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  Αριθμόσ Απόφαςησ                    

2018/8 (ΑΠ) 

   

  Αρ. Φακ. 

08.13.001.004.004.004.002, 

8.13.19/15 

 

Ο περί των Αθζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν των Επιχειρήςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ 

Νόμοσ του 2007 (N. 103(I)/2007) 

 

Ζρευνα τθσ Τπθρεςίασ Προςταςίασ Καταναλωτι  για εμπορικζσ πρακτικζσ τθσ εταιρείασ 

New Nissan Cyprus Ltd ςε ςχζςθ με πϊλθςθ μθχανοκίνθτου οχιματοσ 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

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

Εντεταλμζνθ Τπθρεςία για τθν εφαρμογι του περί των Ακζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν 

των Επιχειριςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ Νόμου του 2007 (N.103(I)/2007) (ςτο εξισ                           

«ο Νόμοσ»). 

 

1.  Αντικείμενο Εξζταςησ 

Αντικείμενο εξζταςθσ αποτελοφν εμπορικζσ πρακτικζσ τθσ εταιρείασ New Nissan Cyprus 

Ltd, ςτο εξισ θ «Εταιρεία», για παράβαςθ του Νόμου. υγκεκριμζνα, θ Εντεταλμζνθ 

Τπθρεςία εξζταςε τισ παρακάτω πρακτικζσ τθσ Εταιρείασ: 

α) διαφιμιςθ ότι το αυτοκίνθτο μάρκασ Nissan Qashqai 1.6d Acenta M/T ζφερε, μεταξφ 
άλλων χαρακτθριςτικϊν, αιςκθτιρεσ ςτάκμευςθσ ςτο μπροςτινό και πίςω μζροσ του και 

β) παραπλανθτικι παράλειψθ πλθροφόρθςθσ για το ζτοσ καταςκευισ του αυτοκινιτου. 

 

2.  Θεμελίωςη αρμοδιότητασ τησ Εντεταλμζνησ Τπηρεςίασ  

φμφωνα με το άρκρο 3(1) ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 11(1)(α) του Νόμου, θ Εντεταλμζνθ 

Τπθρεςία ζχει αρμοδιότθτα να εξετάηει, κατόπιν υποβολισ παραπόνου ι/και 

αυτεπάγγελτα, τυχόν παραβάςεισ του Νόμου, ο οποίοσ εφαρμόηεται ςε εμπορικζσ 

πρακτικζσ των επιχειριςεων προσ τουσ καταναλωτζσ πριν, κατά τθ διάρκεια και φςτερα 

από εμπορικι ςυναλλαγι ςχετιηόμενθ με ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν και/ι υπθρεςία.  
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Σο άρκρο 2 του Νόμου ορίηει ωσ εμπορικι πρακτικι 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.  Η εμπορικι πρακτικι 

κα πρζπει αφενόσ να χρθςιμοποιείται από εμπορευόμενουσ, δθλαδι από πρόςωπα που 

ενεργοφν για ςκοποφσ εμπορικισ και επαγγελματικισ εν γζνει δραςτθριότθτασ, κακϊσ και 

από όςουσ ενεργοφν ςτο όνομα ι για λογαριαςμό τζτοιων προςϊπων (άρκ. 2 του Νόμου), 

αφετζρου να απευκφνεται ςε καταναλωτζσ, δθλαδι φυςικά πρόςωπα που ενεργοφν εκτόσ 

του πλαιςίου τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (άρκ. 2 του Νόμου).   φμφωνα με 

το άρκρο 3(1) του Νόμου θ εμπορικι πρακτικι μπορεί να αφορά το χρόνο πριν τθ ςφναψθ 

τθσ ςφμβαςθσ, κατά τθ διάρκεια αυτισ ι μετά τθ λιξθ τθσ. 

 

τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ Εταιρεία χρθςιμοποιοφςε τισ παραπάνω πρακτικζσ ςτο 

πλαίςιο των επαγγελματικϊν τθσ δραςτθριοτιτων. Άρα θ Εταιρεία είναι εμπορευόμενοσ, 

ωσ κακορίηεται από το Νόμο. Επιπρόςκετα, οι πρακτικζσ αυτζσ ςυνδζονται άμεςα με τισ 

επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ και ςυγκεκριμζνα με τθν πϊλθςθ 

αυτοκινιτου. υνεπϊσ, πρόκειται για εμπορικζσ πρακτικζσ, ωσ ορίηονται από το Νόμο.   

 

Για τθν εξακρίβωςθ του αν οι ερευνϊμενεσ εμπορικζσ πρακτικζσ απευκφνονται ςε 

καταναλωτζσ εξετάςτθκε αν οι πρακτικζσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά 

αναφορικά με επαγγελματίεσ ι/και επιχειριςεισ. Εφόςον δεν προζκυψαν ςτοιχεία για 

τζτοια αποκλειςτικι χριςθ ςυνάγεται ότι οι πρακτικζσ απευκφνονται και ςε καταναλωτζσ. 

Άρα, κεμελιϊνεται θ αρμοδιότθτα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ να διερευνιςει τισ 

πρακτικζσ αυτζσ. 

 

Επιπρόςκετα, 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 τα υποβαλλόμενα παράπονα, αλλά μπορεί να επεκτακεί 

αυτεπαγγζλτωσ ςε οποιαδιποτε εμπορικι πρακτικι.  θμειωτζον, θ αρμοδιότθτα τθσ 

Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ είναι να εξετάςει τα υποβαλλόμενα παράπονα χωρίσ να 

επθρεάηεται από τυχόν παράλλθλεσ διαδικαςίεσ ενϊπιον των δικαςτθρίων. Η διοικθτικι 

διαδικαςία ενϊπιον τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ είναι ανεξάρτθτθ από τυχόν εκκρεμείσ 

ι/και μελλοντικζσ δίκεσ. 

 

3.  Διαδικαςία διερεφνηςησ  

Κατά τθ διερεφνθςθ εμπορικϊν πρακτικϊν, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία δφναται να 

χρθςιμοποιεί ςτοιχεία που ζχουν περιζλκει ςε γνϊςθ τθσ με οποιονδιποτε νόμιμο τρόπο. 

Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του άρκρου 11(1)(β) του Νόμου, θ Εντεταλμζνθ 

Τπθρεςία δφναται να ηθτά από τον εμπορευόμενο να προςκομίςει, μζςα ςε εφλογο υπό 
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τισ περιςτάςεισ χρονικό διάςτθμα, αποδεικτικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν ακρίβεια των 

πραγματικϊν ιςχυριςμϊν που αυτόσ επικαλείται και να κεωρεί ανακριβείσ τουσ 

πραγματικοφσ ιςχυριςμοφσ του, εφόςον τα αποδεικτικά ςτοιχεία που ηθτοφνται δεν 

προςκομιςτοφν ζγκαιρα ι κεωρθκοφν ανεπαρκι από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία.   

 

4. Οριςμόσ παράνομων εμπορικϊν πρακτικϊν ωσ αθζμιτων   

Σο άρκρο 4 του Νόμου απαγορεφει τισ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ. Σζτοιεσ είναι οι 

εμπορικζσ πρακτικζσ που:  

 

(α)  είναι αντίκετεσ προσ τισ απαιτιςεισ επαγγελματικισ ευςυνειδθςίασ και 

(β) ςτρεβλϊνουν ουςιωδϊσ ι ενδζχεται να ςτρεβλϊςουν ουςιωδϊσ τθν οικονομικι 

ςυμπεριφορά του μζςου καταναλωτι ςτον οποίο φκάνει ι ςτον οποίο απευκφνεται το 

προϊόν ι του μζςου μζλουσ τθσ ομάδασ, όταν μια εμπορικι πρακτικι απευκφνεται ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ ομάδα καταναλωτϊν, ι/και  

(γ)  είναι παραπλανθτικζσ, όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 5 και 6 του Νόμου, ι/και 

(δ)  είναι επικετικζσ, όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 7 και 8.   

