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   Αρικμόσ Απόφαςθσ  

2018/03 (AΠ) 

 

  Αρ. Φακ. 8.13.9.3.6                  

8.13.9.3.12 

Ο περί των Ακζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν των Επιχειριςεων προσ τουσ 
Καταναλωτζσ Νόμοσ του 2007 (Ν. 103(I)/2007) 

Ζρευνα τθσ Τπθρεςίασ Προςταςίασ Καταναλωτι για εμπορικζσ πρακτικζσ του 
Ραδιοφωνικοφ Ιδρφματοσ Κφπρου 

ΑΠΟΦΑΗ 

Η Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (ςτο εξισ θ «Εντεταλμζνθ Τπθρεςία») είναι 

αρμόδια για τθν εφαρμογι του περί των Ακζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν των 

Επιχειριςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ Νόμου του 2007 (Ν. 103(I)/2007) (ςτο εξισ ο 

«Νόμοσ»). 

1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΣΑΗ 

Αντικείμενο εξζταςθσ, αποτελεί θ εμπορικι πρακτικι του Ραδιοφωνικοφ Ιδρφματοσ 

Κφπρου, ΡΙΚ (ςτο εξισ ο «εμπορευόμενοσ) κατά τθν οποία διαφιμιηε τθ διοργάνωςθ 

κρουαηιζρασ (ςτο εξισ θ «κρουαηιζρα»), τθν οποία κα διοργάνωνε ςε ςυνεργαςία με 

τθν  εταιρεία Celestyal Cruises (ςτο εξισ θ «εταιρεία»), για τουσ ακροατζσ του Σρίτου 

Προγράμματοσ του ΡΙΚ από τισ 28/08/2017 μζχρι τθν 01/09/2017, χρθςιμοποιϊντασ 

τθν ζκφραςθ «ςε ειδικζσ πολφ χαμθλζσ τιμζσ ειδικά για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ». 

υγκεκριμζνα, θ διαφιμιςθ ιταν θ εξισ: 

«Σο τρίτο πρόγραμμα ςασ προςκαλεί και αυτό το καλοκαίρι, ςε μια πενκιμερθ 

κρουαηιζρα ςτο Αιγαίο που διοργανϊνει ςε ςυνεργαςία με τθν Celestyal Cruises. 

αλπάρουμε τθ Δευτζρα 28 Αυγοφςτου από το λιμάνι του Πειραιά με το 

υπερπολυτελζσ κρουαηιερόπλοιο Celestyal Olympia για Μφκονο, Αρχαία Ζφεςο, 

Πάτμο, Ρόδο, Ηράκλειο τθσ Κριτθσ και αντορίνθ και επιςτρζφουμε τθν Παραςκευι 1θ  

επτεμβρίου. τθν τιμι περιλαμβάνεται θ μετάβαςθ αεροπορικϊσ με τθν Aegean ςτθν 

Ακινα, με ελεφκερο χρόνο, θ μεταφορά ςτο λιμάνι του Πειραιά, θ διαμονι ςτθν 

καμπίνα με πλιρθ διατροφι και απεριόριςτθ κατανάλωςθ ποτϊν, all inclusive, και 

εκδρομι ςτθν αρχαία Ζφεςο. Σο τρίτο πρόγραμμα ςασ υπόςχεται πολιτιςτικζσ και 
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ψυχαγωγικζσ εκδθλϊςεισ, τόςο εν πλω όςο και ςτουσ προοριςμοφσ που κα 

επιςκεφτοφμε. Ονειρικοί προοριςμοί, πολλζσ εκπλιξεισ, με τθν αυκεντικι φιλοξενία 

του κοςμοπολίτικου κρουαηιερόπλοιου Celestyal Olympia. Για πλθροφορίεσ και 

κρατιςεισ, με τισ ειδικζσ, πολφ χαμθλζσ τιμζσ για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ, απευκείασ 

ςτθν Louis Travel ςτο τθλζφωνο 77778555. Σρίτο πρόγραμμα και… καλό ταξίδι ςτουσ 

ακροατζσ μασ». 

Αφορμι για τθν ζρευνα αποτζλεςε επιςτολι που κοινοποιικθκε ςτθν Εντεταλμζνθ 

Τπθρεςία από τθν Ελεγκτικι Τπθρεςία τθσ Δθμοκρατίασ, ςφμφωνα με τθν οποία, ο 

ιςχυριςμόσ «ςε ειδικζσ πολφ χαμθλζσ τιμζσ ειδικά για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ» ιταν 

παραπλανθτικόσ αφοφ, ςφμφωνα με τθν επιςτολι, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ τιμζσ με 

τισ οποίεσ διαφιμιηε θ εταιρεία τισ κρουαηιζρεσ τθσ ςτο διαδίκτυο, αυτόσ δεν 

τεκμθριωνόταν. Η επιςτολι ανζφερε επίςθσ ότι ο εμπορευόμενοσ δεν προζβθ ςε 

ςχετικό ζλεγχο προκειμζνου να διαπιςτϊςει ότι οι τιμζσ τθσ κρουαηιζρασ που του είχε 

προςφζρει θ εταιρεία ιταν όντωσ ειδικά μειωμζνεσ προσ τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ. 

2 ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΕΞΟΤΙΕ ΣΗ ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

H εξζταςθ παραβάςεων, επιβολι διοικθτικϊν προςτίμων και ζκδοςθ απαγορευτικοφ 

ι προςτακτικοφ διατάγματοσ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ κακορίηονται ςτο Άρκρο 11 

του Νόμου ωσ εξισ: 

11.-(1)(α) Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζχει κακικον και αρμοδιότθτα να 

εξετάηει, κατόπιν υποβολισ παραπόνου ι/και αυτεπάγγελτα, τυχόν 

παραβάςεισ του παρόντοσ Νόμου. 

(β) Κατά τθ διερεφνθςθ παράβαςθσ, κατόπιν παραπόνου ι/και 

αυτεπάγγελτα, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία δφναται: 

(i)  Να ηθτά από τον εμπορευόμενο να προςκομίςει μζςα ςε 

εφλογο υπό τισ περιςτάςεισ χρονικό διάςτθμα, αποδεικτικά 

ςτοιχεία ςχετικά με τθν ακρίβεια των πραγματικϊν 

ιςχυριςμϊν που αναφζρονται ςε μια εμπορικι πρακτικι, 

εφόςον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τθ βάςει των 

δεδομζνων τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπόκεςθσ και λαμβάνοντασ 
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υπ’ όψιν  τα ζννομα ςυμφζροντα του εμπορευόμενου και 

των λοιπϊν επθρεαηόμενων, και 

(ii)  να κεωρεί ανακριβείσ τουσ πραγματικοφσ ιςχυριςμοφσ, 

εφόςον τα αποδεικτικά ςτοιχεία που ηθτοφνται ςφμφωνα 

με τθν υποπαράγραφο (i) δεν προςκομιςτοφν ζγκαιρα ι 

κεωρθκοφν ανεπαρκι από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία. 

(2) Όταν θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, κατά τθ δυνάμει του εδαφίου (1) του 

παρόντοσ άρκρου διερεφνθςθ παραπόνου ι αυτεπάγγελτθ ζρευνα, 

διαπιςτϊςει παράβαςθ του παρόντοσ Νόμου, ζχει εξουςία να προβαίνει 

ςτισ πιο κάτω ενζργειεσ: 

(α)  Να διατάςςει ι να ςυςτινει ςτον ενδιαφερόμενο παραβάτθ ι 

οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο, κατά τθν κρίςθ τθσ, ενζχεται ι 

ευκφνεται για τθν παράβαςθ αυτι, ι ακόμα και οποιοδιποτε 

πρόςωπο το οποίο, κατά τθν κρίςθ τθσ, ςτθν περίπτωςθ που 

ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι δεν ζχει ακόμα εφαρμοςτεί αλλά 

εφλογα κρίνεται από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ότι επίκειται θ 

