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Λευκωσία, 22 Νοεμβρίου 2018 
 
 
 

ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση: «Ο Περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών 

στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων νόμος» 
 
 

Κυρία/ε, 
 
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει ετοιμάσει το 
αναφερόμενο νομοθέτημα το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. 
 
Σκοπός του Υπουργείου είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου των αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών, το οποίο σύμφωνα με σχετική έρευνα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών 
έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και στη χώρα μας. 
 
Παρακαλώ όπως αφού μελετήσετε το συνημμένο νομοθέτημα υποβάλετε τα σχόλια και 
τις απόψεις σας μέχρι την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση  amazeris@da.moa.gov.cy ή στο φάξ: 22772243.  Για οποιαδήποτε 
επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον αρμόδιο λειτουργό κ. 
Αντώνη Μαζέρη στο τηλ. 22606401. 
 
Για το ίδιο θέμα πληροφορείστε ότι θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση στις 14 Δεκεμβρίου 
2018 και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα «Πασχάλη Π. Πασχαλίδη» στο κτίριο Διοίκησης της 
Ελληνικής Τράπεζας στην είσοδο της Λευκωσίας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
/ΜΚ. 
 

 

mailto:amazeris@da.moa.gov.cy


ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 

 

 Για σκοπούς αντιμετώπισης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που 

παρατηρούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων, 

στην Κυπριακή Δημοκρατία και για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 

  

Επίσημη      

Εφημερίδα              

της Ε.Ε: L …., …..,               

σ. …... 

 

«Οδηγία …………………….. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της ……ης …….. 2018, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 

αγροδιατροφικών προϊόντων», 

 

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

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

Πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων 

Νόμος του 2018. 

  

Ερμηνεία. 

 
2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια - 

  

 «αγοραστής» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και 

περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων που 
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είναι εγκατεστημένα στην Ένωση και αγοράζουν αγροδιατροφικά 

προϊόντα από προμηθευτές μέσω εμπορικών συναλλαγών• 

  

 «αγροδιατροφικά προϊόντα» σημαίνει τα αγροτικά προϊόντα που 

παρατίθενται στο Παράρτημα I της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθώς και προϊόντα που δεν παρατίθενται σε αυτό το παράρτημα, 

ωστόσο μεταποιούνται από αυτά τα προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα• 

  

 «αγροτικά προϊόντα» σημαίνει τα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα ή  τα 

προϊόντα αλιείας ή τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας καθώς και τα 

προϊόντα πρώτης μεταποίησης τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτά • 

  

 «Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές» σημαίνει τις απαγορευμένες πρακτικές 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου οι οποίες εφαρμόζονται 

στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων  και οι οποίες 

παρεκκλίνουν από την ορθή εμπορική συμπεριφορά και αντιβαίνουν 

στην καλή πίστη και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη• 

  

 «αλλοιώσιμα αγροδιατροφικά προϊόντα» σημαίνει τα αγροδιατροφικά 

προϊόντα τα οποία θα καταστούν ακατάλληλα για πώληση, στην 

κατάσταση που πωλούνται, εντός 30 ημερών από τη συγκομιδή ή την 

παραγωγή τους• 
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 «Αρμόδια Αρχή»  σημαίνει την Αρμόδια Αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 

5· 

  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L347 
20.12.2013          
σ. 671. 

 

 

«γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα» σημαίνει τα πρωτογενή προϊόντα της 

φυτικής και ζωικής παραγωγής, ανεξάρτητα από τη μελλοντική τους 

χρήση, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1308/2013• 

  

 «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία• 

  

 «εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος» σημαίνει λειτουργό του Τμήματος 

Γεωργίας ο οποίος ορίζεται γραπτώς από την Αρμόδια Αρχή στα πλαίσια 

εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου• 

  

 

 

 
123 (Ι) του 2012  

 

«καθυστέρηση πληρωμής» σημαίνει τη μη πραγματοποίηση πληρωμής 

μέσα στη συμβατική ή εκ του περί της Καταπολέμησης των 

Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμου του 

2012 προθεσμία, εφόσον πληρούνται οι όροι του εδαφίου (1) του άρθρου 

5 ή του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του ίδιου Νόμου, όπως εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται• 

  

 «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1308/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και την κατάργηση 
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των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 972/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 