 

4.1.Γενική ρήτρα  

Σο άρκρο 4(2)(α)-(β) του Νόμου ενςωματϊνει ςτθν κυπριακι ζννομθ τάξθ το άρκρο 5(2) 

τθσ Οδθγίασ 2005/29/ΕΚ για τισ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ των επιχειριςεων προσ 

τουσ καταναλωτζσ (ςτο εξισ θ «Οδθγία») το οποίο περιζχει τον γενικό οριςμό (γενικι 

ριτρα) των ακζμιτων εμπορικϊν πρακτικϊν.   

 

Ακζμιτθ είναι θ εμπορικι πρακτικι που (α) είναι αντίκετθ προσ τισ απαιτιςεισ 

επαγγελματικισ ευςυνειδθςίασ, και (β) ςτρεβλϊνει ουςιωδϊσ ι ενδζχεται να ςτρεβλϊςει 

ουςιωδϊσ τθν οικονομικι ςυμπεριφορά του μζςου καταναλωτι ςτον οποίο φκάνει ι ςτον 

οποίο απευκφνεται το προϊόν ι του μζςου μζλουσ τθσ ομάδασ, όταν μια εμπορικι 

πρακτικι απευκφνεται ςε μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα καταναλωτϊν.   

 

Σο άρκρο 2 του Νόμου διευκρινίηει ότι «επαγγελματικι ευςυνειδθςία» ςθμαίνει το μζτρο 

τθσ ειδικισ τεχνικισ ικανότθτασ και μζριμνασ που ευλόγωσ αναμζνεται να επιδεικνφει 

ζνασ εμπορευόμενοσ προσ τουσ καταναλωτζσ, κατ’ αναλογίαν προσ τθν ζντιμθ πρακτικι 

τθσ αγοράσ και/ι τθ γενικι αρχι τθσ καλισ πίςτθσ, ςτον τομζα δραςτθριοτιτων του 

εμπορευόμενου.   

 

Ο Νόμοσ ορίηει τθν «ουςιϊδθ ςτρζβλωςθ τθσ οικονομικισ ςυμπεριφοράσ» ωσ τθ 

ςθμαντικι μείωςθ τθσ ικανότθτασ του καταναλωτι να λάβει τεκμθριωμζνθ απόφαςθ, με 

επακόλουκο ο καταναλωτισ να λάβει μια απόφαςθ ςυναλλαγισ που διαφορετικά δεν κα 

ελάμβανε (άρκρο 2). Η ςυνδρομι ςτρζβλωςθσ με τθν ανωτζρω ζννοια, κρίνεται με βάςθ 

τον «μζςο καταναλωτι», τον οποίο το άρκρο 2 του Νόμου ορίηει ωσ τον καταναλωτι που 
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ζχει τθ ςυνικθ πλθροφόρθςθ και είναι ευλόγωσ προςεκτικόσ και ενθμερωμζνοσ, 

λαμβανομζνων υπόψθ των κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν και γλωςςικϊν παραγόντων, όπωσ 

επίςθσ και των χαρακτθριςτικϊν γνωριςμάτων των καταναλωτϊν, που τουσ κακιςτοφν 

ιδιαίτερα ευάλωτουσ ςτισ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ. «Απόφαςθ ςυναλλαγισ» 

ςθμαίνει τθν απόφαςθ που λαμβάνει ο καταναλωτισ για το κατά πόςον, πϊσ και υπό 

ποιουσ όρουσ κα πραγματοποιιςει αγορά, κα καταβάλει τίμθμα πλιρωσ ι εν μζρει, κα 

κρατιςει ι κα διακζςει προϊόν ι κα αςκιςει ςυμβατικό δικαίωμα επί του προϊόντοσ, είτε 

ο καταναλωτισ αποφαςίςει να προβεί ςε ενζργεια είτε όχι.   

 

4.2.Παραπλανητικζσ πρακτικζσ  

Βάςει των προνοιϊν του Νόμου, οι παραπλανθτικζσ πρακτικζσ διαχωρίηονται ςε 

παραπλανθτικζσ πράξεισ και ςε παραπλανθτικζσ παραλείψεισ. φμφωνα με το άρκρο 5 

του Νόμου:  

«5.-(1) Μια εμπορικι πρακτικι κεωρείται παραπλανθτικι όταν περιλαμβάνει εςφαλμζνεσ 

πλθροφορίεσ και είναι επομζνωσ αναλθκισ ι, 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), 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. 

 

(2)  Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο εδάφιο (1) αφοροφν: 

(α) Τθν φπαρξθ ι τθ φφςθ του προϊόντοσ, 

(β) τα κφρια χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, όπωσ είναι θ διακεςιμότθτα, τα οφζλθ, 

οι κίνδυνοι, θ εκτζλεςθ, θ ςφνκεςθ, τα ςυνοδευτικά εξαρτιματα, θ μετά τθν 

πϊλθςθ υποςτιριξθ προσ τον καταναλωτι και θ αντιμετϊπιςθ των παραπόνων, θ 

μζκοδοσ και θ ημερομηνία καταςκευήσ ι παροχισ, θ παράδοςθ, θ καταλλθλότθτα, 

θ χριςθ, θ ποςότθτα, οι προδιαγραφζσ, θ γεωγραφικι ι εμπορικι προζλευςθ ι τα 

αναμενόμενα από τθ χριςθ του προϊόντοσ αποτελζςματα ι τα αποτελζςματα και 

τα ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά των δοκιμϊν ι ελζγχων του προϊόντοσ, 

(γ) τθν ζκταςθ των δεςμεφςεων του εμπορευόμενου, τα κίνθτρα για τθν εμπορικι 

πρακτικι και τθ φφςθ τθσ διαδικαςίασ πωλιςεων, κάκε διλωςθ ι ςφμβολο που 

αφορά άμεςθ ι ζμμεςθ χορθγία ι ζγκριςθ του εμπορευόμενου ι του προϊόντοσ, 

(δ) τθν τιμι ι τον τρόπο υπολογιςμοφ τθσ ι τθν φπαρξθ ειδικισ πλεονεκτικισ τιμισ, 

(ε) τθν ανάγκθ υπθρεςίασ, ανταλλακτικοφ, αντικατάςταςθσ ι επιςκευισ, 

(ςτ) τθ φφςθ, τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα και τα δικαιϊματα του 

εμπορευόμενου ι του πράκτορά του, όπωσ είναι θ ταυτότθτα και τα περιουςιακά 

ςτοιχεία του, τα προςόντα του, θ ιδιότθτα, θ ζγκριςθ, θ εταιρικι ςχζςθ ι θ ςφνδεςθ 

και θ κυριότθτα δικαιωμάτων βιομθχανικισ, εμπορικισ ι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ 

ι τα βραβεία και οι διακρίςεισ του, 



 Αγαπινοροσ 2, ΜΕΓΑΡΟ ΙΡΙ, 1421 Λευκωςία  
                                              http://www.consumer.gov.cy ελίδα 5 από 16 

 

(η) τα δικαιϊματα του καταναλωτι, ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ 

αντικατάςταςθσ ι επιςτροφισ ςφμφωνα με τον περί Οριςμζνων Πτυχϊν τθσ 

Πϊλθςθσ Καταναλωτικϊν Αγακϊν και των Συναφϊν Εγγυιςεων Νόμο,  ι των 

κινδφνων που μπορεί να αντιμετωπίςει ο καταναλωτισ.(η υπογράμμιςη δική μασ). 

