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Full name and/or number of the statute (in original language):
Ο περί της Αναγραφής της Τιµής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιµής των Προϊόντων Νόµος
του 2000, Ν.112(I)/2000.
Translation of the name:
The Selling and Unit Price Indication Law of 2000, L.112(I)/2000.
Reference in Official Journal (if appropriate):
Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Παράρτηµα Ι(Ι), αριθµός 3419,
ηµεροµηνία 14/7/2000 [Official Gazette of the Republic of Cyprus, Appendix I(I), No. 3419,
14/7/2000.
Date of coming into force:
24.03.2001
Subsequent amendments:
none
__________________________________________________________________________
Text:

Νόµος 112(Ι) του 2000
Ο περί της Αναγραφής της Τιµής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιµής των Προϊόντων που
προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 112(I) του 2000
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΘΕΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
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Ερµηνεία

Επίσηµη Εφηµερίδα Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) 24.3.2000

Παράρτηµα.

Ε. Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
24. 3. 2000.
·
Επίσηµη Εφηµερίδα Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι):
24. 3. 2000

Εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής.
.
Αναγραφή της µοναδιαίας τιµής του προϊόντος.

Αναγραφή της µοναδιαίας τιµής στις διαφηµίσεις και καταλόγους.

Τρόπος ένδειξης των τιµών.

Αναγραφή µοναδιαίας τιµής του στραγγισµένου καθαρού βάρους του προϊόντος.

Επίσηµη Εφηµερίδα Παράρτηµα 24. 3. 2000.
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Αδικήµατα και ποινές.

Παρακώλυση λειτουργού Εντεταλµένης Υπηρεσίας

Έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άρθρο 2
Σχετική µονάδα ποσότητας για συγκεκριµένα προϊόντα
για σκοπούς ορισµού της «µοναδιαίας τιµής»
ΠΡΟΪΌΝ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

Βότανα

10g

Μπαχαρικά

10g

Αρωµατικές ουσίες

10 ml

Χρωστικές ουσίες τροφίµων

10ml

Σπόροι µε εξαίρεση τα µπιζέλια και τα φασόλια

10g

Καλλυντικά προϊόντα µακιγιαρiσµατoc

10 g/ml

Ρύζι

100g

Τουρσιά

100g

Σάλτσες, εδώδιµα έλαια

100ml

Φρέσκες επεξεργασµένες σαλάτες

100 g

Παγωµένα επιδόρπια

100ml

Κρέµες

100ml

Ψωµί

100 g

Template © IPR Verlag GmbH Munich 2005

3

EU Consumer Law Acquis Compendium
Legislation

Cyprus (CY) Nr. 6

Click on the blue text parts in order to retrieve information on the EC law background

____________________________________________________________
Μπισκότα

100 g

Πίτες και τάρτες που φέρουν ένδειξη της καθαρής ποσότητας

100 g

Παγωτά και κατεψυγµένα επιδόρπια

100 g/ml

Κοµπόστα

100 g

Σούπες

100 g

Χυµοί φρούτων, αναψυκτικά

100 ml

Καφές

100 g/ml

Τσάι και άλλα µη οινοπνευµατώδη ποτά που ετοιµάζονται µε προσθήκη 100 g
υγρού
Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής

100 g

Πατατάκια και παρόµοια προϊόντα κοινώς γνωστά ως σνακς

100 g

∆ηµητριακά προϊόντα προγεύµατος

100 g

Μείγµατα ξηρής σάλτσας

100 g

Λιπαντικά έλαια άλλα από αυτά που χρησιµοποιούνται στις µηχανές 100 ml
εσωτερικής καύσης
Κρέµες ξυρίσµατος

100 g/ml

Κρέµες για τα χέρια

100 ml

Λοσιόν και κρέµες για όλους τους σκοπούς

100 ml

Αντιηλιακά προϊόντα

100 ml

Προϊόντα για
οδοντόπαστας

την

υγιεινή

του

στόµατος

περιλαµβανοµένης

της 100 g/ml

Λάκα µαλλιών

100 ml

Σαµπουάν και µαλακτικά µαλλιών

100 g/ml

Ενδυναµωτικά µαλλιών, κρέµες και προϊόντα που προσφέρουν λάµψη 100 ml
στα µαλλιά
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Αφρόλουτρα και άλλα παρόµοια προϊόντα για το µπάνιο και το ντους