1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου», όπως αυτός 

περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται• 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα        

Ε.Ε: L354, 

28.12.2013,       

σ.1. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013» σημαίνει την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται• 

  

 «καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 

ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, 

επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελεύθερη επαγγελματική του 

δραστηριότητα˙ 

  

  

 

ΚΕΦ.113 

 9 του 1968 

 76 του 1977 

 17 του 1979 

 105 του 1985 

 198 του 1986 

 19 του 1990 

 46(I) του 1992 

 96(I) του 1992 

 41(I) του1994 

«νομικό πρόσωπο» σημαίνει  εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη είτε 

στο Μητρώο Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, είτε 

εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Συνεργατικών 

Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συνεργατικών Εταιρειών 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙ 
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 15(I) του1995 

 21(I) του 1997 

 82(I) του 1999 

 149(I) του 1999 

 2(I) του 2000 

 135(I) του 2000 

 151(I) του 2000 

 76(I) του 2001 

 70(I) του 2003 

 167(I) του 2003 

 92(I) του 2004 

 24(I) του 2005 

 129(I) του 2005 

 130(I) του 2005 

 98(I) του 2006 

 124(I) του 2006 

 70(I) του 2007 

 71(I) του 2007 

 131(I) του 2007 

 186(I) του 2007 

 87(I) του 2008 

 41(I) του 2009  

 49(I) του 2009 

 99(I) του 2009 

 42(I) του 2010 

 60(I) του 2010 

 88(I) του 2010 

 53(I) του 2011 

 117(I) του 2011 

 145(I) του 2011 

 157(I) του 2011 

 198(I) του 2011 

 64(I) του 2012 

 98(I) του 2012  

 190(Ι) του 2012 

 203(Ι) του 2012 

 6(Ι) του 2013 

 90(I) του 2013 

 74(Ι) του 2014  

 75(Ι) του 2014 

18(Ι) του 2015 
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62(Ι) του 2015 

63(Ι) του 2015 

89(Ι) του 2015 

120(Ι) του 2015 

40(Ι) του 2016 

90(Ι) του 2016 

97(Ι) του 2016. 

  

 «“Οδηγία ………../……../………”» σημαίνει την Οδηγία 

…………………….. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της ……ης …….. 2018, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις 

σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 

αγροδιατροφικών προϊόντων» 

  

 «παρακράτηση της κυριότητας» σημαίνει κάθε συμβατική συμφωνία, με 

βάση την οποία ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των πωλούμενων 

αγαθών μέχρις ότου εξοφληθεί πλήρως το τίμημα• 

  

 «προϊόντα αλιείας και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας» σημαίνει τα 

πρωτογενή προϊόντα που αλιεύονται στη θάλασσα και στα εσωτερικά 

ύδατα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που καθορίζονται στο 

Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1379/2013, όπως αυτός 

περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται• 

  

 

 

 

 

 

 

 

«προμηθευτής» σημαίνει οποιοδήποτε αλιέα ή υδατοκαλλιεργητή ή 

παραγωγό αγροδιατροφικών προϊόντων ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του, που πωλεί 

αγροδιατροφικά προϊόντα και περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων 
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παραγωγών αγροτικών προϊόντων  συμπεριλαμβανομένων ομάδων 

παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων ομάδων παραγωγών 

και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών καθώς και οργανώσεις 

προμηθευτών και ενώσεων τους• 

  

 «σύντομη προειδοποίηση» σημαίνει προειδοποίηση η οποία δίδεται σε 

χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερολογιακών ημερών•  

  

 «Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος• 

  

 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος. 

  

Πεδίο εφαρμογής  

  
3. – (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, ο παρών Νόμος 

εφαρμόζεται στις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα 

εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων, όπως αυτές καθορίζονται στο 

άρθρο 6 του παρόντος Νόμου. 

  

123(Ι) του 2012 (2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη του περί της 

Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές 

Συναλλαγές Νόμου του 2012 που συνεχίζει να ισχύει σε περίπτωση 

καθυστερήσεων πληρωμών, ιδίως για τα μέρη που αφορούν τις 

πληρωμές και τα επιτόκια, τις αποζημιώσεις, τους αθέμιτους 

συμβατικούς όρους και πρακτικές, τις ταχείες διαδικασίες για διαταγές 
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πληρωμής, τα χρονοδιαγράμματα πληρωμής και την παρακράτηση 

κυριότητας. 

