον Νόμο. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή ανέφερε πως η 

Οδηγία 2005/29 αποτελεί την νομική βάση τουλάχιστον των 50% των υποθέσεων που αφορούν 

αθέμιτες πρακτικές στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της ακίνητης 

περιουσίας.  

Παράλληλα, το κυριότερο συμπέρασμα που εξάχθηκε στον τομέα της ασφάλισης και επένδυσης, 

είναι το γεγονός πως μόνο σε αυτό τον τομέα τεκμηριώθηκαν επιθετικές εμπορικές πρακτικές, 

σε αντίθεση με τους άλλους  τρεις τομείς που εξετάστηκαν στους οποίους τεκμηριώθηκαν μόνο 
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παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Συγκεκριμένα πρακτικές οι οποίες διαβεβαιώνουν 

καταναλωτές για την σίγουρη επιτυχία επενδυτικών προγραμμάτων και πως μέσω αυτών θα 

γίνεται αυτόματη πληρωμή των δόσεών τους σε στεγαστικά δάνεια, χωρίς όμως να τους 

προειδοποιούν για επικειμένους κινδύνους, θεωρούνται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ειδικά 

όταν καταναλωτές αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και η διαβεβαίωση γίνεται σε 

περίοδο οικονομικής ύφεσης, ωθούνται να λάβουν μια απόφαση για επένδυση την οποία, χωρίς 

την διαβεβαίωση της πληρωμής των δόσεων τους δεν θα έκαναν, με λίγα λόγια οι 

εμπορευόμενοι εκμεταλλεύονται την ευάλωτη θέση του καταναλωτή με αποτέλεσμα να κρίνεται 

αυτή η πρακτική ως επιθετική. Σημαντικό στοιχείο σε αυτές της περιπτώσεις είναι οι 

περιστάσεις ο οποίες δύναται να διαταράξουν την κρίση του καταναλωτή και να τον οδηγήσουν 

σε απόφαση συναλλαγής, περιστάσεις όπως η χρήση προσβλητικής συμπεριφοράς και η 

εκμετάλλευση, από τον εμπορευόμενο, κάθε συγκεκριμένης ατυχίας ή περίστασης, την οποία 

γνωρίζει. Επομένως, υποστηρίχθηκε πως εφόσον αναμένεται η επίλυση των διαφορών στη 

βάση του Νόμου να αυξηθούν, λόγω της αποζημίωσης, θα πρέπει το δικαστήριο να 

συνεκτιμήσει κατά την αξιολόγησή του εμπειρικές μελέτες από το τομέα της επιστήμης της 

ψυχολογίας, διαπίστωση που ενισχύεται από το γεγονός πως και η Επιτροπή κάνει χρήση των 

συμπερασμάτων της συμπεριφορικής οικονομικής θεωρίας και το δικαστήριο της Ένωσης 

προτρέπει τα εθνικά δικαστήρια να λαμβάνουν υπόψη επιστημονικά στοιχεία. 

Στη συνέχεια, τα κύρια συμπεράσματα που συνάχθηκαν μέσα από τον τομέα του λιανικού 

εμπορίου είναι, πως οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές πρέπει να είναι ορθές 

από το πρώτο στάδιο της προώθησης των προϊόντων και δεν αίρεται η ευθύνη για παράβαση του 

Νόμου, αν αυτές παρασχεθήκαν σε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς η συνολική παρουσίαση του 

περιεχόμενου των πληροφοριών επιδρά στην απόφαση συναλλαγής που παίρνει ο μέσος 
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καταναλωτής. Ενώ στον τομέα των πρατηρίων καυσίμων κρίθηκε πως η αποτελεσματικότητα 

του Νόμου είναι ικανοποιητική, λόγω του ότι τεκμηριώθηκε μόνο μία παράβαση ανάμεσα σε 

περίπου 300 εμπορευομένων, αντίθετα όσον αφορά τις υπεραγορές διαπιστώθηκαν πολυάριθμες 

αποφάσεις της ΥΠΚ, στις οποίες διακρίνεται ο επαναληπτικός χαρακτήρας των αθέμιτων 

εμπορικών πρακτικών η πλειοψηφία των οποίων αφορά τα στοιχεία της μαύρης λίστας.   

Ανακεφαλαιώνοντας τα όσα παρατέθηκαν στον τραπεζικό τομέα, οι συχνότερες αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές που συναντώνται αφορούν την έλλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης και 

παραπλανητικής περιγραφής των υπηρεσιών και η χρησιμότητα του Νόμου σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι εμφανής, διότι οι καταναλωτές μπορούν να είναι σε θέση να αξιώσουν τα 

δικαιώματά τους μέσα από τις διατάξεις του Νόμου. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος είναι συχνά δυσνόητα, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τους 

καταναλωτές και οι καταναλωτές στερούνται διαπραγματευτικής δύναμης. Για το λόγο αυτό οι 

συμβατικοί όροι πρέπει να διευκρινίζουν τους παράγοντες και τα κριτήρια για τη μεταβολή ή 

επιβολή χρεώσεων στους συμβαλλόμενους, οι χρεώσεις που επιβάλλονται να μην είναι 

υπέρμετρες και οι όροι αποπληρωμής ενός δανείου να είναι σαφείς. Επιπρόσθετα, ένας 

καταναλωτής δεν μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του, εγγράφως, για πιθανή 

αμφισβήτηση της νομιμότητας του περιεχομένου μιας σύμβασης, λόγω των όρων που 

περιέχονται σε μία σύμβαση οι οποίοι προνοούν πως το περιεχόμενο είναι νόμιμο. Επιπλέον, 

βάσει ενωσιακής νομολογίας, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ακυρότητα σύμβασης αποκλειστικά 

και μόνο στη βάση της νομοθεσίας περί των αθέμιτων εμπορείων πρακτικών ωστόσο εθνικό 

δικαστήριο δύναται να στηρίξει την εκτίμησή του περί καταχρηστικού χαρακτήρα συμβατικής 

ρήτρας στην διαπίστωση του αθέμιτου χαρακτήρα εμπορικής πρακτικής. Τέλος, μέσα από την 

απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου διαφάνηκε πως είναι κρίσιμο η ΥΠΚ να είναι ακόμα 



85 
 

περισσότερο αναλυτική στο σκεπτικό των αποφάσεών της για να μην αφήνονται παρατυπίες, 

όπως η μη συμπερίληψη στοιχείων που οδηγούν στην ακύρωση μια απόφασης, της οποίας η 

ουσία δεν αμφισβητείται, ούτε από τον εμπορευόμενο, αλλά ούτε και από το δικαστήριο.   

Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα πως η χρησιμότητα του Νόμου είναι αναντίρρητη 

και όπως έχει υποστηρίζει η ΥΠΚ θεωρείται ως το ισχυρότερο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο 

προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Κύπρο. Καταλήγοντας, με δεδομένα τα 

παραπάνω, δεν εκπλήσσει το γεγονός πως αναμένεται με την προσθήκη της αποζημίωσης να 

αυξηθεί η δικαστική επίλυση των διαφορών στη βάση του Νόμου, να ενδυναμωθεί το 

νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών από τις αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές των εμπορευόμενων και να αποτελέσει κίνητρο για τον εμπλουτισμό της 

επιστημονικής βιβλιογραφίας της Κύπρου. 
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Βιβλιογραφία  

Kυπριακή νομοθεσία 
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