εφαρμογι τθσ, ζςτω και αν δεν αποδεικνφεται πραγματικι ηθμιά 

ι βλάβθ, οφτε δόλοσ ι αμζλεια εκ μζρουσ του εμπορευόμενου, 

όπωσ, άμεςα ι μζςα ςε τακτι προκεςμία, τερματίςει τθν 

παράβαςθ και αποφφγει επανάλθψι τθσ ςτο μζλλον, 

(β)  να δθμοςιεφει ι να απαιτεί από τον παραβάτθ τθ δθμοςίευςθ 

απόφαςισ τθσ ςτο ςφνολό τθσ ι εν μζρει, με τθν μορφι και τον 

τρόπο που κρίνει κατάλλθλο, 

(γ)  να απαιτεί επιπλζον από τον παραβάτθ τθ δθμοςίευςθ μζςα ςε 

τακτι προκεςμία, επανορκωτικισ διλωςθσ με τθ μορφι και τον 

τρόπο που κρίνει υπό τισ περιςτάςεισ κατάλλθλο, 

(δ)  να επιβάλλει διοικθτικό πρόςτιμο, ανάλογα με τθ φφςθ, τθ 

βαρφτθτα και τθ διάρκεια τθσ παράβαςθσ, φψουσ μζχρι και το 

πζντε τοισ εκατόν (5%) του κφκλου εργαςιϊν του παραβάτθ κατά 



 
Απόφαςθ 2018 03 (ΑΠ) ΡΙΚ  4/21 
 

το αμζςωσ προθγοφμενο τθσ παράβαςθσ ζτοσ ι πρόςτιμο φψουσ 

μζχρι πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (€500,000): 

Νοείται ότι, αναφορικά με ίδρυμα ι οργανιςμό που κρίνεται ότι δεν ζχει 

κφκλο εργαςιϊν, για τον υπολογιςμό του πιο πάνω διοικθτικοφ προςτίμου 

χρθςιμοποιείται, ωσ βάςθ, αντί του κφκλου εργαςιϊν, το πζντε τοισ εκατόν 

(5%) του ςυνόλου του ενεργθτικοφ του: 

(…) 

Νοείται ζτι περαιτζρω ότι, ςε καμία περίπτωςθ το διοικθτικό πρόςτιμο δε 

κα υπερβαίνει τισ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (€500,000), 

(ε) να αποφαςίηει ότι ςε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ, κα 

επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο μζχρι και πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (€5,000), 

για κάκε μζρα ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ, ανάλογα με τθ βαρφτθτα αυτισ, 

(ςτ) να ηθτεί με αίτθςι τθσ προσ το Δικαςτιριο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 13 του παρόντοσ Νόμου, τθν ζκδοςθ απαγορευτικοφ ι 

προςτακτικοφ διατάγματοσ, περιλαμβανομζνου και προςωρινοφ 

διατάγματοσ, εναντίον οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο, κατά τθν κρίςθ 

τθσ, ενζχεται ςτθν παράβαςθ αυτι ι ευκφνεται για τθν εν λόγω παράβαςθ, 

ι/και 

(η) να διατάςςει τουσ προμθκευτζσ μζςων επικοινωνίασ εξ αποςτάςεωσ και 

οποιαδιποτε πρόςωπα δθμοςιεφουν ι διευκετοφν τθ δθμοςίευςθ 

διαφθμίςεων, να τερματίςουν, εφόςον είναι ςε κζςθ να το πράξουν, τισ 

πρακτικζσ εκείνεσ που ζχουν κθρυχκεί ωσ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ 

δυνάμει δικαςτικισ απόφαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 13 του παρόντοσ 

Νόμου ι τισ εμπορικζσ πρακτικζσ που θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζχει 

διαπιςτϊςει ότι είναι ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ. 

(3) Κατά τθ δυνάμει του εδαφίου (1) διερεφνθςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ, 

θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία δφναται, αν το κεωριςει ςκόπιμο, να λάβει υπ’ 

όψιν  τθν οποιαδιποτε ανάλθψθ δζςμευςθσ που παρζχεται ζναντι του 

καταναλωτι από ι εκ μζρουσ του παραβάτθ, αναφορικά με τθ γενόμενθ 
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παράβαςθ και τθν προοπτικι του χρόνου και του τρόπου άρςθσ ι 

αποκατάςταςθσ αυτισ. 

(4) Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία οφείλει να αιτιολογεί δεόντωσ τθν απόφαςι 

τθσ ςε ςχζςθ με τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε από τισ εξουςίεσ που 

προβλζπονται ςτα εδάφια (3) και (4) του άρκρου 10 και ςτισ παραγράφουσ 

(δ) και (ε) του εδαφίου (2) του παρόντοσ άρκρου. 

Επομζνωσ ο ζλεγχοσ που πραγματοποιεί θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία δεν περιορίηεται 

μόνο ςε αυτεπάγγελτεσ ζρευνεσ ι ςε παράπονα  καταναλωτϊν, αλλά αφορά και τθν 

παροχι γενικισ προςταςίασ ςτο καταναλωτικό κοινό, ςτο πλαίςιο που ορίηει ο Νόμοσ. 

Ωσ εκ τοφτου, θ ζκταςθ του ελζγχου νομιμότθτασ που πραγματοποιεί θ Εντεταλμζνθ 

Τπθρεςία δεν αφορά μόνο υποβαλλόμενα παράπονα, αλλά μπορεί να επεκτακεί 

αυτεπαγγζλτωσ ςε οποιαδιποτε εμπορικι πρακτικι.  

3 Η ΕΡΕΤΝΑ ΣΗ ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

3.1 Γεγονότα 

τισ 08 Αυγοφςτου 2017 θ Ελεγκτικι Τπθρεςία τθσ Δθμοκρατίασ ζςτειλε επιςτολι 

προσ τον εμπορευόμενο, με κοινοποίθςθ προσ τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, ςτθν οποία 

μεταξφ άλλων αναφερόταν ότι ο εμπορευόμενοσ διαφιμιηε τθ διοργάνωςθ τθσ 

κρουαηιζρασ με τθν εταιρεία χρθςιμοποιϊντασ τον ιςχυριςμό «ειδικζσ πολφ χαμθλζσ 

τιμζσ ειδικά για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ», ενϊ κάτι τζτοιο, ςφμφωνα με τθν Ελεγκτικι 

Τπθρεςία ιταν παραπλανθτικό. υγκεκριμζνα, ςτθν επιςτολι, γινόταν αναφορά ότι 

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ τιμζσ με τισ οποίεσ διαφιμιηε θ εταιρεία τισ κρουαηιζρεσ τθσ 

ςτο διαδίκτυο, ο ιςχυριςμόσ αυτόσ δεν τεκμθριωνόταν. τθν επιςτολι διατυπωνόταν 

επίςθσ θ διαπίςτωςθ ότι ο εμπορευόμενοσ δεν προζβθ ςε ςχετικό ζλεγχο 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει ότι οι τιμζσ τθσ κρουαηιζρασ που του είχε προςφζρει θ 

εταιρεία, ιταν όντωσ ειδικά μειωμζνεσ προσ τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ. Επίςθσ, με τθν εν 

λόγω επιςτολι τθσ, θ Ελεγκτικι Τπθρεςία ηιτθςε από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία να 

τθν ενθμερϊςει κατά πόςο προκφπτει κζμα παραπλανθτικισ διαφιμιςθσ. 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζκρινε ότι ο εμπορευόμενοσ, κατά τθν ερμθνεία τθσ 

παροφςασ απόφαςθσ, εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του Νόμου και ςτθν ερμθνεία 

που ο Νόμοσ δίνει ςτθν ζννοια «εμπορευόμενοσ» κακϊσ επίςθσ και ότι αυτόσ ιταν 
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που άςκθςε τθν υπό αναφορά εμπορικι πρακτικι, για τουσ λόγουσ που αναλφονται 

ςτα τμιματα 3.3.3 και 3.3.4 τθσ παροφςασ απόφαςθσ, αντίςτοιχα. 

Ωσ εκ τοφτου, ςτισ 21 επτεμβρίου 2017, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζςτειλε επιςτολι 

προσ τον εμπορευόμενο με τθν οποία τον ενθμζρωνε για τθν ζρευνά τθσ και με τθν 

οποία τον κάλεςε όπωσ: 

i. Αποςτείλει ςε ψθφιακι μορφι οποιεςδιποτε διαφθμίςεισ χρθςιμοποίθςε για τθν 

προϊκθςθ τθσ κρουαηιζρασ, 

ii. αποςτείλει οποιαδιποτε ζγγραφα ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία τα οποία να 

αποδεικνφουν τον ιςχυριςμό, ότι θ κρουαηιζρα προςφερόταν ςε «ειδικζσ πολφ 

χαμθλζσ τιμζσ ειδικά για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ», 

iii. παρακζςει τισ κζςεισ του ςχετικά με τα όςα αναφζρονται ςτθν επιςτολι, με 

αποςτολι ςχετικϊν εγγράφων, εφόςον το κρίνει χριςιμο, 

iv. κζςει υπ’ όψιν τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ κάκε άλλο ςτοιχείο που κρίνει χριςιμο 

για τθ διερεφνθςθ τθσ υπόκεςθσ. 

τισ 16 Οκτωβρίου 2017, λιφκθκε επιςτολι από τον εμπορευόμενο, με τθν οποία 

απζςτειλε κάποια ςτοιχεία και παρζκεςε τισ κζςεισ του. 