100 ml

Αποσµητικά

100 g/ml

Πούδρα

100 g

Σαπούνια τουαλέτας

100 g

Καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα τουαλέτας που περιέχουν ποσοστό 100 ml
µικρότερο του 3% του βάρους τους σε φυσικά και συνθετικά αρωµατικά
έλαια και ποσοστό µικρότερο του 70% του βάρους τους καθαρή αιθυλική
αλκοόλη
αρωµατικά
ύδατα,
λοσιόν
µαλλιών,
λοσιόν
που
χρησιµοποιούνται πριν το ντους και µετά από το ξύρισµα.
Καπνός για στρίψιµο και καπνός πίππας

100 g

Κρασιά, αφρώδης οίνος, λικέρ, κρασί ενισχυµένο µε αλκοόλη

750 ml

Άνθρακας, στις περιπτώσεις που πωλείται µε το κιλό

50 kg

Αµµοχάλικες, όταν πωλούνται µε το κιλό

1000 kg.

2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια«έµπορος» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πωλεί ή προσφέρει για πώληση
προϊόντα που εµπίπτουν στην εµπορική ή επαγγελµατική του δραστηριότητα·
«Εντεταλµένη Υπηρεσία» σηµαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισµού
Καταναλωτών του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού-

και

Προστασίας

«καθαρή ποσότητα» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι περί Μέτρων και
Σταθµών (Συσκευασµένα Αγαθά) Κανονισµοί του 2000«καταναλωτής» σηµαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει ένα προϊόν για σκοπούς που
δεν εµπίπτουν στον τοµέα της εµπορικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας·
«µικρή επιχείρηση λιανικής πώλησης» σηµαίνει οποιοδήποτε κατάστηµα του οποίου το
συνολικό εσωτερικό εµβαδόν δαπέδου, µη περιλαµβανοµένου οποιουδήποτε εµβαδού που
δε χρησιµοποιείται για λιανική πώληση προϊόντων ή για επίδειξη προϊόντων που
προορίζονται για λιανική πώληση, δεν υπερβαίνει τα 280 τετραγωνικά µέτρα·
«µοναδιαία τιµή» σηµαίνει την τελική τιµή, συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας και όλων των λοιπών φόρων, η οποία ισχύει για ποσότητα ενός
χιλιόγραµµου, ενός λίτρου, ενός µέτρου, ενός τετραγωνικού µέτρου ή ενός κυβικού µέτρου
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του προϊόντος ή σε σχέση µε τα προϊόντα που ορίζονται στο
Παράρτηµα την τελική τιµή της σχετικής µονάδας ποσότητας η οποία αναφέρεται στο
παράρτηµα αυτό, ή όταν τα προϊόντα πωλούνται µε αριθµό, την τελική τιµή για ένα
µεµονωµένο προϊόν·
«προϊόντα που πωλούνται χύµα» σηµαίνει τα προϊόντα που δεν είναι συσκευασµένα και
µετρούνται παρουσία του καταναλωτή·
«στραγγισµένο καθαρό βάρος» έχει την έννοια που αποδίδουν σε αυτό
οι περί Μέτρων και Σταθµών (Συσκευασµένα Αγαθά) Κανονισµοί του 2000«συσκευασµένα προϊόντα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί
Μέτρων και Σταθµών (Συσκευασµένα Αγαθά) Κανονισµούς του 2000
«τιµή πώλησης» σηµαίνει την τελική τιµή που ισχύει για µία µονάδα του προϊόντος ή για
δεδοµένη ποσότητα του προϊόντος συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
και όλων των λοιπών φόρων
3. Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται(α) Στα προϊόντα που διατίθενται κατά την παροχή υπηρεσίας, ή
(β) στις πωλήσεις µε δηµοπρασίες και στις πωλήσεις έργων τέχνης και αντικών.
4. - (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), έµπορος ο οποίος πωλεί ή εκθέτει
προς πώληση προϊόντα σε καταναλωτές οφείλει να διασφαλίζει ότι σε αυτά αναγράφεται η
τιµή πώλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρµόζονται σε προϊόντα που προσφέρονται για
πώληση στους καταναλωτές χύµα, στα οποία αναγράφεται µόνο η µοναδιαία τιµή σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 5.
5. -(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), έµπορος ο οποίος πωλεί ή εκθέτει προς