 

(3)  Μια εμπορικι πρακτικι κεωρείται επίςθσ παραπλανθτικι όταν ςτο πραγματικό τθσ 

πλαίςιο, λαμβανομζνων υπόψθ όλων των χαρακτθριςτικϊν τθσ και των περιςτάςεων, 

οδθγεί ι ενδζχεται να οδθγιςει το μζςο καταναλωτι να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν 

οποία διαφορετικά δε κα ελάμβανε, και θ πρακτικι αυτι περιλαμβάνει: 

 

(α)  Κάκε τρόπο προϊκθςθσ προσ πϊλθςθ προϊόντοσ (μάρκετινγκ), 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυγκριτικισ διαφιμιςθσ, που δθμιουργεί ςφγχυςθ με 

προϊόντα, εμπορικά ςιματα, εμπορικζσ επωνυμίεσ και άλλα διακριτικά γνωρίςματα 

ενόσ ανταγωνιςτι, 

(β)  μθ ςυμμόρφωςθ του εμπορευόμενου προσ τισ δεςμεφςεισ που περιζχουν 

κϊδικεσ ςυμπεριφοράσ με τουσ οποίουσ ανζλαβε να δεςμευτεί, όταν: 

i. Η δζςμευςθ δεν είναι προγραμματικι αλλά είναι ρθτι και μπορεί να 

εξακριβωκεί, και 

ii. ο εμπορευόμενοσ αναφζρει ςε μια εμπορικι πρακτικι ότι δεςμεφεται από 

τον κϊδικα.»    

 

Σο άρκρο 6 του Νόμου, ρυκμίηει τισ παραπλανθτικζσ παραλείψεισ: 

«6.-(1) Μια εμπορικι πρακτικι κεωρείται παραπλανθτικι όταν, ςτο πραγματικό τθσ 

πλαίςιο, λαμβανομζνων υπόψθ όλων των χαρακτθριςτικϊν τθσ και των περιςτάςεων, 

κακϊσ και των περιοριςμϊν του ςυγκεκριμζνου μζςου επικοινωνίασ, παραλείπει 

ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ που χρειάηεται ο μζςοσ καταναλωτισ, ανάλογα με το 

ςυγκεκριμζνο πλαίςιο, για να λάβει τεκμθριωμζνθ απόφαςθ ςυναλλαγισ, και ωσ εκ 

τοφτου τον οδθγεί ι ενδζχεται να τον οδθγιςει να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν οποία 

διαφορετικά δε κα ελάμβανε. 

(2) Παραπλανθτικι παράλειψθ τεκμαίρεται επίςθσ όταν ο εμπορευόμενοσ αποκρφπτει 

ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ ι τισ παρζχει κατά τρόπο αςαφι, ακατάλθπτο, διφοροφμενο ι 

εκτόσ χρόνου κατά τα αναφερόμενα ςτο εδάφιο (1), λαμβανομζνων υπόψθ των ηθτθμάτων 

που περιγράφονται ςτο εν λόγω εδάφιο, ι όταν δεν προςδιορίηει τθν εμπορικι επιδίωξθ 

τθσ εμπορικισ πρακτικισ, εφόςον αυτι δεν είναι ιδθ προφανισ από το ςυγκεκριμζνο 

πλαίςιο και όταν, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, τοφτο ζχει ι ενδζχεται να ζχει ωσ αποτζλεςμα 

να λάβει ο μζςοσ καταναλωτισ απόφαςθ για ςυναλλαγι τθν οποία, διαφορετικά, δε κα 

είχε λάβει. 

(3) Όταν το μζςο που χρθςιμοποιείται για τθν ανακοίνωςθ τθσ εμπορικισ πρακτικισ 

επιβάλλει περιοριςμοφσ τόπου ι χρόνου, οι περιοριςμοί αυτοί, κακϊσ και τα μζτρα που 

λαμβάνει ο εμπορευόμενοσ για να καταςτιςει τθν πλθροφορία προςιτι ςτουσ 



 Αγαπινοροσ 2, ΜΕΓΑΡΟ ΙΡΙ, 1421 Λευκωςία  
                                              http://www.consumer.gov.cy ελίδα 6 από 16 

 

καταναλωτζσ με άλλο τρόπο, λαμβάνονται υπόψθ προκειμζνου να κακοριςτεί αν θ 

πλθροφορία ζχει παραλειφκεί.  

(4)  Στθν περίπτωςθ τθσ πρόςκλθςθσ για αγορά, κεωροφνται ουςιϊδεισ οι ακόλουκεσ 

πλθροφορίεσ, εάν δεν είναι ιδθ προφανείσ από το ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο: 

(α)  Τα κφρια χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, ςτο βακμό που ενδείκνυνται ςε 

ςχζςθ με το μζςο προβολισ και το προϊόν, 

(β)  θ γεωγραφικι διεφκυνςθ και θ ταυτότθτα του εμπορευόμενου, όπωσ θ 

εμπορικι επωνυμία του και, όπου ενδείκνυται, θ γεωγραφικι διεφκυνςθ και θ 

ταυτότθτα του εμπορευόμενου για λογαριαςμό του οποίου ενεργεί, 

 (γ)  θ τιμι, ςυμπεριλαμβανομζνων των φόρων, ι αν, λόγω τθσ φφςθσ του 

προϊόντοσ, θ τιμι δεν μπορεί ευλόγωσ να κακοριςτεί εκ των προτζρων, ο τρόποσ με 

τον οποίο υπολογίηεται θ τιμι, και, όπου ενδείκνυται, όλεσ οι πρόςκετεσ 

επιβαρφνςεισ αποςτολισ, παράδοςθσ ι ταχυδρομείου ι, όταν αυτζσ οι 

επιβαρφνςεισ ευλόγωσ δεν μποροφν να υπολογιςτοφν εκ των προτζρων, το γεγονόσ 

ότι μπορεί να απαιτθκοφν τζτοιεσ πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ, 

 (δ)  οι ρυκμίςεισ για τθν πλθρωμι, παράδοςθ, εκτζλεςθ και αντιμετϊπιςθ 

παραπόνων, εφόςον αποκλίνουν από τισ απαιτιςεισ επαγγελματικισ 

ευςυνειδθςίασ, 

 (ε)  για προϊόντα και ςυναλλαγζσ όπου υφίςταται δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ ι 

ακφρωςθσ, θ φπαρξθ αυτοφ του δικαιϊματοσ.  

(5)  Οι απαιτιςεισ παροχισ πλθροφοριϊν, ςχετικά με τθν εμπορικι επικοινωνία, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφιμιςθσ ι του μάρκετινγκ, των οποίων ενδεικτικόσ 

κατάλογοσ περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ, κεωροφνται ουςιϊδεισ.»  