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν, τα ςτοιχεία που είχε ενϊπιον τθσ και το περιεχόμενο τθσ 

επιςτολισ του εμπορευόμενου, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε εκ πρϊτθσ 

όψεωσ παράβαςθ του άρκρου 5 του Νόμου ςτθ ςυγκεκριμζνθ εμπορικι πρακτικι, 

κεωρϊντασ τα αποδεικτικά ςτοιχεία, που προςκόμιςε ο εμπορευόμενοσ, ανεπαρκι.  

τισ 09 Νοεμβρίου 2017, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζςτειλε νζα επιςτολι προσ τον 

εμπορευόμενο, με τθν οποία τον ενθμζρωνε για τθ διαπίςτωςθ τθσ εκ πρϊτθσ όψεωσ 

παράβαςθσ του Νόμου, τονίηοντασ μεταξφ άλλων ότι θ διαπίςτωςθ αυτι προζκυπτε 

από τθν ανεπάρκεια των προςκομιςκζντων αποδεικτικϊν ςτοιχείων και τον κάλεςε 

όπωσ: 

i. παρακζςει εκ νζου τισ κζςεισ και απόψεισ του, με αποςτολι ςχετικϊν εγγράφων, 

εφόςον το κρίνει χριςιμο, 

ii. κζςει υπ’ όψιν τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ κάκε άλλο ςτοιχείο που κρίνει χριςιμο 

και αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ. 
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τισ 06 Δεκεμβρίου 2017, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζλαβε επιςτολι από τον 

εμπορευόμενο με τθν οποία παρζκεςε εκ νζου τισ κζςεισ και απόψεισ του. 

Από τα ςτοιχεία που είχαν ςυλλεχκεί κατά τθν ζρευνα και από τισ κζςεισ που 

διατφπωςε ο εμπορευόμενοσ ςτισ επιςτολζσ του, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε 

ότι θ υπό διερεφνθςθ εμπορικι πρακτικι ιταν ακζμιτθ κατά παράβαςθ του άρκρου 5 

του Νόμου. 

Ακολουκεί θ ανάλυςθ των ςτοιχείων και θ αξιολόγθςθ των κζςεων του 

εμπορευόμενου που οδιγθςαν τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ςτθν πιο πάνω 

διαπίςτωςθ. 

3.2 Αξιολόγθςθ των κζςεων του εμπορευομζνου και των αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

3.2.1 Η επιςτολι του εμπορευομζνου με θμερομθνία 16 Οκτωβρίου 2017 

3.2.1.1 Περιεχόμενο επιςτολισ του εμπορευομζνου με θμερομθνία 16 Οκτωβρίου 

2017 

Με τθν επιςτολι του με θμερομθνία 16 Οκτωβρίου 2017, ο εμπορευόμενοσ:  

i. παρζκεςε τισ απόψεισ του, 

ii. επιςφναψε τθν προςφορά που ζλαβε από τθν εταιρεία για τθ διοργάνωςθ τθσ 

κρουαηιζρασ (ςτο εξισ θ «προςφορά»), 

iii. επιςφναψε ςε ψθφιακι μορφι, θχθτικι διαφιμιςθ τθσ κρουαηιζρασ όπωσ 

προβαλλόταν μζςω ραδιοφϊνου (ςτο εξισ θ «διαφιμιςθ»). 

3.2.1.2 Αξιολόγθςθ περιεχομζνου επιςτολισ του εμπορευόμενου με θμερομθνία 

16 Οκτωβρίου 2017 

τθ διαφιμιςθ, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε ότι ακοφγεται, μεταξφ άλλων, θ 

φράςθ «Για πλθροφορίεσ και κρατιςεισ με τισ ειδικζσ, πολφ χαμθλζσ τιμζσ για τουσ 

ακροατζσ του ΡΙΚ *…+». 

Επίςθσ, από τθν μελζτθ τθσ προςφοράσ, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε ότι πριν 

τθν αναφορά ςτισ τιμζσ και ςτθν ανάλυςθ του τί περιλαμβάνουν αυτζσ, υπάρχει θ εξισ 

πρόταςθ: «Οι τιμζσ αυτζσ είναι ειδικά μειωμζνεσ κακϊσ θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ 

ανζρχεται ζωσ και 55% ςτο ναφλο». 
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Επίςθσ, ςφμφωνα με τον πρϊτο πίνακα ςτθ ςελίδα 4 τθσ προςφοράσ, για τισ 

προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ που αναφζρονταν ςτθν διαφιμιςθ τθσ κρουαηιζρασ, οι 

τιμζσ ιταν €635, €685, €705 και €795, ανάλογα με τον τφπο καμπίνασ που κα επζλεγε ο 

καταναλωτισ. 

Από τθν αξιολόγθςθ των όςων απζςτειλε ο εμπορευόμενοσ, προκειμζνου να αποδείξει 

τουσ πραγματικοφσ ιςχυριςμοφσ του, ότι δθλαδι οι τιμζσ τθσ κρουαηιζρασ ιταν 

«ειδικζσ, πολφ χαμθλζσ τιμζσ για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ», θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία 

οδθγικθκε ςτο ςυμπζραςμα ότι ο εμπορευόμενοσ αρκζςτθκε ςτθν αναφορά «οι τιμζσ 

αυτζσ είναι ειδικά μειωμζνεσ κακϊσ θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ ανζρχεται ζωσ και 55% 

ςτο ναφλο» που υπιρχε ςτθν προςφορά, προκειμζνου να διαφθμίςει τθν κρουαηιζρα 

ωσ προςφερόμενθ ςε «ειδικζσ, πολφ χαμθλζσ τιμζσ για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ». 

τθν προςφορά τθσ όμωσ θ εταιρεία κάνει λόγο ςε μειωμζνθ τιμι κατά 55%, ςτο ναφλο 

και όχι ςτθ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι. Φαίνεται δθλαδι, ότι οι αναφερόμενεσ τιμζσ 

ςτθν προςφορά (€635, €685, €705 και €795, ανάλογα με τον τφπο καμπίνασ) δεν ιταν 

μειωμζνεσ κατά 55% ςτο ςφνολό τουσ αλλά ιταν μειωμζνεσ κατά 55% ςτο ναφλο, το 

οποίο ναφλο, είναι ζνα μζροσ τθσ ςυνολικισ τιμισ, το φψοσ του οποίου όμωσ δεν 

διευκρινιηόταν, ϊςτε να είναι δυνατι αξιολόγθςθ του κατά πόςο θ μείωςθ είναι τζτοια 

ϊςτε να δικαιολογείται ο ιςχυριςμόσ περί ειδικϊν και πολφ χαμθλϊν τιμϊν. 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αξιολογϊντασ τα πιο πάνω, οδθγικθκε ςτο ςυμπζραςμα ότι 

τα αποδεικτικά ςτοιχεία που απζςτειλε ο εμπορευόμενοσ, προκειμζνου να αποδείξει 

τουσ πραγματικοφσ ιςχυριςμοφσ του, ότι δθλαδι οι τιμζσ τθσ κρουαηιζρασ ιταν 

«ειδικζσ, πολφ χαμθλζσ τιμζσ για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ» ιταν ανεπαρκι. 

3.2.2 Η επιςτολι του εμπορευομζνου με θμερομθνία 06 Δεκεμβρίου 2017 

3.2.2.1 Περιεχόμενο επιςτολισ του εμπορευόμενου με θμερομθνία 06 Δεκεμβρίου 

2017 

Αφοφ ο εμπορευόμενοσ ενθμερϊκθκε από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία για τισ 

προαναφερκείςεσ κζςεισ τθσ ςε ςχζςθ με τα όςα διατφπωςε και προςκόμιςε με τθν 

προθγοφμενθ επιςτολι του και ειδικότερα για τθ κζςθ τθσ περί ανεπάρκειασ των 

αποδεικτικϊν ςτοιχείων, ο εμπορευόμενοσ, ζςτειλε νζα επιςτολι με θμερομθνία 06 

Δεκεμβρίου 2017, με τθν οποία διατφπωςε τισ πιο κάτω κζςεισ: 
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i. Ότι θ κανονικι τιμι πϊλθςθσ για καμπίνα κατθγορίασ ΙΒ ιταν 479 ευρϊ ενϊ θ 

εκπτωτικι τιμι για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ, μετά από μείωςθ 55% ςτο ναφλο, ιταν 

300 ευρϊ, 

ii. ότι υπιρχαν όλα τα δεδομζνα και όλα τα ςτοιχεία ϊςτε να μπορζςει να 

διαπιςτϊςει το ακριβζσ ποςό τθσ ζκπτωςθσ για να μπορζςει να χρθςιμοποιιςει με 

ακρίβεια τθν ζκφραςθ «ειδικζσ, πολφ χαμθλζσ τιμζσ για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ», 

iii. ότι είχαν εξαςφαλιςτεί φκθνότερα αεροπορικά, για τθν εποχι, ειςιτιρια για τθ 