  

 (3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που καθορίζονται στα εδάφια 1 και 

2 του άρθρου 6 συνιστούν υπερισχύουσες υποχρεωτικές διατάξεις, οι 

οποίες εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε κατάσταση η οποία εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής τους, ανεξάρτητα από το δίκαιο που θα εφαρμοζόταν 

σε διαφορετική περίπτωση στη συμφωνία προμήθειας μεταξύ των 

μερών.  

  

 (4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε συμφωνίες 

μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών.  

  

Εξαιρέσεις 4. - Από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου εξαιρούνται για χρονική 

περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

παρόντος Νόμου όλες οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

  

Αρμόδια Αρχή 5.- Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το Τμήμα Γεωργίας του 

Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ορίζεται 

ως Αρμόδια Αρχή. 

  

Απαγόρευση 

Αθέμιτων 

Εμπορικών 

Πρακτικών  

 

6. – (1) Οι ακόλουθες Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές απαγορεύονται.    
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 (α) ένας αγοραστής να πληρώνει έναν προμηθευτή για αλλοιώσιμα 

αγροδιατροφικά προϊόντα μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος 

που υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

παραλαβής των προϊόντων δεδομένου ότι έχει καθοριστεί το τίμημα 

πώλησης. 

  

 (β) ένας αγοραστής να ακυρώνει παραγγελίες αλλοιώσιμων 

αγροδιατροφικών προϊόντων με τόσο σύντομη προειδοποίηση που δεν 

μπορεί να αναμένεται ευλόγως από τον προμηθευτή να βρει εναλλακτική 

λύση για την εμπορευματοποίηση ή τη χρήση αυτών των προϊόντων• 

  

 (γ) ένας αγοραστής ή ένας προμηθευτής να αλλάζει μονομερώς και 

αναδρομικά τους όρους της συμφωνίας προμήθειας όσον αφορά τη 

συχνότητα, τη μέθοδο και τον τόπο παράδοσης, το χρονοδιάγραμμα ή 

τον όγκο της προμήθειας ή της παράδοσης, τα πρότυπα ποιότητας ή τις 

τιμές των τροφίμων• 

  

 (δ) ένας προμηθευτής να πληρώνει για τις απώλειες αγροδιατροφικών 

προϊόντων  που προκύπτουν στις εγκαταστάσεις του αγοραστή και οι 

οποίες δεν προκλήθηκαν λόγω αμέλειας ή σφάλματος του προμηθευτή. 

  

 (ε) ένας αγοραστής να κατέχει ή να τοποθετεί αγροδιατροφικά προϊόντα 

ενός προμηθευτή σε κιβώτια συσκευασίας άλλου προμηθευτή χωρίς την 

εξασφάλιση της γραπτής έγκρισης τόσο του προμηθευτή στον οποίο 

ανήκουν τα προϊόντα όσο και του προμηθευτή στον οποίο ανήκουν τα 
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κιβώτια συσκευασίας στα οποία αναγράφεται η εμπορική επωνυμία ή το 

όνομα νομικού προσώπου ή το εμπορικό σήμα του.   

  

 (στ) ένας αγοραστής να κατακρατεί επαναχρησιμοποιούμενα κιβώτια 

συσκευασίας ή μεταφοράς αγροτικών προϊόντων,  που ανήκουν στην 

κυριότητα του προμηθευτή, για χρονική περίοδο πέραν των 30 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που περιήλθαν στην 

κατοχή του. 

  

 (ζ) ένας προμηθευτής να τοποθετεί αγροδιατροφικά προϊόντα σε κιβώτια 

συσκευασίας άλλου προμηθευτή χωρίς την εξασφάλιση της γραπτής 

έγκρισης του προμηθευτή στον οποίο ανήκουν τα κιβώτια συσκευασίας 

στα οποία αναγράφεται η εμπορική επωνυμία ή το όνομα νομικού 

προσώπου ή το εμπορικό σήμα του 

  

  Νοείται ότι σε συμβάσεις όπου προβλέπεται συνεχόμενη παράδοση 

αλλοιώσιμων προϊόντων σε τακτά χρονικά διαστήματα, η υποχρέωση 

του αγοραστή να πληρώσει τον προμηθευτή των εν λόγω προϊόντων σε 

διάστημα 30 ημερολογιακών  ημερών  όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο (α) του εδαφίου 1,  αρχίζει από το τέλος της περιόδου 

παράδοσης δεδομένου ότι αυτή δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και ότι  έχει 

καθοριστεί το τίμημα πώλησης των προϊόντων.     