 

4.3.  Μζθοδοσ εξζταςησ του αθζμιτου χαρακτήρα   

Σο Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΔΕΕ) ζχει κρίνει ότι αν μια πρακτικι κεωρθκεί 

παραπλανθτικι, τότε δεν είναι αναγκαία θ εξζταςι τθσ ςφμφωνα με τθ γενικι ριτρα τθσ 

Οδθγίασ, δθλαδι δεν εξετάηεται αν είναι αντίκετθ προσ τισ απαιτιςεισ επαγγελματικισ 

ευςυνειδθςίασ και αν επθρεάηει ουςιωδϊσ ι δφναται να επθρεάςει ουςιωδϊσ τθν 

οικονομικι ςυμπεριφορά του μζςου καταναλωτι ςε ςχζςθ με το προϊόν (απόφαςθ τθσ 

19.9.2013, C-436/11 CHS Tour Services, EU:C:2013:574, ςκζψεισ 39 επ.).   

 

5. Τποβολή παραπόνου και διερεφνηςη περιςτατικϊν 

Αφορμι για τθν ζρευνα αποτζλεςε παράπονο καταναλωτι που λιφκθκε  από  τθν  

Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ςφμφωνα με το οποίο, ςτο πλθροφοριακό ζντυπο που 

παρουςιάςτθκε από τθν Εταιρεία ςτον καταναλωτι αναφερόταν ότι το αυτοκίνθτο ζφερε 

αιςκθτιρεσ ςτάκμευςθσ ςτο μπροςτινό και πίςω μζροσ του, ενϊ ςτθ ςυνζχεια, μετά τθν 

παραλαβι και εξόφλθςι του, διαπιςτϊκθκε ότι δεν ζφερε τα εν λόγω χαρακτθριςτικά. 

Αναφζρεται επίςθσ, ότι θ Εταιρεία δεν παρείχε ςτον καταναλωτι πριν από τθν αγορά  
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οποιαδιποτε πλθροφορία για το ζτοσ καταςκευισ του αυτοκινιτου, θ οποία αποτελεί 

ουςιϊδθ πλθροφορία. Αυτι θ πλθροφορία περιιλκε εισ γνϊςθ του καταναλωτι μόνο 

μετά τθν αγορά. 

5.1. Ζρευνα Εντεταλμζνησ Τπηρεςίασ 

υγκεκριμζνα, θ ζρευνα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ εςτιαηόταν ςε δφο κζματα: 

α. το πλθροφοριακό ζντυπο που παρουςίαςε θ Εταιρεία ςτον καταναλωτι και ςτο 

οποίο αναφερόταν ότι το αυτοκίνθτο φζρει αιςκθτιρεσ ςτάκμευςθσ ςτο 

μπροςτινό και πίςω μζροσ του, ενϊ ςτθ ςυνζχεια, μετά τθν παραλαβι και 

εξόφλθςθ του, ο καταναλωτισ διαπίςτωςε ότι δεν ζφερε τουσ εν λόγω αιςκθτιρεσ.  

β. φμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ, το αυτοκίνθτο 

καταςκευάςτθκε ςτισ 19 Νοεμβρίου 2015, γεγονόσ το οποίο δεν γνωςτοποιικθκε 

ςτον καταναλωτι πριν, ι/και, όταν παριγγειλε το αυτοκίνθτο ςτισ 26 Ιουνίου 2017, 

αλλά περιιλκε εισ γνϊςθ του εκ των υςτζρων και ςυγκεκριμζνα μετά τθν 

παραλαβι του αυτοκινιτου, δθλαδι ςτισ 6 Ιουλίου 2017 και κατόπιν δικισ του 

ζρευνασ.  

Ωσ εκ τοφτου, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία απζςτειλε διπλοςυςτθμζνθ επιςτολι με 

θμερομθνία 8 Αυγοφςτου 2017 προσ τθν Εταιρεία ενθμερϊνοντασ τθν  για τθν ζρευνα και 

καλϊντασ τθν όπωσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ προαναφερκείςασ 

επιςτολισ: 

i) παρακζςει τισ κζςεισ τθσ ςχετικά με τισ ανωτζρω πρακτικζσ, με αποςτολι ςχετικϊν 

εγγράφων, εφόςον το κρίνει χριςιμο, 

ii) αποςτείλει το διαφθμιςτικό/πλθροφοριακό ζντυπο το οποίο χρθςιμοποιοφςε για 

τθν προϊκθςθ του αυτοκινιτου Nissan Qashqai, 

iii) αποςτείλει οποιαδιποτε διαφθμιςτικά ζντυπα, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλα 

αντίγραφα διαφθμιςτικϊν μζςων που ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν προϊκθςθ 

του εν λόγω αυτοκινιτου, από τθν θμερομθνία που αυτό ιταν διακζςιμο ςτθν 

Κυπριακι αγορά για πρϊτθ φορά μζχρι ςιμερα και, 

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

για τθ διερεφνθςθ τθσ υπόκεςθσ. 

Λόγω του ότι δεν λιφκθκε ςχετικι απάντθςθ εντόσ του κακοριςμζνου χρονικοφ 

περικωρίου από τθν Εταιρεία, μζλοσ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ είχε τθλεφωνικι 

επικοινωνία με εκπρόςωπο τθσ Εταιρείασ, προκειμζνου να υπενκυμίςει ότι αναμζνονται 

οι κζςεισ και απόψεισ τθσ Εταιρείασ επί του κζματοσ.  

τισ 31 Οκτωβρίου 2017, λιφκθκε επιςτολι από τθν Εταιρεία θμερομθνίασ 28 

επτεμβρίου 2017, με τθν οποία ανζφερε ότι το κζμα ζχει διευκετθκεί με πλιρθ 

ικανοποίθςθ του πελάτθ, χωρίσ ωςτόςο να προςκομίςει τα ςτοιχεία που τθσ ηθτικθκαν 

μζςω τθσ επιςτολισ θμερομθνίασ 8 Αυγοφςτου 2017.  
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Ωσ εκ τοφτου, ςτισ 06 Νοεμβρίου 2017 θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία απζςτειλε νζα επιςτολι 

προσ τθν Εταιρεία, ενθμερϊνοντασ τθν για τθν ανεπάρκεια των προςκομιςκζντων 

αποδεικτικϊν ςτοιχείων και καλϊντασ τθν όπωσ, εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν 

από τθν παραλαβι τθσ επιςτολισ, απαντιςει εκ νζου ςτθν επιςτολι θμερομθνίασ 8 

Αυγοφςτου 2017.  

τισ 28 Νοεμβρίου 2017, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζλαβε επιςτολι θμερομθνίασ 15 

Νοεμβρίου 2017 από τθν Εταιρεία, με τθν οποία παρζκεςε εκ νζου τισ κζςεισ και απόψεισ 

τθσ. υγκεκριμζνα, ςτθν εν λόγω επιςτολι θ Εταιρεία διατφπωςε τισ πιο κάτω κζςεισ: 

i) το ζντυπο που παρουςιάςτθκε αναφερόταν ςε μοντζλα καταςκευισ του 2016 

και τα οποία ςυμπεριλάμβαναν ςτον εξοπλιςμό τθσ ζκδοςθσ ACENTA 

αιςκθτιρεσ ςτάκμευςθσ, 

ii) το αυτοκίνθτο καταςκευάςτθκε το Δεκζμβριο του 2015. τον εκκεςιακό χϊρο 

ζγινε ξεκάκαρο ςτον καταναλωτι ότι το ενδιαφερόμενο μοντζλο ιταν ςε 

απόκεμα και ωσ εκ τοφτου ςυμφωνικθκε καλφτερθ τιμι, 

iii) το παράπονο του καταναλωτι επιλφκθκε ωσ εξισ: 

- επζκταςθ εγγφθςθσ κατά δφο χρόνια 

- εγκατάςταςθ εργοςταςιακϊν αιςκθτιρων ςτάκμευςθσ μπροςτά και πίςω  

- δωρεάν αντικατάςταςθ ελαςτικϊν 

- δωρεάν αντικατάςταςθ μπαταρίασ 

- δφο χρόνια δωρεάν service. 