διαδρομι Λάρνακα – Ακινα – Λάρνακα, ειδικά για τθν εν λόγω κρουαηιζρα. Με τισ 

τιμζσ που εξαςφαλίςτθκαν θ τιμι του πακζτου για τθν κρουαηιζρα ξεκινοφςε από 

635 ευρϊ και ςε αυτιν περιλαμβάνονταν, εκτόσ από τθν τιμι τθσ καμπίνασ και το 

αεροπορικό ειςιτιριο, μεταφορζσ με λεωφορείο και εξαςφάλιςθ αποςκευισ χωρίσ 

πρόςκετο κόςτοσ. Οι αντίςτοιχεσ κανονικζσ τιμζσ για τθν εποχι κα ξεκινοφςαν από 

679 ευρϊ και κα περιλάμβαναν μόνο τθν τιμι τθσ καμπίνασ και το αεροπορικό 

ειςιτιριο, 

iv. ότι το αντίςτοιχο ναφλο με ταξί, για τθν κάκε διαδρομι με λεωφορείο που 

περιλαμβανόταν ςτο πακζτο, ιταν 40-50 ευρϊ. 

3.2.2.2 Αξιολόγθςθ περιεχομζνου επιςτολισ του εμπορευόμενου με θμερομθνία 

06 Δεκεμβρίου 2017 

3.2.2.2.1 Η μθ προςκόμιςθ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

Είναι θ κζςθ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ ότι, ο εμπορευόμενοσ δεν τεκμθρίωςε τισ 

κζςεισ που διατφπωςε και οι οποίεσ αναφζρονται ςτα ςθμεία i, ii και iii του τμιματοσ 

3.2.2.1 τθσ απόφαςθσ αυτισ, με τθν αποςτολι οποιονδιποτε αποδεικτικϊν ςτοιχείων, 

όπωσ είχε εκ νζου κλθκεί να πράξει. 

υγκεκριμζνα, ο εμπορευόμενοσ κλικθκε μζςω τθσ επιςτολισ με θμερομθνία 21 

επτεμβρίου 2017, να αποςτείλει οποιαδιποτε ζγγραφα ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία 

τα οποία να αποδεικνφουν τον ιςχυριςμό «ειδικζσ πολφ χαμθλζσ τιμζσ ειδικά για τουσ 

ακροατζσ του ΡΙΚ», ενϊ ςτθ ςυνζχεια, μζςω τθσ επιςτολισ με θμερομθνία 09 

Νοεμβρίου 2017 ενθμερϊκθκε ότι τα όςα αποδεικτικά ςτοιχεία προςκόμιςε με τθν 

επιςτολι του με θμερομθνία 16 Οκτωβρίου 2017, κεωρικθκαν από τθν Εντεταλμζνθ 

Τπθρεςία ανεπαρκι και κλικθκε εκ νζου να αποςτείλει τζτοια ικανοποιθτικά 

ςτοιχεία. 
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3.2.2.2.2 Ο ιςχυριςμόσ περί μειωμζνθσ τιμισ τθσ καμπίνασ κατθγορίασ IB 

ε ςχζςθ με τθ κζςθ του εμπορευόμενου που περιγράφεται ςτο ςθμείο i και iii του 

τμιματοσ 3.2.2.1 τθσ παροφςασ απόφαςθσ, διαπιςτϊνεται ότι ο εμπορευόμενοσ 

επζλεξε να αναφερκεί με αρικμοφσ ςτισ τιμζσ που αφοροφςαν τθν κατθγορία 

καμπίνασ IB, θ οποία ςφμφωνα με τθν προςφορά ιταν θ φκθνότερθ και για τθν οποία 

θ διακεςιμότθτα ιταν περιοριςμζνθ. 

Ωσ εκ τοφτου, είναι θ κζςθ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ ότι εξακολουκεί να 

παραμζνει ατεκμθρίωτοσ ο ιςχυριςμόσ για τθν εξαςφάλιςθ «ειδικϊν, πολφ χαμθλϊν 

τιμϊν» για τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ καμπίνων, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι τα όςα 

ανζφερε ο εμπορευόμενοσ για τθν καμπίνα κατθγορίασ ΙΒ τεκμθριϊνονται, για τουσ 

λόγουσ που ζχουν ιδθ προαναφερκεί. 

3.2.2.2.3 Η ςφγκριςθ του ναφλου με ταξί, με τισ αντίςτοιχεσ διαδρομζσ με 

λεωφορείο που περιλαμβάνονταν ςτο πακζτο τθσ κρουαηιζρασ 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία δεν μπορεί να λάβει υπϋ όψιν τθ κζςθ του εμπορευόμενου 

που αναφζρεται ςτο ςθμείο iv του τμιματοσ 3.2.2.1 τθσ απόφαςθσ αυτισ, κακϊσ 

είναι θ κζςθ τθσ ότι οι τιμζσ ςτο ναφλο για μεταφορά με ταξί δεν μπορεί να είναι 

ςυγκρίςιμεσ με τισ τιμζσ ςτο ναφλο για μεταφορά με λεωφορείο. 

3.3 Νομικι Ανάλυςθ 

3.3.1 Παράβαςθ του άρκρου 5 του Νόμου 

το εδάφιο (1) του άρκρου 5 του Νόμου ςε ςυνδυαςμό με τθν παράγραφο (δ) του 

εδαφίου (2) του ίδιου άρκρου αναφζρεται ότι, μια εμπορικι πρακτικι κεωρείται 

παραπλανθτικι όταν με οποιοδιποτε τρόπο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνολικισ 

παρουςίαςισ τθσ, εξαπατά ι ενδζχεται να εξαπατιςει το μζςο καταναλωτι, όςον 

αφορά ζνα ι περιςςότερα από τα ςτοιχεία τα οποία παρατίκενται ςτο εδάφιο (2), 

μεταξφ των οποίων είναι και το ςτοιχείο τθσ παραγράφου (δ) το οποίο αναφζρεται 

ςτθν φπαρξθ ειδικισ πλεονεκτικισ τιμισ, ακόμα και εάν οι πλθροφορίεσ είναι, 

αντικειμενικά, ορκζσ, ι οφτωσ ι άλλωσ, όταν τον οδθγεί ι ενδζχεται να τον οδθγιςει 

να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν οποία, διαφορετικά, δε κα ελάμβανε. 

Με βάςθ τα ευριματα από τθν ζρευνά τθσ, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε 

παράβαςθ του άρκρου 5, του Νόμου από τον εμπορευόμενο κακϊσ ο ιςχυριςμόσ 
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«ειδικζσ, πολφ χαμθλζσ τιμζσ για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ» ιταν ανακριβισ και 

εξαπατοφςε ι υπιρχε ενδεχόμενο να εξαπατιςει τον μζςο καταναλωτι ωσ προσ τθν 

φπαρξθ ειδικισ πλεονεκτικισ τιμισ, οδθγϊντασ τον ι με ενδεχόμενο να τον οδθγιςει 

να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν οποία διαφορετικά δεν κα ελάμβανε. 

Ο ανακριβισ χαρακτιρασ του πραγματικοφ ιςχυριςμοφ, «ειδικζσ, πολφ χαμθλζσ τιμζσ 

για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ» προκφπτει από το γεγονόσ ότι τα αποδεικτικά ςτοιχεία 

που ηθτικθκαν προσ απόδειξθ τθσ ακρίβειασ αυτοφ, δεν είχαν προςκομιςτεί ενϊ τα 

όςα είχαν προςκομιςτεί κεωρικθκαν ανεπαρκι, όπωσ εξθγείται ςτο τμιμα 3.2 αυτισ 

τθσ απόφαςθσ. 

Ακόμθ και αν θ αναφορά ςε «ειδικζσ» τιμζσ χαρακτθριςτεί ωσ αντικειμενικά ορκι, 

κακϊσ ςφμφωνα με τθν προςφορά υπιρχε κάποια ζκπτωςθ ςτθν τιμι τθσ καμπίνασ, 

αξιολογϊντασ τθ ςυνολικι παρουςίαςθ τθσ διαφιμιςθσ  και ειδικότερα τθ φράςθ 

«πολφ χαμθλζσ τιμζσ» θ οποία ςυνοδεφει και ςυμπλθρϊνει τθ λζξθ «ειδικζσ», 

διαπιςτϊνεται ότι ο μζςοσ καταναλωτισ κα ανζμενε ότι θ ςυνολικι τιμι τθσ 

κρουαηιζρασ κα ιταν πολφ χαμθλι, κάτι που δεν ζχει αποδειχκεί. 