 

 (2) Οι ακόλουθες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται εάν δεν 

συμφωνούνται με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους κατά τη σύναψη 
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της συμφωνίας προμήθειας: 

 (α) ένας αγοραστής να επιστρέφει σε έναν προμηθευτή αγροδιατροφικά  

προϊόντα που δεν πωλήθηκαν• 

  

 (β) ένας αγοραστής να χρεώνει σε έναν προμηθευτή πληρωμή ως 

προϋπόθεση για την αποθεματοποίηση, την επίδειξη ή την προσθήκη 

αγροδιατροφικών προϊόντων του προμηθευτή στον κατάλογο• 

  

 (γ)  ένας αγοραστής να ζητά από προμηθευτή να πληρώσει για την 

προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων που πωλεί ο αγοραστής.  

  

 (δ) ένας προμηθευτής να πληρώνει για το μάρκετινγκ αγροδιατροφικών 

προϊόντων  από τον αγοραστή. 

  

 Νοείται ότι, σε περίπτωση που ζητείται πληρωμή από τον αγοραστή για 

εμπορικές πρακτικές που είχαν συμφωνηθεί με σαφείς και 

αδιαμφισβήτητους όρους κατά τη σύναψη της συμφωνίας προμήθειας οι 

Εμπορικές Πρακτικές που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) 

του εδαφίου 2,  ο αγοραστής, εάν ζητηθεί από τον προμηθευτή, παρέχει 

στον προμηθευτή μια εκτίμηση των πληρωμών ανά μονάδα ή συνολικά, 

ανάλογα με την περίπτωση και παρέχει επίσης μια εκτίμηση του 

κόστους, καθώς και τη βάση αυτής της εκτίμησης και πριν από την 

προώθηση ο αγοραστής προσδιορίζει το χρονικό διάστημα της 

προώθησης και την αναμενόμενη ποσότητα τροφίμων προς παραγγελία• 
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Εξουσίες και 

αρμοδιότητες 

εξουσιοδοτημένου 

εκπρόσωπου της 

Αρμόδιας Αρχής  

7.- (1) Κάθε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Αρμόδιας Αρχής μέσα 

στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έχει τις 

ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες: 

 

 (α) Να εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε 

οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο, που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει 

ότι υπάρχει παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τον παρόντα 

Νόμο· 

  

 (β) να ανακόπτει, εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε 

οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα, στο οποίο έχει 

εύλογη αιτία να πιστεύει ότι συνδέεται με παράβαση ή παράλειψη 

συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο· 

  

 (γ) να εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία, καταχωρημένα σε μηχανικό, 

ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, και οποιαδήποτε βιβλία 

και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε υποστατικό ή άλλο χώρο ή σε 

μεταφορικό μέσο, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 

περιέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή καταχώρηση σχετικά με πιθανή 

παράβαση και να παίρνει αντίγραφα, φωτοτυπίες και αποσπάσματά 

τους, νοουμένου, όσον αφορά τα αποσπάσματα, ότι έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι τα αποσπάσματα αυτά ενδεχομένως να χρειαστούν για 

αποδεικτικούς σκοπούς αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση ή 

παράλειψη συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο· 
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 (δ) να εισέρχεται σε υποστατικό ή άλλο χώρο και σε μεταφορικό μέσο - 

 (i) συνοδευόμενος από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του οποίου την 

παρουσία κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί 

εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου, 

(ii) φέροντας μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά, που κρίνει 

αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει 

του παρόντος άρθρου, και 

(iii) παίρνει δείγματα προϊόντων που κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε 

σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  

 (2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία 

ή η άσκηση σε κατοικία οποιασδήποτε άλλης εξουσίας την οποία χορηγεί 

το εδάφιο (1), εκτός κατόπιν δικαστικού διατάγματος. 