 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, αφοφ μελζτθςε τα πιο πάνω ςτοιχεία οδθγικθκε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι θ Εταιρεία δεν τεκμθρίωςε τισ κζςεισ που διατφπωςε ςτα ςθμεία i) και ii) 

πιο πάνω, με τθν αποςτολι οποιωνδιποτε αποδεικτικϊν ςτοιχείων, όπωσ είχε εκ νζου 

κλθκεί να πράξει. υγκεκριμζνα, ο ιςχυριςμόσ τθσ Εταιρείασ ότι «… ζγινε ξεκάκαρο ςτον 

καταναλωτι  ότι το ενδιαφερόμενο μοντζλο ιταν ςε απόκεμα …», δεν τεκμθριϊνεται με 

οποιονδιποτε τρόπο και ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα όςα ανζφερε ο καταναλωτισ. 

Περαιτζρω, θ αναφορά τθσ Εταιρείασ ότι επιλφκθκε το παράπονο του καταναλωτι, δεν 

επθρεάηει τθν ζρευνα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ, παρά μόνο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

ωσ ελαφρυντικόσ παράγοντασ ςε περίπτωςθ απόφαςθσ επιβολισ κυρϊςεων, ιδιαίτερα 

ςτθν επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου. θμειϊνεται ότι ο ρόλοσ τθσ Εντεταλμζνθσ 

Τπθρεςίασ είναι θ προςταςία των ςυλλογικϊν δικαιωμάτων των καταναλωτϊν. τθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ δεν αποκλείεται το γεγονόσ ότι ενδεχομζνωσ και άλλοι 

καταναλωτζσ να ιταν αποδεκτζσ των ιδίων ι/και παρόμοιων πρακτικϊν τθσ Εταιρείασ, οι 

οποίοι δεν ζχουν ζρκει ςτθν αντίλθψθ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ. Σο γεγονόσ αυτό 

ενιςχφεται και από τθ χριςθ τυποποιθμζνθσ μορφισ διαφθμιςτικοφ/πλθροφοριακοφ 

εντφπου από τθν Εταιρεία. 

 

Με βάςθ τα ανωτζρω, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε εκ πρϊτθσ όψεωσ παράβαςθ 

των άρκρων 5 και 6 του Νόμου και απζςτειλε επιςτολι θμερομθνίασ 22 Ιανουαρίου 2018 
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ςτθν Εταιρεία, με τθν οποία τθν κάλεςε όπωσ, εντόσ δεκατεςςάρων (14) θμερϊν από τθν 

παραλαβι τθσ επιςτολισ: 

i) παρακζςει εκ νζου τισ κζςεισ και απόψεισ τθσ, με αποςτολι ςχετικϊν 

εγγράφων, εφόςον το κρίνει χριςιμο,  

ii) κζςει υπϋόψιν τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ κάκε άλλο ςτοιχείο που κρίνει 

χριςιμο και αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ. 

Η Εταιρεία με νζα απαντθτικι επιςτολι τθσ θμερομθνίασ 22 Φεβρουαρίου 2018, ανζφερε, 
μεταξφ άλλων, ότι: 

i) ανζκακεν αναφερόταν και αναφζρεται ςτουσ πελάτεσ θ θμερομθνία 

καταςκευισ του αυτοκινιτου, 

ii) δόκθκε εντολι ςφμφωνα με τθν οποία ο εξοπλιςμόσ κα επανεξετάηεται ανά 

τακτά χρονικά διαςτιματα ϊςτε να ςυμφωνεί με το υπάρχον απόκεμα, 

iii) ςε κάκε διαφθμιςτικό ζντυπο κα αναγράφεται το ζτοσ καταςκευισ του 

μοντζλου ςτο οποίο αναφζρεται και ςε περιπτϊςεισ που ο εξοπλιςμόσ των 

αποκεμάτων διαφζρει, κα χρθςιμοποιείται το αντίςτοιχο διαφθμιςτικό ζντυπο 

προσ αποφυγι παραπλθροφόρθςθσ.  

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, αφοφ αξιολόγθςε το ενϊπιόν τθσ υλικό και όλα τα ςτοιχεία που 

απζςτειλε θ Εταιρεία,  διαπίςτωςε ότι θ Εταιρεία δεν τεκμθρίωςε τισ κζςεισ τθσ, ενϊ όςα 

ςτοιχεία παρζκεςε κεωρικθκαν ανεπαρκι. υγκεκριμζνα, δεν παρζκεςε οποιεςδιποτε 

απόψεισ ι/και ςτοιχεία ςχετικά με τθν παροχι εςφαλμζνων πλθροφοριϊν αναφορικά με 

τισ προδιαγραφζσ του αυτοκινιτου αλλά οφτε και τεκμθρίωςε με οποιονδιποτε τρόπο τον 

ιςχυριςμό τθσ, ότι ανζκακεν αναφερόταν και αναφζρεται ςτουσ πελάτεσ θ θμερομθνία 

καταςκευισ του αυτοκινιτου. 

 

5.2.Νομική Ανάλυςη 

το εδάφιο (1), άρκρο 5 του Νόμου, ςε ςυνδυαςμό με τθν παράγραφο (β) 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 (β) το οποίο αναφζρεται ςτα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, 

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 τθν Εταιρεία κακϊσ θ αναφορά ςτο 

διαφθμιςτικό/πλθροφοριακό ζντυπο ότι το αυτοκίνθτο μάρκασ Nissan Qashqai 1.6 Acenta 

M/T ζφερε, μεταξφ άλλων χαρακτθριςτικϊν, αιςκθτιρεσ ςτάκμευςθσ ςτο μπροςτινό και 

πίςω μζροσ του, ιταν παραπλανθτικι και εξαπατοφςε ι υπιρχε ενδεχόμενο να 
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εξαπατιςει τον μζςο καταναλωτι ωσ προσ τθν φπαρξθ των χαρακτθριςτικϊν αυτϊν, 

οδθγϊντασ τον, ι με ενδεχόμενο να τον οδθγιςει, να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν 

οποία διαφορετικά δεν κα ελάμβανε. 

Η παραπλανθτικι πρακτικι διαπιςτϊνεται από το γεγονόσ ότι, ενϊ ςτο ζντυπο που 

παρουςιάςτθκε από τον πωλθτι ςτον καταναλωτι αναφερόταν ότι το αυτοκίνθτο φζρει 

αιςκθτιρεσ ςτάκμευςθσ ςτο μπροςτινό και πίςω μζροσ του, ςτθ ςυνζχεια μετά τθν 

παραλαβι και εξόφλθςθ του ο καταναλωτισ διαπίςτωςε ότι δεν ζφερε τουσ εν λόγω 

αιςκθτιρεσ.Η παροχι εςφαλμζνων πλθροφοριϊν όςον αφορά τισ προδιαγραφζσ του 

αυτοκινιτου εξαπατά τον καταναλωτι. Περαιτζρω τα ςτοιχεία που προςκόμιςε  θ 

Εταιρεία προσ τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία κεωρικθκαν ανεπαρκι κακότι δεν παρζκεςε 

οποιεςδιποτε απόψεισ ςχετικά με τυχόν ενθμζρωςθ του καταναλωτι, πριν τθν ςφναψθ 

τθσ ςφμβαςθσ, ότι οι προδιαγραφζσ του αυτοκινιτου είναι διαφορετικζσ από τισ 

αναγραφόμενεσ ςτο ζντυπο. Επιπλζον, θ μετζπειτα δωρεάν εγκατάςταςθ εργοςταςιακϊν 

αιςκθτιρων ςτάκμευςθσ, μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζμμεςθ παραδοχι εκ μζρουσ τθσ 

Εταιρείασ για παροχι εςφαλμζνων πλθροφοριϊν ςχετικά με προδιαγραφζσ του 

αυτοκινιτου προσ τον καταναλωτι. 