3.3.2 Σο βάροσ τθσ απόδειξθσ 

φμφωνα με τθν παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρκρου 11 του Νόμου, κατά τθ 

διερεφνθςθ παράβαςθσ, κατόπιν παραπόνου ι/και αυτεπάγγελτα, θ Εντεταλμζνθ 

Τπθρεςία δφναται: 

(i) Να ηθτά από τον εμπορευόμενο να προςκομίςει μζςα ςε εφλογο υπό τισ 

περιςτάςεισ χρονικό διάςτθμα, αποδεικτικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν ακρίβεια των 

πραγματικϊν ιςχυριςμϊν που αναφζρονται ςε μια εμπορικι πρακτικι, εφόςον αυτό 

κρίνεται αναγκαίο, επί τθ βάςθ των δεδομζνων τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπόκεςθσ και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τα ζννομα ςυμφζροντα του εμπορευόμενου και των λοιπϊν 

επθρεαηόμενων, και 

(ii) να κεωρεί ανακριβείσ τουσ πραγματικοφσ ιςχυριςμοφσ, εφόςον τα αποδεικτικά 

ςτοιχεία που ηθτοφνται ςφμφωνα με τθν υποπαράγραφο (i) δεν προςκομιςτοφν 

ζγκαιρα ι κεωρθκοφν ανεπαρκι από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία. 

Ωσ εκ τοφτου, γίνεται αντιλθπτό ότι το βάροσ τθσ απόδειξθσ ωσ προσ τθν ακρίβεια 

ενόσ πραγματικοφ ιςχυριςμοφ που αναφζρεται ςε μια εμπορικι πρακτικι, φζρει ο 
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ίδιοσ ο εμπορευόμενοσ, ενϊ πικανι αποτυχία του να προςκομίςει, ι να προςκομίςει 

επαρκι αποδεικτικά ςτοιχεία εφόςον του ηθτθκοφν, δίνει τθ δυνατότθτα ςτθν 

Εντεταλμζνθ Τπθρεςία να κεωρεί ανακριβείσ τουσ πραγματικοφσ του ιςχυριςμοφσ. 

τθ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, ηιτθςε από τον εμπορευόμενο, 

μζςω των επιςτολϊν τθσ με θμερομθνία 21 επτεμβρίου 2017 και 09 Νοεμβρίου 2017 

να προςκομίςει τζτοια αποδεικτικά ςτοιχεία, ενϊ και ςτισ δφο επιςτολζσ γινόταν 

ξεκάκαρθ αναφορά ςτθν πρόνοια τθσ παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρκρου 

11 του Νόμου και ςτο γεγονόσ ότι ενδεχόμενθ αποτυχία προςκόμιςθσ, ι προςκόμιςθσ  

επαρκϊν, αποδεικτικϊν ςτοιχείων, πικανό να οδθγιςει τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία 

ςτο ςυμπζραςμα περί ανακρίβειασ του υπό διερεφνθςθ ιςχυριςμοφ και κατϋ 

επζκταςθ ςε διαπίςτωςθ παράβαςθσ του Νόμου. 

θμειϊνεται ότι και ςτισ δφο (2) προαναφερκείςεσ επιςτολζσ, με τισ οποίεσ θ 

Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ηιτθςε αποδεικτικά ςτοιχεία, δόκθκε ςτον εμπορευόμενο 

εφλογο υπό τισ περιςτάςεισ χρονικό διάςτθμα προκειμζνου να προςκομιςτοφν τα 

ςτοιχεία αυτά. Σο ότι το χρονικό διάςτθμα ιταν εφλογο, διαπιςτϊνεται και από το 

γεγονόσ ότι ο εμπορευόμενοσ ςε κανζνα ςθμείο τθσ ζρευνασ δεν ανζφερε ότι ο λόγοσ 

μθ προςκόμιςθσ ικανοποιθτικϊν ςτοιχείων, όπωσ του είχε ηθτθκεί, ιταν το 

περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα που του είχε δοκεί ωσ προκεςμία προκειμζνου να το 

πράξει, ενϊ διατιρθςε τθ κζςθ ότι τα όςα αποδεικτικά ςτοιχεία προςκόμιςε ιταν 

επαρκι. 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, ςτθ βάςθ των δεδομζνων τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπόκεςθσ, 

ζκρινε αναγκαίο να ηθτιςει από τον εμπορευόμενο να προςκομίςει αποδεικτικά 

ςτοιχεία ςε ςχζςθ με τθν ακρίβεια του υπό διερεφνθςθ ιςχυριςμοφ, λαμβάνοντασ υπ’ 

όψιν μεταξφ άλλων το: 

i. περιεχόμενο τθσ επιςτολισ τθσ Ελεγκτικισ Τπθρεςίασ τθσ Δθμοκρατίασ, από τθν 

οποία διαπιςτϊνεται ότι ο εμπορευόμενοσ κα ζπρεπε να τθρεί διαδικαςίεσ και 

ςτοιχεία τα οποία να τεκμθριϊνουν τον υπό διερεφνθςθ ιςχυριςμό, ϊςτε να είναι 

ςε κζςθ να τα προςκομίςει, εφόςον αυτό του ηθτθκεί,



*1 + Απόφαςθ του Δικαςτθρίου (πρϊτο τμιμα) τθσ 3θσ Οκτωβρίου 2013 «Οδθγία 2005/29/ΕΚ – Ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ – 
Πεδίο εφαρμογισ – Διάδοςθ παραπλανθτικϊν πλθροφοριακϊν ςτοιχείων από ταμεία υγείασ του ςυςτιματοσ υποχρεωτικισ 
κοινωνικισ αςφαλίςεωσ – Σαμείο που ζχει ςυςτακεί υπό μορφι οργανιςμοφ δθμοςίου δικαίου» ςτθν υπόκεςθ C 59/12, BKK 
Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts κατά Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV 
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ii. γεγονόσ ότι o ιδιαίτεροσ χαρακτιρασ του ςυγκεκριμζνου ιςχυριςμοφ, ο οποίοσ 

προκφπτει από τουσ πολλοφσ παράγοντεσ που διαμόρφωναν τθν τελικι τιμι τθσ 

κρουαηιζρασ, απαιτοφςε τθν προςκόμιςθ τζτοιων αποδεικτικϊν ςτοιχειϊν ϊςτε να 

αποδειχκεί θ ακρίβειά του. 

3.3.3 Η ζννοια του εμπορευόμενου 

Κατά τθν ερμθνεία που δίνει ο Νόμοσ ςτο άρκρο 2, «εμπορευόμενοσ» ςθμαίνει κάκε 

φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο, όςον αφορά τισ εμπορικζσ πρακτικζσ που 

καλφπτει ο Νόμοσ, ενεργεί για ςκοποφσ οι οποίοι ςχετίηονται με τθν εμπορικι, 

επιχειρθματικι, βιοτεχνικι ι ελεφκερθ επαγγελματικι του δραςτθριότθτα και κάκε 

πρόςωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόματοσ ι για λογαριαςμό του εμπορευόμενου. 

Επίςθσ, ςτθν Απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου ςτθν υπόκεςθ C 59/12[1]  ςτισ 

ςκζψεισ 32 και 37 αναφζρονται τα εξισ: 

«(32) υναφϊσ, όπωσ ςαφϊσ προκφπτει από τθ διατφπωςθ του άρκρου 2, ςτοιχείο βϋ, 

τθσ οδθγίασ για τισ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ, ο νομοκζτθσ τθσ Ζνωςθσ προζκρινε 

ζναν ιδιαιτζρωσ ευρφ οριςμό τθσ ζννοιασ «εμπορευόμενοσ», ο οποίοσ καλφπτει «κάκε 

φυςικό ι νομικό πρόςωπο» εφόςον αυτό αςκεί μια αμειβόμενθ δραςτθριότθτα, και 

δεν αποκλείει από το πεδίο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ φορείσ που είναι επιφορτιςμζνοι 

με οριςμζνθ αποςτολι γενικοφ ςυμφζροντοσ ι φορείσ που υπόκεινται ςε νομικό 

κακεςτϊσ δθμοςίου δικαίου. 

(37) Πάντωσ, ςε περίπτωςθ όπωσ αυτι τθσ κφριασ δίκθσ, υφίςταται κίνδυνοσ θ εκ 

μζρουσ του ΒΚΚ διάδοςθ παραπλανθτικϊν ςτοιχείων να οδθγιςει τουσ 

αςφαλιςμζνουσ του οργανιςμοφ αυτοφ, οι οποίοι πρζπει αςφαλϊσ να χαρακτθριςτοφν 

ωσ καταναλωτζσ κατά τθν ζννοια τθσ οδθγίασ για τισ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ, ςε 

λανκαςμζνεσ επιλογζσ, εμποδίηοντάσ τουσ να λάβουν τεκμθριωμζνθ απόφαςθ (βλ. 