  

 (3) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού ή άλλου 

χώρου ή μεταφορικού μέσου που σχετίζεται με την υπό διερεύνηση 

παράβαση στο οποίο εισέρχεται η Αρμόδια Αρχή ή εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπός της, δυνάμει του εδαφίου (1), έχουν έκαστος υποχρέωση 

να παρέχουν στην Αρμόδια Αρχή ή στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 

της οποιαδήποτε πληροφορία που κατέχουν και κάθε διευκόλυνση, την 

οποία η Αρμόδια Αρχή ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος εύλογα 

απαιτεί, η δε Αρμόδια Αρχή ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της, έχει 

εξουσία να απαιτεί και να λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και 

διευκόλυνση. 
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 (4) Κάθε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Αρμόδιας Αρχής έχει 

υποχρέωση να επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, πριν και κατά την 

άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει 

του παρόντος άρθρου, πιστοποιητικό της ιδιότητάς του. 

  

 (5) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος – 

  

 (α) παίρνει δείγμα προϊόντος, ή/και 

 (β) παίρνει αντίγραφο, φωτοτυπία ή απόσπασμα στοιχείων, βιβλίων ή 

εγγράφων, ή/και 

 (γ) δεσμεύει μεταφορικό μέσο ή προϊόντα ή μέρος των προϊόντων, 

 (δ) πληροφορεί γραπτώς σχετικά, το πρόσωπο του οποίου τα 

συμφέροντα επηρεάζονται από τη σχετική προαναφερόμενη πράξη ή 

απόφαση ή το πρόσωπο το οποίο κατά τη στιγμή που δεσμεύονται ή 

κατακρατούνται τα αντικείμενα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), 

(β) και (γ) είναι υπεύθυνο του υποστατικού ή του μεταφορικού μέσου, 

στη δε περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο (γ), ο 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, επιπλέον πληροφορεί, το συντομότερο 

δυνατό, το προαναφερόμενο πρόσωπο γραπτώς ή με άλλο προσιτό υπό 

τις περιστάσεις τρόπο για τους λόγους στους οποίους βασίζεται η 

σχετική πράξη ή απόφαση. 

  

 (6) Στην περίπτωση που αναφέρεται η παράγραφος (γ) του εδαφίου (5), 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος πληροφορεί επίσης το πρόσωπο που 

αναφέρεται στο ίδιο εδάφιο - 
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 (α) περί του δικαιώματος του προαναφερόμενου προσώπου να 

προσβάλει την πράξη ή την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό, 

σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 11, και 

 (β) περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το 

προαναφερόμενο δικαίωμα, η οποία καθορίζεται στο ίδιο εδάφιο του 

άρθρου 10. 

  

Παράλειψη 
παροχής 
πληροφοριών και 
παρακώλυση 
εξουσιοδοτημένου 
λειτουργού 

8.-(1) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος, σε περίπτωση που: 

 (α) Αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή 

έγγραφο, ή παρέχει σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ψευδή, ελλιπή, 

ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, ή 

αρνείται να προσκομίσει στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, την οποία πληροφορία, 

στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος απαιτεί 

κατά την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί ο παρών Νόμος, ή 

 (β) μετακινεί, μεταβάλλει ή επεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την 

εξουσιοδότηση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού, σε οποιοδήποτε 

μεταφορικό μέσο ή προϊόν, το οποίο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

κατακράτησε ή δέσμευσε δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5) 

του άρθρου 7.  

  

 (2) Πρόσωπο ένοχο αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (1) τιμωρείται, σε 

περίπτωση καταδίκης του, με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 

έξι μήνες ή και με τις δυο αυτές ποινές. 

  

 (3) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε 

προσώπου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο 

σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 - 

 (α) Στον προμηθευτή ή στον αγοραστή, ανάλογα με την περίπτωση, όταν 

δεν παραχωρούν σε αυτήν, μέσα σε τακτή προθεσμία, τα απαιτούμενα 
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έγγραφα ή τις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένες εμπορικές 

πρακτικές ή παρακωλύουν με οποιοδήποτε τρόπο την έρευνα ή 

παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· 

 (β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εσκεμμένα παρακωλύει 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου· 

  

 (4) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η Αρμόδια Αρχή δύναται 

να επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) 

του άρθρου 9, για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης ανάλογα με τη 

βαρύτητα αυτής. 