 

το εδάφιο (2), άρκρο 6 του Νόμου, αναφζρεται ότι, «παραπλανθτικι παράλειψθ 

τεκμαίρεται όταν ο εμπορευόμενοσ αποκρφπτει ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ ι τισ παρζχει 

κατά τρόπο αςαφι, ακατάλθπτο, διφοροφμενο ι εκτόσ χρόνου κατά τα αναφερόμενα ςτο 

εδάφιο (1), λαμβανομζνων υπόψθ των ηθτθμάτων που περιγράφονται ςτο εν λόγω 

εδάφιο, ι όταν δεν προςδιορίηει τθν εμπορικι επιδίωξθ τθσ εμπορικισ πρακτικισ, εφόςον 

αυτι δεν είναι ιδθ προφανισ από το ςυγκεκριμζνο πλαίςιο και όταν, και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ, τοφτο ζχει ι ενδζχεται να ζχει ωσ αποτζλεςμα να λάβει ο μζςοσ 

καταναλωτισ απόφαςθ για ςυναλλαγι τθν οποία, διαφορετικά, δε κα είχε λάβει.». 

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

παράβαςθ του άρκρου 6 του Νόμου από τθν Εταιρεία, αφοφ δεν παρείχε ςτον 

καταναλωτι, πριν από τθν αγορά του αυτοκινιτου τον Ιοφλιο του 2017, τθν ουςιϊδθ 

πλθροφορία αναφορικά με το ζτοσ καταςκευισ του, αλλά αυτι περιιλκε εισ γνϊςθ του 

μετά τθν αγορά και μόνο κατόπιν δικισ του ζρευνασ. υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ, το αυτοκίνθτο καταςκευάςτθκε το ζτοσ 2015. Η 

πλθροφορία που αφορά το ζτοσ καταςκευισ του αυτοκινιτου είναι ουςιϊδθσ και θ 

παράλειψθ τθσ δθμιουργεί κίνδυνο ςτρζβλωςθσ τθσ οικονομικισ ςυμπεριφοράσ του 

καταναλωτι, ενϊ τα ςτοιχεία που προςκόμιςε θ Εταιρεία προσ τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία 

κεωρικθκαν ανεπαρκι κακότι δεν τεκμθρίωςε με οποιονδιποτε τρόπο τον ιςχυριςμό τθσ, 

ότι δθλαδι, ανζκακεν αναφερόταν και αναφζρεται ςτουσ πελάτεσ θ θμερομθνία 

καταςκευισ του αυτοκινιτου. 
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6. Καθήκοντα, Αρμοδιότητεσ και Εξουςίεσ τησ Εντεταλμζνησ Τπηρεςίασ  

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 Υπθρεςία 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 Υπθρεςία 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 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 Υπθρεςία.  

(2) Όταν θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία, 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 Υπθρεςία 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 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, 
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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 Υπθρεςία ζχει διαπιςτϊςει ότι είναι ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ. 

  

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

Εντεταλμζνθ Υπθρεςία δφναται, αν το κεωριςει ςκόπιμο, να λάβει υπόψθ τθν 

οποιαδιποτε ανάλθψθ δζςμευςθσ που παρζχεται ζναντι του καταναλωτι από ι εκ μζρουσ 

του παραβάτθ, αναφορικά με τθ γενόμενθ παράβαςθ και τθν προοπτικι του χρόνου και 

του τρόπου άρςθσ ι αποκατάςταςθσ αυτισ.  

 

(4) Η Εντεταλμζνθ Υπθρεςία 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.»  

 

 

7. Ενζργειεσ τησ Εντεταλμζνησ Τπηρεςίασ μετά τη διαπίςτωςη τησ Παράβαςησ 

7.1.Διαταγή για αποφυγή επανάληψησ τησ παράβαςησ 

τισ 30 Απριλίου 2018, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία απζςτειλε νζα επιςτολι προσ τθν 

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

άρκρου 11 του Νόμου, όπωσ τερματίςει άμεςα τισ παραβάςεισ και αποφφγει επανάλθψθ 

τουσ ςτο μζλλον. 

7.2.Πιθανότητα επιβολήσ διοικητικοφ προςτίμου 

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

υπ’ όψιν και αξιολόγθςε τισ κζςεισ τθσ Εταιρείασ, ζκρινε ότι οι ςυγκεκριμζνεσ ακζμιτεσ 

εμπορικζσ πρακτικζσ, οι οποίεσ ςυνιςτοφν παράβαςθ του Νόμου, πικανό να δικαιολογοφν 
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τθν επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου ςτθν Εταιρεία, 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, το γεγονόσ ότι θ 

Εταιρεία: 

- δεν αντζκρουςε τον ιςχυριςμό ςχετικά με τθν πρακτικι πϊλθςθσ του 

αυτοκινιτου χωρίσ αιςκθτιρεσ ςτάκμευςθσ ςτο μπροςτινό και πίςω μζροσ 

του, παρόλο που διαφθμιηόταν ότι ζφερε τουσ εν λόγω αιςκθτιρεσ,  

- δεν τεκμθρίωςε με οποιονδιποτε τρόπο τον ιςχυριςμό τθσ ότι ζγινε 

ξεκάκαρο ςτον καταναλωτι ότι το αυτοκίνθτο ιταν ςε απόκεμα,  

- απαςχόλθςε ξανά τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία με παράβαςθ και πάλι του 

άρκρου 6, κακϊσ θ Εταιρεία παρζλειψε να ενθμερϊςει καταναλωτι, πριν 

τθ λιψθ απόφαςθσ ςυναλλαγισ, ότι το ςφςτθμα πλοιγθςθσ ςε αυτοκίνθτο 

μάρκασ Nissan Qasqai, όπωσ περιλαμβανόταν ςτα 

διαφθμιςτικά/πλθροφοριακά ζντυπα που αφοροφςαν το ςυγκεκριμζνο 

μοντζλο, δεν ιταν δφνατο να χρθςιμοποιθκεί για τθν Κφπρο.  τθν 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία απζςτειλε 

προειδοποιθτικι επιςτολι  ςτθν Εταιρεία με θμερομθνία 6 Οκτωβρίου 2015 

καλϊντασ τθν όπωσ τερματίςει τθν διαπιςτωκείςα παράβαςθ και όπωσ 

ενθμερϊνει τουσ καταναλωτζσ πριν τθν λιψθ απόφαςθσ ςυναλλαγισ, με 

τρόπο με τον οποίο να μπορεί να αποδειχκεί ςε περίπτωςθ που προκφψουν 

νζα παράπονα ςτο μζλλον, ότι το εν λόγω ςφςτθμα πλοιγθςθσ, δεν ιταν ςε 

λειτουργιςιμθ κατάςταςθ ςτθν Κφπρο. 