αιτιολογικι ςκζψθ 14 τθσ οδθγίασ αυτισ) και ωκϊντασ τουσ ςτθ λιψθ αποφάςεωσ τθν 

οποία δεν κα ελάμβαναν αν δεν υφίςταντο τα εν λόγω ςτοιχεία, όπωσ ορίηει το άρκρο 

6, παράγραφοσ 1, τθσ ίδιασ οδθγίασ. το πλαίςιο αυτό, άνευ ςθμαςίασ είναι το νομικό 

κακεςτϊσ, δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, του επίμαχου οργανιςμοφ κακϊσ και θ 

ειδικι αποςτολι με τθν οποία αυτόσ είναι επιφορτιςμζνοσ.» 

Η απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου ςτθν υπόκεςθ C 59/12 ιταν θ εξισ: (ς.ς τα 

μαφρα γράμματα δικά μασ) «Η οδθγία 2005/29/ΕΚ (ς.ς τθν οποία εναρμονίηει ο 
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Νόμοσ ςτο εκνικό δίκαιο) *…+, ζχει την ζννοια ότι ςτο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογήσ 

τησ εμπίπτει οργανιςμόσ διεπόμενοσ από το δημόςιο δίκαιο και επιφορτιςμζνοσ με 

οριςμζνη αποςτολή γενικοφ ςυμφζροντοσ, όπωσ θ διαχείριςθ ςυςτιματοσ 

υποχρεωτικισ αςφαλίςεωσ υγείασ». 

το άρκρο 4 του περί Ραδιοφωνικοφ Ιδρφματοσ Κφπρου Νόμου (ΚΕΦ.300Α) 

αναφζρονται τα εξισ: «Διά του παρόντοσ ιδρφεται ςϊμα καλοφμενο το Ραδιοφωνικό 

Ίδρυμα Κφπρου το οποίο αποτελεί νομικό πρόςωπο με διθνεκι διαδοχι και κοινι 

ςφραγίδα και με εξουςίεσ να αποκτά, ζχει και διακζτει περιουςία, να ςυμβάλλεται, να 

ενάγει και να ενάγεται με το εν λόγω όνομα του και να προβαίνει ςε όλεσ τισ 

αναγκαίεσ πράξεισ για τουσ ςκοποφσ του Νόμου αυτοφ.» 

Με βάςθ τα πιο πάνω, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζκρινε ότι ο εμπορευόμενοσ, κατά τθν 

ερμθνεία τθσ παροφςασ απόφαςθσ, εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του Νόμου και 

ςτθν ερμθνεία που ο Νόμοσ δίνει ςτθν ζννοια «εμπορευόμενοσ». 

3.3.4 Η ευκφνθ για τθν άςκθςθ τθσ εμπορικισ πρακτικισ 

Κατά τθν ερμθνεία που δίνει ο Νόμοσ ςτο άρκρο 2, «εμπορικι πρακτικι» ςθμαίνει 

κάκε πράξθ, παράλειψθ, τρόπο ςυμπεριφοράσ ι εκπροςϊπθςθσ, εμπορικι 

επικοινωνία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφιμιςθσ και του μάρκετινγκ, ενόσ 

εμπορευόμενου, άμεςα ςυνδεόμενθ με τθν προϊκθςθ, πϊλθςθ ι προμικεια ενόσ 

προϊόντοσ ςε καταναλωτζσ. 

τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, αντικείμενο εξζταςθσ αποτζλεςε, ωσ εμπορικι 

πρακτικι, θ διαφιμιςθ με τθν οποία προωκικθκε θ κρουαηιζρα και κατά τθν οποία 

διαφιμιςθ, ακουγόταν μεταξφ άλλων ο ιςχυριςμόσ «ειδικζσ πολφ χαμθλζσ τιμζσ 

ειδικά για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ». 

Από τθν μελζτθ τθσ διαφιμιςθσ, διαπιςτϊνεται ότι ςε αυτιν ακοφγονταν επίςθσ  

μεταξφ άλλων οι εκφράςεισ «Σο τρίτο πρόγραμμα ςασ προςκαλεί», «Σο τρίτο 

πρόγραμμα ςασ υπόςχεται πολιτιςτικζσ και ψυχαγωγικζσ εκδθλϊςεισ» και «Σρίτο 

πρόγραμμα και… καλό ταξίδι ςτουσ ακροατζσ μασ». 

Με βάςθ τα πιο πάνω, κακϊσ και από όλα όςα περιιλκαν ςε γνϊςθ τθσ Εντεταλμζνθσ 

Τπθρεςίασ κατά τθν ζρευνα, διαπιςτϊνεται ότι ςτθ διαφιμιςθ, θ οποία ιταν μια 

προωκθτικι ενζργεια, τονιηόταν ο ρόλοσ του εμπορευόμενου ςτθ διοργάνωςθ τθσ 
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κρουαηιζρασ. Ωσ εκ τοφτου, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπιςτϊνει ότι τθν κφρια 

ευκφνθ για τθν άςκθςθ τθσ υπό διερεφνθςθ εμπορικισ πρακτικισ, θ οποία ιταν θ 

διαφιμιςθ τθσ κρουαηιζρασ, και όχι θ διοργάνωςι τθσ, ζφερε ο εμπορευόμενοσ και 

όχι θ εταιρεία. 

4 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΣΗ ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ 
ΠΑΡΑΒΑΗ 

4.1 Διαταγι για αποφυγι επανάλθψθσ τθσ παράβαςθσ 

τισ 06 Μαρτίου 2018, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία απζςτειλε νζα επιςτολι προσ τον 

εμπορευόμενο, με τθν οποία τον διζταξε, βάςει τθσ παραγράφου (α) του εδαφίου (2) 

του άρκρου 11 του Νόμου, όπωσ αποφφγει επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ ςτο μζλλον. 

4.2 Η πικανότθτα επιβολισ διοικθτικοφ προςτίμου 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αφοφ αξιολόγθςε τα ευριματα τθσ ζρευνάσ τθσ, και αφοφ 

ζλαβε υπ’ όψιν  και αξιολόγθςε τισ κζςεισ του εμπορευομζνου, ζκρινε ότι θ 

ςυγκεκριμζνθ ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι, θ οποία ςυνιςτά παράβαςθ του Νόμου, 

πικανό να δικαιολογεί τθν επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου ςτον εμπορευόμενο, 

ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ τθσ παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρκρου 11 του 

Νόμου. 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι πικανό να δικαιολογείται θ 

επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου λαμβάνοντασ υπ’ όψιν μεταξφ άλλων: 

- Σα χαρακτθριςτικά του εμπορευόμενου, όπωσ είναι ο ςκοπόσ τθσ ίδρυςθσ και 

λειτουργίασ του, θ αποςτολι του και θ εμπιςτοςφνθ που χαίρει ςτθν υπόλθψθ 

του μζςου καταναλωτι,  

- ότι θ εμπορικι πρακτικι αφοροφςε προϊκθςθ κρουαηιζρασ κατά τθν περίοδο 

των κερινϊν διακοπϊν, κάτι που ζχει μεγάλθ απιχθςθ ςτο καταναλωτικό κοινό, 

- ότι θ εμπορικι πρακτικι διαφθμίςτθκε εκτεταμζνα και ςε παγκφπρια κλίμακα 

μζςω ραδιοφϊνου, 

- ότι δεν είναι αμελθτζο το φψοσ του χρθματικοφ ποςοφ το οποίο ο μζςοσ 

καταναλωτισ καλείται να καταβάλει προκειμζνου να αγοράςει τζτοιεσ 

τουριςτικζσ υπθρεςίεσ, και δθ τθσ κρουαηιζρασ. 
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4.3 Κλιςθ του εμπορευομζνου για ακρόαςθ 

Μζςω τθσ επιςτολισ τθσ με θμερομθνία 06 Μαρτίου 2018, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, 

κάλεςε τον εμπορευόμενο να ακουςτεί, ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του εδαφίου (1) 

του άρκρου 12 του Νόμου. 