  
Εξέταση 
παραβάσεων, 
επιβολή 
διοικητικών 
προστίμων 

9.- (1)(α) Η Αρμόδια Αρχή έχει καθήκον και αρμοδιότητα να εξετάζει, 

κατόπιν υποβολής καταγγελίας από προμηθευτή ή αγοραστή ή/και 

αυτεπάγγελτα, τυχόν παραβάσεις του παρόντος Νόμου. 

  

 (β) Κατά τη διερεύνηση παράβασης, κατόπιν καταγγελίας ή/και 

αυτεπάγγελτα, η Αρμόδια Αρχή δύναται: 

 (i) να απαιτεί από τους αγοραστές και τους προμηθευτές να παρέχουν 

όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τις 

απαγορευμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές•   

 (ii) Να ζητά από τον προμηθευτή ή τον αγοραστή να προσκομίσει μέσα 

σε εύλογο υπό τις περιστάσεις χρονικό διάστημα, αποδεικτικά στοιχεία 

σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που αναφέρονται 

σε μια εμπορική πρακτική, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει 

των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τα 

έννομα συμφέροντα του προμηθευτή και των λοιπών επηρεαζόμενων, 

και 

 (iii) να θεωρεί ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς, εφόσον τα 

αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ii) 

δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από την Αρμόδια 

Αρχή. 

           Νοείται ότι σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή θεωρεί ότι δεν 

υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να δοθεί συνέχεια σε καταγγελία, 
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ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τους λόγους. 

  

 (2) Όταν η Αρμόδια Αρχή, κατά τη δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος 

άρθρου διερεύνηση καταγγελίας ή αυτεπάγγελτης έρευνας, διαπιστώσει 

παράβαση του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο 

κάτω ενέργειες: 

  

 (α) Να διατάσσει ή να συστήνει στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή 

οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της, ενέχεται ή 

ευθύνεται για την παράβαση αυτή, ή ακόμα και οποιοδήποτε πρόσωπο 

το οποίο, κατά την κρίση της, στην περίπτωση που αθέμιτη εμπορική 

πρακτική δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί αλλά εύλογα κρίνεται από την 

Αρμόδια Αρχή ότι επίκειται η εφαρμογή της, έστω και αν δεν 

αποδεικνύεται πραγματική ζημιά ή βλάβη, ούτε δόλος ή αμέλεια εκ 

μέρους του αγοραστή ή του προμηθευτή, όπως, άμεσα ή μέσα σε τακτή 

προθεσμία, τερματίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο 

μέλλον, 

 (β) να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα 

και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους μέχρι και το πέντε τοις εκατόν 

(5%) του κύκλου εργασιών του παραβάτη κατά το αμέσως προηγούμενο 

της παράβασης έτος ή πρόστιμο ύψους μέχρι εκατόν χιλιάδες ευρώ 

(€100,000): 

 (γ) να αποφασίζει ότι σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, θα 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι και χίλια ευρώ (€1,000), για κάθε 

μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής, 

 (δ) να δημοσιεύει τις αποφάσεις της που αφορούν τις παραγράφους (α) 

και (β) του εδαφίου 2• 

 (ε) να ενημερώνει τους αγοραστές και τους προμηθευτές σχετικά με τις 

δραστηριότητές της, μέσω ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, 

περιγράφουν τον αριθμό των καταγγελιών που ελήφθησαν και τις 

έρευνες που κινήθηκαν και περατώθηκαν από αυτήν.  

      Νοείται ότι για κάθε έρευνα που αναφέρεται στην παράγραφό (ε) του 

εδαφίου 2, η έκθεση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του θέματος και 

της έκβασης της έρευνας. 
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 (3) Κατά τη δυνάμει του εδαφίου (1) διερεύνηση οποιασδήποτε 

παράβασης, η Αρμόδια Αρχή δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει 

υπόψη την οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντι του 

προμηθευτή  από ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη 

παράβαση και την προοπτική του χρόνου και του τρόπου άρσης ή 

αποκατάστασης αυτής. 

  

 (4) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της σε 

σχέση με την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται 

στο εδάφιο (4) του άρθρου 8 και στις παραγράφους (β) και (γ) του 

εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου. 