πώληση προϊόντα σε καταναλωτές οφείλει να διασφαλίζει ότι σε αυτά αναγράφεται εκτός
από την τιµή πώλησης και η µοναδιαία τιµή του προϊόντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου.
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρµόζονται σε προϊόντα για τα οποία η αναγραφή της
µοναδιαίας τιµής δε θα ήταν χρήσιµη λόγω της φύσης τους ή του προορισµού τους η θα
µπορούσε να προκαλέσει σύγχυση, και σε αυτά ειδικότερα περιλαµβάνονται(α) Προϊόντα των οποίων η τιµή έχει µειωθεί από την τιµή στην οποία
συνήθως πωλούνται λόγω(i) Της κατάστασης τους η οποία έχει ήδη υποστεί βλάβη, ή
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(ii) του κινδύνου χειροτέρευσης τους,
(β) προϊόντα των οποίων η µοναδιαία τιµή ταυτίζεται µε την τιµή πώλησης τους,
(γ) προϊόντα τα οποία αποτελούνται από ποικιλία διαφορετικών προϊόντων που πωλούνται
σε ενιαία συσκευασία,
(δ) συσκευασµένα προϊόντα τα οποία πωλούνται(i) από µικρές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, ή
(ii) πλανοδιοπώλες, ή
(iii) αυτόµατες µηχανές πώλησης,
(ε) προϊόντα των οποίων η ποσότητα είναι µικρότερη από 5 γραµµάρια ή χιλιοστόλιτρα
6. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 5, όταν σε διαφηµίσεις ή καταλόγους προϊόντων
αναφέρεται η τιµή πώλησης, θα αναφέρεται και η µοναδιαία τιµή του προϊόντος.
7. -(2) Καµία άλλη τιµή, εκτός από την τιµή πώλησης και τη µοναδιαία τιµή, δεν
αναγράφεται στα προϊόντα.
(3) Η τιµή πώλησης και η µοναδιαία τιµή πρέπει(α) Να είναι σαφείς, ευκόλως αναγνωρίσιµες, ευδιάκριτες και ευανάγνωστες, και
8. Έµπορος ο οποίος πωλεί ή εκθέτει προς πώληση στους καταναλωτές ορισµένα
συσκευασµένα προϊόντα για τα οποία απαιτείται, σύµφωνα µε τους περί Μέτρων και
Σταθµών (Συσκευασµένα Αγαθά) Κανονισµούς του 2000, η αναγραφή επιπρόσθετα από την
καθαρή ποσότητα και του στραγγισµένου καθαρού
βάρους, οφείλει να διασφαλίζει ότι σε αυτά αναγράφεται και η µοναδιαία τιµή του
στραγγισµένου καθαρού βάρους του προϊόντος.
9. Έµπορος ο οποίος παραβιάζει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 6, 7 και 8 είναι ένοχος αδικήµατος και σε περίπτωση πρώτης καταδίκης του
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε ποινή προστίµου που
δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές µαζί και σε περίπτωση οποιασδήποτε
άλλης µεταγενέστερης καταδίκης σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή
σε ποινή προστίµου που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές µαζί.
11. -(1) Πρόσωπο το οποίο(α) Εσκεµµένα παρακωλύει λειτουργό της Εντεταλµένης Υπηρεσίας να ασκήσει τις εξουσίες
που του παρέχει ο παρών Νόµος- ή
(β) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω λειτουργό οποιαδήποτε άλλη
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βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ζητά προς το σκοπό εκπλήρωσης των
καθηκόντων του δυνάµει του παρόντος Νόµου, διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση
καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή
σε ποινή προστίµου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές µαζί.
(2) Πρόσωπο το οποίο, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία από τις αναφερόµενες στο
εδάφιο (1), προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή δήλωση διαπράττει αδίκηµα και υπόκειται
σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε
ποινή προστίµου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες
13. Ο παρών Νόµος τίθεται σε εφαρµογή από της 24ης Μαρτίου 2001.
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