Με τθν εν λόγω επιςτολι, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία κάλεςε τον εμπορευόμενο όπωσ: 

I. εκκζςει ςτθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία τυχόν δεςμεφςεισ που προτίκεται να 

αναλάβει προσ παφςθ ι/και επανόρκωςθ των ανωτζρω πρακτικϊν, 

II. παρακζςει ςτθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία τισ απόψεισ του ςχετικά με τυχόν 

επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου ςε βάροσ του, 

III. ενθμερϊςει τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, πόςοι ακροατζσ του ΡΙΚ ςυμμετείχαν 

ςτθν κρουαηιζρα, 

IV. υποβάλει κάκε άλλθ παρατιρθςθ που επικυμεί ςχετικά με τα ανωτζρω. 

4.4 Θζςεισ του εμπορευομζνου  

Ο εμπορευόμενοσ ανταποκρίκθκε ςτθν κλιςθ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ, 

αποςτζλλοντασ επιςτολι με θμερομθνία 12 Μαρτίου 2018, με τθν οποία παρζκεςε τα 

πιο κάτω: 

i. Ότι δεν ζχει παραβιαςτεί το άρκρο 5 του Νόμου κακϊσ ο ιςχυριςμόσ « ειδικζσ 

πολφ χαμθλζσ τιμζσ ειδικά για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ», δεν ιταν παραπλανθτικόσ 

αλλά αντικειμενικά ορκόσ και ακριβισ, και διατφπωςε τθν κζςθ ότι είχε 

προςκομίςει πλιρθ και ολοκλθρωμζνα ςτοιχεία προσ απόδειξθ αυτισ τθσ κζςθσ, 

ii. ότι ζχει αποφαςίςει να μθν διοργανϊςει ξανά παρόμοιασ φφςθσ κρουαηιζρα, 

iii. ότι τυχόν επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου κα αποτελεί αδικαιολόγθτο και 

δυςανάλογο μζτρο, 

iv. ότι ο αρικμόσ των ακροατϊν του ΡΙΚ που ςυμμετείχε ςτθν κρουαηιζρα ανερχόταν 

ςτουσ τριακόςιουσ (300). 
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4.5 χολιαςμόσ κζςεων εμπορευομζνου κατά τθν ακρόαςθ 

4.5.1 Η κζςθ ότι δεν υπιρξε παράβαςθ του Νόμου 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διατθρεί τθ κζςθ τθσ περί παράβαςθσ του άρκρου 5 του 

Νόμου από τον εμπορευόμενο, θ οποία προκφπτει και από τθ διαπίςτωςθ περί 

ανεπάρκειασ και μθ προςκόμιςθσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων, για τουσ λόγουσ οι οποίοι 

περιγράφονται ςτο τμιμα 3 τθσ παροφςασ απόφαςθσ. υναφϊσ, ο εμπορευόμενοσ 

οφτε και ςτθν επιςτολι του θμερομθνίασ 12 Μαρτίου 2018 διατφπωςε κάποια νζα 

κζςθ, ι/και προςκόμιςε οποιοδιποτε αποδεικτικό ςτοιχείο, τα οποία να ανατρζπουν 

το μζχρι τϊρα ςκεπτικό και ςυμπζραςμα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ. 

4.5.2 Η απόφαςθ για μθ διοργάνωςθ παρόμοιασ φφςθσ κρουαηιζρασ ςτο μζλλον 

Είναι θ κζςθ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ ότι θ απόφαςθ του εμπορευομζνου για μθ 

διοργάνωςθ παρόμοιασ φφςθσ κρουαηιζρασ ςτο μζλλον, είναι άςχετθ με τθν ουςία 

τθσ υπό εξζταςθσ υπόκεςθσ. 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, κρίνει ςθμαντικό να επιςθμάνει ότι ωσ ακζμιτθ εμπορικι 

πρακτικι και κατ’ επζκταςθ παράβαςθ του Νόμου, δεν αποτζλεςε θ διοργάνωςθ τθσ 

κρουαηιζρασ αυτισ κακαυτισ, οφτε θ φφςθ τθσ κρουαηιζρασ, αλλά θ χριςθ του 

ανακριβοφσ όπωσ διαπιςτϊκθκε, ιςχυριςμοφ περί «ειδικϊν πολφ χαμθλϊν τιμϊν 

ειδικά για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ», ςτθ διαφιμιςθ ι/και προϊκθςθ τθσ κρουαηιζρασ. 

Η διαταγι τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ, για αποφυγι επανάλθψθσ τθσ παράβαςθσ 

ςτο μζλλον, είναι ξεκάκαρο και προφανζσ από το περιεχόμενο των επιςτολϊν τθσ 

προσ τον εμπορευόμενο, ότι δεν αφοροφςε διαταγι για αποφυγι επανάλθψθσ 

διοργάνωςθσ τθσ κρουαηιζρασ, αλλά αποφυγι επανάλθψθσ τθσ χριςθσ ανακριβϊν 

ιςχυριςμϊν ςε εμπορικι πρακτικι, όποιο και αν είναι το προϊόν ι/και θ υπθρεςία που 

θ εμπορικι πρακτικι κα προωκεί. 

4.5.3 Η κζςθ ότι τυχόν επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου κα αποτελεί αδικαιολόγθτο 
και δυςανάλογο μζτρο 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διατθρεί τθ κζςθ ότι ςτθν παροφςα υπόκεςθ δικαιολογείται 

θ επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου για τουσ ίδιουσ λόγουσ που περιγράφονται ςτο 

τμιμα 4.2 τθσ παροφςασ απόφαςθσ. υναφϊσ, ο εμπορευόμενοσ ςτθν επιςτολι του 

θμερομθνίασ 12 Μαρτίου 2018 δεν διατφπωςε κάποια νζα κζςθ, οφτε προςκόμιςε 
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οποιοδιποτε αποδεικτικό ςτοιχείο, τα οποία να ανατρζπουν το μζχρι τϊρα ςκεπτικό 

τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ, περί τοφτου. 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, κατά τθν αξιολόγθςθ παράβαςθσ του Νόμου λαμβάνει 

ανάλογο διοικθτικό μζτρο, το οποίο κα επιτυγχάνει τον επιδιωκόμενο ςκοπό, ο 

οποίοσ είναι θ άρςθ τθσ παράβαςθσ και θ αποτελεςματικι αποτροπι επανάλθψισ 

τθσ, ςτθ βάςθ του εδαφίου (4) του άρκρου 52 του περί των Γενικϊν Αρχϊν του 

Διοικθτικοφ Δικαίου Νόμου του 1999 (158(I)/1999) ςτο οποίο περιγράφεται θ αρχι 

τθσ αναλογικότθτασ. 

Προκειμζνου θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία να διαςφαλίςει ότι θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ 

τθρείται, λαμβάνει υπ’ όψιν  τθν παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του άρκρου 11 του 

Νόμου, ςτο οποίο προβλζπεται ότι ςε περίπτωςθ επιβολισ διοικθτικοφ προςτίμου, 

κατόπιν διαπίςτωςθσ ακζμιτθσ εμπορικισ πρακτικισ, αυτό κα πρζπει να 

υπολογίηεται, ανάλογα με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα και τθ διάρκεια τθσ παράβαςθσ. 

5 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΑΗ 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αξιολογϊντασ το ενϊπιον τθσ υλικό και όλα τα ςτοιχεία που 

περιζχονται ςτο διοικθτικό φάκελο τθσ υπόκεςθσ, αςκϊντασ τισ εξουςίεσ που 

χορθγοφνται ςε αυτιν ςφμφωνα με το Νόμο και βάςει τθσ διαδικαςίασ που ο Νόμοσ 

προβλζπει και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν  τισ διατάξεισ του Άρκρου 11 και ιδιαίτερα τθσ 

παραγράφου (2) εδάφιο (δ) του Νόμου, δθλαδι τθ δυνατότθτα επιβολισ διοικθτικοφ 

προςτίμου ανάλογα με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα και τθ διάρκεια τθσ παράβαςθσ, φψουσ 

μζχρι και το πζντε τοισ εκατόν (5%) του κφκλου εργαςιϊν του παραβάτθ κατά το 

αμζςωσ προθγοφμενο τθσ παράβαςθσ ζτοσ ι πρόςτιμο φψουσ μζχρι πεντακόςιεσ 

χιλιάδεσ ευρϊ (€500.000), κατζλθξε ςτα ακόλουκα: 

Η εμπορικι πρακτικι που άςκθςε ο εμπορευόμενοσ και τθν οποία ερεφνθςε, 

αξιολόγθςε και ανζλυςε θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, αποτελεί εμπορικι πρακτικι θ 

οποία κεωρείται ακζμιτθ κατά παράβαςθ του Νόμου και θ οποία λαμβάνοντασ υπ’ 

όψιν  το ςκεπτικό και τουσ λόγουσ που περιγράφονται ςτα τμιματα 3 και 4 αυτισ τθσ 

απόφαςθσ, δικαιολογοφν τθν επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου. 