  

 (5) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει, εάν ζητηθεί από τον καταγγέλλοντα, την 

εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και οποιωνδήποτε 

άλλων πληροφοριών, των οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον 

καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για τα συμφέροντά του υπό την 

προϋπόθεση ότι ο καταγγέλλων προσδιορίζει αυτές τις πληροφορίες σε 

ενδεχόμενο αίτημα για εμπιστευτικότητα. 

  

 Νοείται ότι σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι εγκατεστημένος σε 

άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο προμηθευτής δύναται 

να υποβάλει την καταγγελία του απευθείας στην αντίστοιχη Αρμόδια 

Αρχή του Κράτους Μέλους που είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής .  

  
Επιβολή 
διοικητικών 
προστίμων 

10.-(1) Τα προβλεπόμενα στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 8 και στις 

παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 διοικητικά 

πρόστιμα, επιβάλλονται στον παραβάτη, με αιτιολογημένη απόφαση. 

  

 (2) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Αρμόδια 

Αρχή όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής, ενώπιον του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου, προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών, η 

οποία αρχίζει να μετράται από την κοινοποίηση της απόφασης για 

επιβολή διοικητικού προστίμου ή, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική 
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προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 

άρθρου 11, από την κοινοποίηση της απόφασης του Υπουργού επί της 

ιεραρχικής προσφυγής εναντίον της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής. 

  

 (3) Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 8 και 

9, εισπράττονται ως χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από Δικαστήριο 

κατά την άσκηση ποινικής δικαιοδοσίας. 

  
Ιεραρχική 

προσφυγή 
11. –(1) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου 

σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 10, όπως επίσης και στην 

περίπτωση της παραγράφου (γ), του εδαφίου (5) του άρθρου 7, 

επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, 

μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 

στον παραβάτη. 

  

 (2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους 

ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σ’ αυτούς να εκθέσουν τις 

απόψεις τους, αποφασίζει σύμφωνα με το εδάφιο (3) του παρόντος 

άρθρου. 

  

 (3) Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις: 

 (α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, 

 (β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, 

 (γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση, 

 (δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της 

προσβληθείσας. 

  
Επίδοση 
απόφασης 

12.-(1) Κάθε απόφαση της Αρμόδιας Αρχής ή του Υπουργού δυνάμει του 

παρόντος Νόμου, δύναται να επιδοθεί σε κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο 

- 

 (α) με ιδιόχειρη παράδοση ή με την άφεση της απόφασης στην 

προσήκουσα διεύθυνση ή με την αποστολή της απόφασης διά 

συστημένου ταχυδρομείου, ή 

 (β) αν το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο, με επίδοση της 
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απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο (α) στο γραμματέα ή στο 

διευθυντή ή σ’ οποιοδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο, ή 

 (γ) αν πρόκειται για ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, με επίδοση του 

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

σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση των εργασιών της 

εταιρείας αυτής. 

  

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

οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο μπορεί να επιδοθεί απόφαση 

δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι η τελευταία γνωστή διεύθυνση 

αυτού, εξαιρουμένων των επόμενων περιπτώσεων: 

 (α) Στην περίπτωση επίδοσης σε νομικό πρόσωπο ή στο γραμματέα ή 

στο διευθυντή ή στο διευθύνοντα σύμβουλό του, η προσήκουσα 

διεύθυνση θα είναι η διεύθυνση του εγγεγραμμένου ή του κεντρικού 

γραφείου του νομικού προσώπου• 

 (β) στην περίπτωση επίδοσης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή 

σε εταίρο ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση των 

εργασιών της εταιρείας αυτής, η προσήκουσα διεύθυνση θα είναι το 

κεντρικό γραφείο της εταιρείας αυτής. 

  

 (3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), το κεντρικό γραφείο ενός νομικού 

προσώπου εγγεγραμμένου εκτός της Δημοκρατίας ή μιας εταιρείας η 

οποία διεξάγει εργασία εκτός της Δημοκρατίας θα είναι το κεντρικό 

γραφείο αυτών στη Δημοκρατία. 

