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20 Ιανουαρίου 2023 

 

Ενημερωτικό Σεμινάριο: «Νομοθετικό Πλαίσιο για E-Shop και on-line πωλήσεις» 

 
Για πολλές επιχειρήσεις, η ανάπτυξη διαδικτυακών καταστημάτων (e-shop) αποδείχτηκε η λύση για 

έξοδο από την κρίση.  

 

Συγκεκριμένα, καμία διακοπή λειτουργίας, άμεση πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, μειωμένα κόστη σε 

σχέση με την λειτουργία και την εμπορική προώθηση, δημιουργία στενότερης συνεργασίας 

αγοραστών και πωλητών.  

 

Ωστόσο, το ηλεκτρονικό εμπόριο πρόκειται για μια αγορά που έχει τους δικούς της κανόνες. 

 

Για τον λόγο αυτό, το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, διοργανώνουν στις 8 Φεβρουαρίου, η ώρα 14:30, 

ενημερωτικό σεμινάριο σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που κάνουν 

διαδικτυακές πωλήσεις ή προτίθεται να πουλήσουν διαδικτυακά.  

 

Στόχος είναι η παροχή καθοδήγησης και συμμόρφωσης των Κυπριακών επιχειρήσεων με το 

νομοθετικό πλαίσιο και η τήρηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από αυτό. Αναλυτικά, κατά 

την διάρκεια του Σεμιναρίου θα αναπτυχθούν τα πιο κάτω θέματα: 

• Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα 

• Αναγραφή τιμών και on-line πληρωμές 

• Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και διαφημίσεις 

• Αναγραφή τιμών σε περιόδους εκπτώσεων 

• Δικαιώματα του καταναλωτή σε εξ’ αποστάσεων συμβάσεις (παραδόσεις προϊόντων).  

 

Το Σεμινάριο συγχρηματοδοτείται από το Enterprise Europe Network Κύπρου. Απαραίτητη 

προϋπόθεση η δήλωση εγγραφής μέχρι την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023. Πατήστε ΕΔΩ 

Ακολουθεί το Πρόγραμμα.  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889749/52/69.  

Με εκτίμηση, 
Στάλω Δημοσθένους  
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων 
Συντονίστρια Enterprise Europe Network Κύπρου 
Τηλ. 22889752, Email: stalo@ccci.org.cy  
 
 
 

https://forms.ccci.org.cy/seminar-the-regulatory-framework-for-the-e-shops/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

Ενημερωτικό Σεμινάριο: «Νομοθετικό Πλαίσιο για E-Shop και on-line πωλήσεις» 
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023  

Χώρος Διεξαγωγής: κτήριο ΚΕΒΕ, Δεληγιώργη 3, 1ος όροφος, Λευκωσία 

 

14:30 – 
14:45 

Προσέλευση  

14:45 – 
15:00 

▪ Χαιρετισμός και Παρουσίαση υπηρεσιών Enterprise Europe Network 
Κύπρου 

Στάλω Δημοσθένους, Συντονίστρια EEN Κύπρου, Αν. Λειτουργός ΚΕΒΕ, 
Τμήμα Ευρωπαϊκών θεμάτων & Προγραμμάτων 

15:00 – 
18:00 

▪ Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα 
▪ Αναγραφή τιμών και on-line πληρωμές 
▪ Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και διαφημίσεις 
▪ Αναγραφή τιμών σε περιόδους εκπτώσεων 
▪ Δικαιώματα του καταναλωτή σε εξ’ αποστάσεων συμβάσεις 

(παραδόσεις προϊόντων) 

Αιμιλία Παπαχριστοδούλου, Γιώργος Μαυρογιάννης, Αντώνης 
Κωνσταντίνου, Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας.    

18:00 – 
18:15 

Υποβολή Ερωτήσεων  

18:15 – 
18:30 

Κοκτέιλ δικτύωσης 
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20 January 2023 

 

Information Seminar: "Legal Framework for E-Shop and Online Sales" 

 
For many businesses, the development of online stores (e-shops) proved to be the solution to the 

crisis.  

 

In particular, no shutdowns, direct access to international markets, reduced costs in operation and 

marketing, and closer cooperation between buyers and sellers.  

 

However, e-commerce is a market that has its own rules. 

 

For this reason, the CCCI in cooperation with the Consumer Protection Service of the Ministry of 

Energy, Commerce, and Industry, will organize on February 8, at 14:30, an informative seminar 

on the legal obligations of businesses that sell online or intend to sell online.  

 

The aim is to provide guidance and compliance for Cypriot businesses with the legal framework and 

the fulfillment of their obligations arising from it. During the seminar, the following topics will be 

discussed: 

• Guarantees and defective products 

• Indication of price display and online payments 

• Unfair commercial practices and advertising 

• Indication of price in sales periods 

• Consumer rights in distance contracts (deliveries of products).  

 

The seminar is co-funded by the Enterprise Europe Network of Cyprus. Registration is required until 

Tuesday, February 7, 2023. Click HERE 

The seminar’s Program is further down.  

For more information, please call 22889749/52/69.  

Yours faithfully, 
Stalo Demosthenous  
Senior CCCI Officer 
Department of European Affairs and Programs 
Coordinator Enterprise Europe Network Cyprus 
Tel. 22889752, Email: stalo@ccci.org.cy  
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

https://forms.ccci.org.cy/seminar-the-regulatory-framework-for-the-e-shops/
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Information Seminar: "Legal Framework for E-Shop and Online Sales" 
Wednesday, 8 February 2023 

Venue: CCCI building, Deligiorgi 3,1st floor, Nicosia 

14:30 – 
14:45 

Arrival  

14:45 – 
15:00 

▪ Welcome and Presentation of Enterprise Europe Network Cyprus 
Services 

Stalo Demosthenous, Coordinator EEN Cyprus, Senior CCCI Officer, 
Department of European Affairs & Programs 

15:00 – 
18:00 

• Guarantees and defective products 
• Indication of price display and online payments 
• Unfair commercial practices and advertising 
• Indication of price in sales periods 

• Consumer rights in distance contracts (deliveries of products).  
 

Emilia Papachristodoulou, George Mavrogiannis, Antonis Constantinou, 
Consumer Protection Service, Ministry of Energy, Commerce, and Industry.    

18:00 – 
18:15 

Questions  

18:15 – 
18:30 

Networking cocktail 
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