υγκεκριμζνα, θ εμπορικι πρακτικι κατά τθν οποία ο εμπορευόμενοσ διαφιμιηε τθ 

διοργάνωςθ κρουαηιζρασ, που κα πραγματοποιείτο από τισ 28/08/2017 μζχρι τθν 
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01/09/2017, με τθ χριςθ του ανακριβοφσ πραγματικοφ ιςχυριςμοφ «ειδικζσ, πολφ 

χαμηλζσ τιμζσ για τουσ ακροατζσ του ΡΙΚ», αποτελεί παράβαςθ του άρκρου 5 του 

Νόμου και ςυγκεκριμζνα του εδαφίου (1) ςε ςυνδυαςμό με τθν παράγραφο (δ) του 

εδαφίου (2). 

τον κακοριςμό του φψουσ του διοικθτικοφ προςτίμου λαμβάνεται υπ’ όψιν, ότι το 

φψοσ αυτοφ πρζπει να είναι αποτελεςματικό, να ζχει ζνα επαρκϊσ αποτρεπτικό 

αποτζλεςμα και να είναι ανάλογο με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα και τθ διάρκεια τθσ 

παράβαςθσ, ϊςτε να ςυνάδει με τθν κατοχυρωμζνθ αρχι τθσ αναλογικότθτασ. 

τθν εξζταςθ τθσ φφςθσ τθσ παράβαςθσ λαμβάνεται υπ’ όψιν, μεταξφ άλλων, το είδοσ 

τθσ εμπορικισ πρακτικισ και θ απιχθςθ που ζχει ςε ευρφ ι λιγότερο ευρφ 

καταναλωτικό κοινό.  

τθν εξζταςθ και ςτον κακοριςμό τθσ βαρφτθτασ τθσ παράβαςθσ λαμβάνονται υπ’ 

όψιν, μεταξφ άλλων: 

- θ ςυμπερίλθψθ ι όχι τθσ παράβαςθσ ςτον κατάλογο με τισ εμπορικζσ πρακτικζσ 

που κεωροφνται ακζμιτεσ υπό οποιεςδιποτε περιςτάςεισ, ςτο παράρτθμα Ι του 

Άρκρου 4(4) του Νόμου,  

- θ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ, όπωσ το αν υπιρχε πρόκεςθ, δόλοσ ι αμζλεια από 

τον παραβάτθ, 

- αν ςτοχεφονταν ευάλωτεσ ομάδεσ καταναλωτϊν, 

- θ γεωγραφικι ζκταςθ χριςθσ τθσ ακζμιτθσ πρακτικισ όπωσ και το μζςο προβολισ 

που χρθςιμοποιικθκε, 

- το οικονομικό όφελοσ που αποκόμιςε ι κα μποροφςε να είχε αποκομίςει ο 

παραβάτθσ από τθ χριςθ τθσ πρακτικισ εάν αυτό μπορεί να υπολογιςτεί, 

- θ ηθμιά που υπζςτθ ι κα μποροφςε να είχε υποςτεί ο καταναλωτισ από τθ χριςθ 

τθσ πρακτικισ, εάν αυτι κα μποροφςε να υπολογιςτεί. 

Η διάρκεια τθσ παράβαςθσ υπολογίηεται λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν θμερομθνία που 

θ εμπορικι πρακτικι τζκθκε ςε ιςχφ μζχρι τθν θμζρα που αυτι τερματίςτθκε, εφόςον 

αυτι μπορεί να υπολογιςτεί. 

Επίςθσ λαμβάνονται υπ’ όψιν άλλοι ελαφρυντικοί ι/και επιβαρυντικοί παράγοντεσ, 

ςε περίπτωςθ που αυτοί υπάρχουν. 
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5.1 Η φφςθ τθσ παράβαςθσ 

τθν υπό εξζταςθ περίπτωςθ, ςτον κακοριςμό τθσ φφςθσ τθσ παράβαςθσ λαμβάνεται 

υπ’ όψιν ότι θ εμπορικι πρακτικι αφοροφςε προϊκθςθ κρουαηιζρασ κατά τθν 

περίοδο των κερινϊν διακοπϊν, κάτι που ζχει απιχθςθ ςτο καταναλωτικό κοινό. 

5.2 Η βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ 

τθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, ςτθ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ, λαμβάνονται υπ’ όψιν τα 

ακόλουκα: 

- Σα χαρακτθριςτικά του εμπορευόμενου, όπωσ είναι ο ςκοπόσ τθσ ίδρυςθσ και 

λειτουργίασ του, θ αποςτολι του και θ εμπιςτοςφνθ που χαίρει ςτθν υπόλθψθ 

του μζςου καταναλωτι,  

- ότι θ εμπορικι πρακτικι διαφθμίςτθκε ςε παγκφπρια κλίμακα μζςω ραδιοφϊνου, 

- το φψοσ του χρθματικοφ ποςοφ το οποίο ο μζςοσ καταναλωτισ ζπρεπε να 

καταβάλει για να ςυμμετάςχει ςτθν κρουαηιζρα, αρχίηοντασ από εξακόςια 

τριάντα πζντε ευρϊ (€635) και φτάνοντασ μζχρι τα επτακόςια ενενιντα πζντε 

ευρϊ (€795), 

- ότι ο αρικμόσ των καταναλωτϊν που ςυμμετείχε ςτθν κρουαηιζρα, ωσ ακροατζσ 

του ΡΙΚ, ανερχόταν ςτουσ τριακόςιουσ (300). 

5.2.1 Η διάρκεια τθσ παράβαςθσ 

Η αξιολόγθςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ παράβαςθσ, αντικειμενικό ςκοπό ζχει τον 

υπολογιςμό του καταναλωτικοφ κοινοφ που επθρεάςτθκε ι πικανό να επθρεάςτθκε 

από τθν εφαρμογι τθσ ακζμιτθσ εμπορικισ πρακτικισ, είτε με ακρίβεια είτε κατά 

προςζγγιςθ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ που αυτό δεν είναι προφανζσ ι μετριςιμο από 

το γενικότερο πλαίςιο τθσ υπόκεςθσ. 

τθν υπό κρίςθ περίπτωςθ θ διάρκεια τθσ παράβαςθσ είναι ελάςςων ςθμαςίασ, 

κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ παράβαςθ εντοπίηεται ςτθ διαφιμιςθ κρουαηιζρασ, θ οποία 

κα λάμβανε χϊρα μόνο μια φορά και ο αρικμόσ των καταναλωτϊν που επθρεάςτθκαν 

από τθν εφαρμογι τθσ ακζμιτθσ εμπορικισ μπορεί να υπολογιςτεί, αφοφ ςφμφωνα 

με τουσ ιςχυριςμοφσ του εμπορευόμενου, ιταν τριακόςιοι (300) καταναλωτζσ. 
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5.2.2 Ελαφρυντικοί Παράγοντεσ 

Ωσ ελαφρυντικοί παράγοντεσ λαμβάνονται υπ’ όψιν ότι: 

- ο εμπορευόμενοσ κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ ζδειξε πνεφμα ςυνεργαςίασ με τθν 

Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, 

- ο εμπορευόμενοσ δεν ζχει απαςχολιςει ςτο παρελκόν τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία 

για παραβάςεισ του Νόμου, 

- ο εμπορευόμενοσ δεν φαίνεται να αποκόμιςε άμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν 

εμπορικι πρακτικι, 

- θ εμπορικι πρακτικι δεν ςτόχευε ευάλωτεσ ομάδεσ καταναλωτϊν, 

- θ εμπορικι πρακτικι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτον κατάλογο με τισ εμπορικζσ 

πρακτικζσ που κεωροφνται ακζμιτεσ υπό οποιεςδιποτε περιςτάςεισ, ςφμφωνα με 

το παράρτθμα Ι του Άρκρου 4(4) του Νόμου.  

6 ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΣΙΜΟΤ 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αφοφ αξιολόγθςε το ενϊπιον τθσ υλικό και όλα τα 

διακζςιμα ςτοιχεία, επιβάλλει ςτο Ραδιοφωνικό Κδρυμα Κφπρου για τθν άςκθςθ 

τθσ ακζμιτθσ εμπορικισ πρακτικισ που περιγράφεται πιο πάνω, κατά παράβαςθ 

του περί των Ακζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν των Επιχειριςεων προσ τουσ 

Καταναλωτζσ Νόμου του 2007 (Ν. 103(I)/2007), διοικθτικό πρόςτιμο φψουσ δζκα 

χιλιάδεσ ευρϊ (€ 10.000) 

 

Ημερομθνία ςφνταξθσ τθσ Απόφαςθσ, 16 Μαΐου 2018. 

 

………………………………….  

Χαράλαμποσ Ροφςοσ 
Αναπλθρωτισ Διευκυντισ  
Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι 