  
Διοικητικές αρχές, 
τεκμηρίωση 
ισχυρισμών 

13.-(1) Κατά την εκδίκαση της ιεραρχικής προσφυγής που προβλέπεται 

στο άρθρο 11, ο Υπουργός, δύναται: 

  

 (α) Να ζητά από τον αγοραστή ή τον προμηθευτή να προσκομίσει μέσα 

σε εύλογο υπό τις περιστάσεις χρονικό διάστημα, αποδεικτικά στοιχεία 

σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που αναφέρονται 

σε μια εμπορική πρακτική, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει 

των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τα 

έννομα συμφέροντα του αγοραστή ή του προμηθευτή και των λοιπών 
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επηρεαζομένων, και 

  

 (β) να θεωρεί ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς, εφόσον τα 

αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με την παράγραφο (α) δεν 

προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από τον Υπουργό. 

  
Εξουσία Αρμόδιας 
Αρχής για διάδοση 
πληροφοριών 

14. Η Αρμόδια Αρχή, εξαιρουμένων των πληροφοριών που κρίνονται ως 

απόρρητες, μεριμνά για τη διάδοση πληροφοριών και συμβουλών, 

περιλαμβανομένων των αποφάσεών της αναφορικά με την εφαρμογή 

του παρόντος Νόμου, τις οποίες αυτή θεωρεί χρήσιμες για την 

εξυπηρέτηση ή την ενημέρωση όλων των προσώπων που ενδεχομένως 

να επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

  
Ευθύνη 
αξιωματούχων, 
υπαλλήλων, κλπ. 
νομικών 
προσώπων 

15. Όταν οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου διαπράττεται 

από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού 

προσώπου και αποδεικνύεται ότι αυτή έχει διαπραχθεί με τη 

συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την 

επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε 

άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου 

φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το 

φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο της προαναφερθείσας 

παράβασης. 

  
Υποβολή 
εκθέσεων   

16. (1) Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της ετήσια 

έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές της, η οποία μεταξύ άλλων 

περιγράφει τον αριθμό των καταγγελιών που ελήφθησαν και τις έρευνες 

που κινήθηκαν και περατώθηκαν από αυτήν καθώς και περιληπτική 

περιγραφή των θεμάτων και των ευρημάτων των ερευνών. 

  

 (2) Έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, η Αρμόδια Αρχή αποστέλλει  στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 

αγροτικών προϊόντων η οποία περιλαμβάνει  όλα τα σχετικά δεδομένα 

για την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων δυνάμει της  Οδηγίας 
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……………….στην Κυπριακή Δημοκρατία, κατά το προηγούμενο έτος. 

  
Συμβουλευτική 

Επιτροπή  
17. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθιδρύει Συμβουλευτική Επιτροπή, της 

οποίας προΐσταται  ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, και στην 

οποία συμμετέχουν ως μέλη οι  ακόλουθοι: 

  

 (α) τέσσερις εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι οποίοι προέρχονται από το Τμήμα 

Γεωργίας, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, τις Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών,   

 (β) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού,  

 (γ) δύο εκπρόσωποι του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου, 

(δ) ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, 

(ε) ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, 

(στ) δύο εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

Κύπρου, 

(ζ) ένας εκπρόσωπος κάθε αγροτικής οργάνωσης,  

  
 (2) Τις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκαλεί ο Γενικός 

Διευθυντής σε χρόνο και τόπο που αυτός ήθελε επιλέξει, σε συνεννόηση 

με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. 

 

Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής συγκαλεί συνεδρία 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 

 

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Γενικός Διευθυντής συγκαλεί συνεδρία όποτε το 

ζητήσουν γραπτώς τουλάχιστον τρία μέλη της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής.  
  

(3) Η θητεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής ανανεώνεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο κάθε τρία χρόνια. 
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Σκοπός, ρόλος και 

αρμοδιότητες της 

Συμβουλευτικής 

Επιτροπής  

18. (1) Σκοπός της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να παρακολουθεί 

την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και να ετοιμάζει έκθεση προς τον 

Υπουργό, η οποία περιλαμβάνει εισηγήσεις για τα ακόλουθα: 

 

(α) την τροποποίηση ή / και τη βελτίωση του παρόντος Νόμου ή 

οποιουδήποτε άλλου νόμου, 

(β) την έκδοση κανονισμών δυνάμει του άρθρου 19 του παρόντος 

Νόμου. 
  
Κανονισμοί 19. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς για την 

καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

  
Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου 

20. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ στις …………………………. 
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