 

7.3. Κλήςη τησ Εταιρείασ για ακρόαςη 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία επζδωςε ιδιοχείρωσ ςτισ 23 Μαΐου 2018 επιςτολι θμερομθνίασ 

30 Απριλίου 2018 μζςω τθσ οποίασ κάλεςε τθν Εταιρεία να ακουςτεί, ςφμφωνα με τισ 

πρόνοιεσ του εδαφίου (1) του άρκρου 12 του Νόμου. 

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

(α) εκκζςει ςτθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία τυχόν δεςμεφςεισ που προτίκεται να 

αναλάβει προσ παφςθ ι/και επανόρκωςθ των ανωτζρω πρακτικϊν, 

(β) παρακζςει ςτθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία τισ απόψεισ τθσ ςχετικά με τυχόν 

επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου ςε βάροσ τθσ, 

(γ)  ενθμερϊςει τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, για τον κφκλο εργαςιϊν τθσ για το 

2016 

(δ)  υποβάλει κάκε άλλθ παρατιρθςθ που επικυμεί ςχετικά με τα ανωτζρω. 
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7.4 Θζςεισ τησ Εταιρείασ  

Η Εταιρεία, κι ενϊ είχε παρζλκει θ προκεςμία των εφτά (7) εργάςιμων θμερϊν που τθσ 

δόκθκε, ανταποκρίκθκε ςτθν κλιςθ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ, αποςτζλλοντασ μζςω 

τθλεομοιότυπου επιςτολι με θμερομθνία 11 Ιουνίου 2018 ςτθν οποία  παρζκεςε τα πιο 

κάτω: 

(α)  ζχει λάβει όλα τα μζτρα προκειμζνου να μθν επαναλθφκεί παρόμοια 

κατάςταςθ ςτο μζλλον, 

(β)  ότι είναι άδικο και αδικαιολόγθτο να επιβλθκεί οποιοδιποτε πρόςτιμο 

δεδομζνου ότι το περιςτατικό είναι μεμονωμζνο και ζχει επιλυκεί με τθν πλιρθ 

ικανοποίθςθ του πελάτθ και  

(γ)  ότι ο κφκλοσ εργαςιϊν για το 2016 ανζρχεται ςτα €37.413.000. 

 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε ότι θ Εταιρεία οφτε και ςτθν επιςτολι τθσ 

θμερομθνίασ 11 Ιουνίου 2018, διατφπωςε κάποια νζα κζςθ, ι/και προςκόμιςε 

οποιοδιποτε αποδεικτικό ςτοιχείο, τα οποία να ανατρζπουν το μζχρι τϊρα ςκεπτικό και 

ςυμπζραςμα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ. Σο μόνο νζο ςτοιχείο που περιλαμβάνει θ εν 

λόγω επιςτολι είναι θ αναφορά ςτον κφκλο εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ. υνεπϊσ, θ 

Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διατθρεί τθ κζςθ τθσ περί παράβαςθσ των άρκρων 5 και 6 του 

Νόμου από τθν Εταιρεία, θ οποία προκφπτει και από τθ διαπίςτωςθ περί ανεπάρκειασ και 

μθ προςκόμιςθσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων, για τουσ λόγουσ οι οποίοι περιγράφονται ςτα 

πιο πάνω τμιματα τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  

 

 

8. Καταληκτικό Απόφαςησ 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αξιολόγθςε το ενϊπιόν τθσ υλικό και όλα τα ςτοιχεία που 

περιζχονται ςτο διοικθτικό φάκελο τθσ υπόκεςθσ, αςκϊντασ τισ εξουςίεσ που χορθγοφνται 

ςε αυτι ςφμφωνα με το Νόμο και βάςει τθσ διαδικαςίασ που ο εν λόγω Νόμοσ προβλζπει, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Άρκρου 11 και ιδιαίτερα τθσ παραγράφου (2) 

εδάφιο (δ) του Νόμου, δθλαδι 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 το αμζςωσ προθγοφμενο τθσ παράβαςθσ ζτοσ ι 

πρόςτιμο φψουσ μζχρι πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (€500,000).  

 

υγκεντρωτικά των προαναφερκζντων, διαπιςτϊνεται παράβαςθ ςφμφωνα με τα Άρκρα  

5 και 6 του Νόμου. 

 

τον κακοριςμό του φψουσ του διοικθτικοφ προςτίμου λαμβάνεται υπόψθ το χρονικό 

διάςτθμα που ζχει παρζλκει από τθ διάπραξθ τθσ παράβαςθσ, κακϊσ και ότι το φψοσ του 

διοικθτικοφ προςτίμου πρζπει να είναι αποτελεςματικό και να ζχει ζνα επαρκϊσ 
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αποτρεπτικό αποτζλεςμα και να είναι ανάλογο με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα και τθ διάρκεια 

τθσ παράβαςθσ αλλά και να ςυνάδει επιπλζον και με τθν κατοχυρωμζνθ αρχι τθσ 

αναλογικότθτασ βάςει όλων των γεγονότων.  

 

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

θ χριςθ του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ και θ απιχθςθ που ζχει ςε ευρφ ι λιγότερο ευρφ 

καταναλωτικό κοινό. τθν υπό εξζταςθ περίπτωςθ, θ εμπορικι πρακτικι ςχετίηεται με τθν 

προϊκθςθ και πϊλθςθ αυτοκινιτου, το μοντζλο του οποίου είναι από τα πλζον δθμοφιλι 

ςτθν Κφπρο, ζχει ςθμαντικό μερίδιο ςτθν αγορά και ωσ εκ τοφτου απευκφνεται ςε ζνα 

ευρφ καταναλωτικό κοινό. υγκεκριμζνα, οι ςυνολικζσ πωλιςεισ του υπό αναφορά 

μοντζλου (Qashqai) κατά το 2017, ςφμφωνα με ςτοιχεία του Σμιματοσ Οδικϊν 

Μεταφορϊν, ζφκαςαν τα 551 οχιματα. τθν εξζταςθ και τον κακοριςμό τθσ βαρφτθτασ 

τθσ παράβαςθσ λαμβάνονται υπ’ όψιν, μεταξφ άλλων:  

i. θ ςυμπερίλθψθ ι όχι τθσ παράβαςθσ ςτο παράρτθμα Ι του Νόμου,  

ii. θ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ, όπωσ το αν υπιρχε πρόκεςθ ι όχι από τον 

παρανομοφντα, αν ςτοχεφονταν ευάλωτεσ ομάδεσ καταναλωτϊν, όπωσ παιδιά 

ι θλικιωμζνοι,  

iii. θ γεωγραφικι ζκταςθ χριςθσ τθσ ακζμιτθσ πρακτικισ όπωσ και το μζςο 

προβολισ που χρθςιμοποιικθκε, 

iv. το οικονομικό όφελοσ που αποκόμιςε ι κα μποροφςε να ζχει αποκομίςει ο 

παραβάτθσ από τθ χριςθ τθσ πρακτικισ, 

v. θ ηθμιά που υπζςτθ ι κα μποροφςε να ζχει υποςτεί ο καταναλωτισ από τθ 

χριςθ τθσ πρακτικισ. 

τθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, θ παράβαςθ δεν εμπίπτει ςτο παράρτθμα Ι του Νόμου, ενϊ 

δεν υπάρχει ζνδειξθ ότι ςτοχευόταν ευάλωτθ ομάδα καταναλωτϊν, όπωσ θλικιωμζνοι. Η 

χριςθ του διαφθμιςτικοφ/πλθροφοριακοφ εντφπου καλφπτει τθν επικράτεια τθσ 

Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και θ τυποποιθμζνθ μορφι του δεικνφει ότι ιταν γενικευμζνθσ 

χριςθσ. Περαιτζρω, το ςυγκεκριμζνο μοντζλο (Qashqai) αποτελεί ιδιαίτερα δθμοφιλζσ 

μοντζλο αυτοκινιτου, το οποίο απευκφνεται ςτο ευρφ καταναλωτικό κοινό και κατά 

ςυνζπεια εκτιμάται ότι το οικονομικό όφελοσ που αποκόμιςε ι κα μποροφςε να ζχει 

αποκομίςει θ Εταιρεία είναι ςχετικά υψθλό. Επιπρόςκετα, θ φκορά του αυτοκινιτου από 

τθ διαφορά ςτο ζτοσ καταςκευισ, κακϊσ και θ ενδεχόμενθ μείωςθ ςτθν αξία του, 

αποτελεί ςθμαντικι ηθμιά που υπζςτθ ι κα μποροφςε να ζχει υποςτεί ο καταναλωτισ 

λόγω τθσ παραπλανθτικισ παράλειψθσ πλθροφόρθςθσ του ζτουσ καταςκευισ του από τθν 

Εταιρεία. 

υνεπϊσ και βάςει των ανωτζρω, οι εμπορικζσ πρακτικζσ που άςκθςε θ Εταιρεία και τισ 

οποίεσ ερεφνθςε, αξιολόγθςε και ανζλυςε θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, αποτελοφν εμπορικζσ 

πρακτικζσ οι οποίεσ κεωροφνται ακζμιτεσ κατά παράβαςθ του Νόμου και οι οποίεσ, 

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το ςκεπτικό και τουσ λόγουσ που περιγράφονται πιο πάνω, 

δικαιολογοφν τθν επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου.  
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υγκεκριμζνα θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία κρίνει: 

(α) τθν εμπορικι πρακτικι κατά τθν οποία θ Εταιρεία πλθροφοροφςε ι/και 

διαφιμιηε ότι το αυτοκίνθτο μάρκασ Nissan Qashqai 1.6d Acenta M/T ζφερε, μεταξφ 

άλλων χαρακτθριςτικϊν, αιςκθτιρεσ ςτάκμευςθσ ςτο μπροςτινό και πίςω μζροσ 

του, ωσ παραπλανθτικι πρακτικι κατά παράβαςη του άρθρου 5 του Νόμου και 

ςυγκεκριμζνα του εδαφίου (1)  και τησ παραγράφου (β) του εδαφίου (2) και,  

(β) τθν εμπορικι πρακτικι κατά τθν οποία θ Εταιρεία πϊλθςε αυτοκίνθτο μάρκασ 

Nissan Qashqai 1.6d Acenta M/T χωρίσ να παρζχει πριν τθν αγορά τθν πλθροφορία 

για το ζτοσ καταςκευισ του, ωσ παραπλανθτικι παράλθψθ κατά παράβαςη του 

άρθρου 6 του Νόμου και ςυγκεκριμζνα τησ παραγράφου (2). 

 

Ωσ επιβαρυντικοί παράγοντεσ λαμβάνονται υπ’ όψιν ότι θ Εταιρεία: 

 
i. δεν επζδειξε πνεφμα ςυνεργαςίασ, ιδιαίτερα κατά τα αρχικά ςτάδια τθσ 

διερεφνθςθσ, 

ii. δεν αντζκρουςε ικανοποιθτικά τον ιςχυριςμό ςχετικά με τθν πρακτικι πϊλθςθσ 

του αυτοκινιτου χωρίσ αιςκθτιρεσ ςτάκμευςθσ ςτο μπροςτινό και πίςω μζροσ 

του, παρόλο που διαφθμιηόταν ότι ζφερε τουσ εν λόγω αιςκθτιρεσ, 

iii. δεν τεκμθρίωςε με οποιονδιποτε τρόπο τον ιςχυριςμό τθσ ότι ζγινε ξεκάκαρο ςτον 

καταναλωτι ότι το αυτοκίνθτο ιταν ςε απόκεμα, 

iv. απαςχόλθςε ξανά τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία με παράβαςθ και πάλι του άρκρου 6, 

όπωσ αναλφεται ανωτζρω. 

 
Ωσ ελαφρυντικοί παράγοντεσ λαμβάνονται υπ’ όψιν ότι: 

i. θ Εταιρεία ζχει διευκετιςει το ςυγκεκριμζνο παράπονο του καταναλωτι, 

ii. οι εμπορικζσ πρακτικζσ δεν ςτόχευαν ευάλωτεσ ομάδεσ καταναλωτϊν, 

iii. οι εμπορικζσ πρακτικζσ δεν εμπίπτουν ςτο παράρτθμα Ι του Νόμου. 

 

Η Εντεταλμζνη Τπηρεςία αφοφ αξιολόγηςε το ενϊπιόν τησ υλικό και όλα τα διαθζςιμα 

ςτοιχεία, επιβάλλει ςτην εταιρεία New Nissan Cyprus Ltd διοικητικό πρόςτιμο φψουσ 

πενήντα χιλιάδων ευρϊ  (€50.000). 

 

Ημερομθνία τθσ Απόφαςθσ, 25 Ιουλίου 2018.                                           

 

 

 

…………………………………. 

Χαράλαμποσ Ροφςοσ 

Αναπλθρωτισ Διευκυντισ  

Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι      
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

Γραφείο Υπουργού 

 

 

 

Απόφαση Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  

στην Ιεραρχική Προσφυγή υποβληθείσα από την εταιρεία New Nissan  

Cyprus Ltd κατά της Απόφασης της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή  

υπ’αρ. 08/2018(ΑΠ) για την επιβολή διοικητικού προστίμου 

 

Μεταξύ: 

 

New Nissan Cyprus Ltd 

Προσφεύγουσα 

και 

 

Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή   

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

                                Καθ’ ης η προσφυγή   

 

 

Ε. Πελεκάνου Λ. Πελεκάνος & Συνεργάτες για την Προσφεύγουσα 

Γ. Μαυρογιάννης για την Καθ’ ης η προσφυγή 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης: 08/02/2019 

 

 

 
Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 

ΙΠ 07/2019 ΑΠ 
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Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η υπό κρίση ιεραρχική προσφυγή κατ’ άρθ. 12 (2) του περί των Αθέμιτων 

Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου του 

2007 (103(I)/2007) (εφεξής ο «Νόμος») αφορά την Aπόφαση υπ’ αριθμό 

2018/08(ΑΠ) της Καθ’ ης η προσφυγή, η οποία εκδόθηκε κατ’ άρθ. 11(1) και (2) 

και 12(1) του Νόμου αυτού. 

Β. ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Από το σύνολο των εγγράφων του διοικητικού φακέλου προκύπτουν τα εξής 

γεγονότα: 

1. Στις 24 Ιουλίου 2017, η Καθ’ ης η προσφυγή έλαβε στο επαρχιακό γραφείο 

Πάφου παράπονο καταναλωτή, o οποίος ισχυριζόταν ότι το πληροφοριακό 

έντυπο που του παρουσίασε η Προσφεύγουσα ανέφερε ότι το αυτοκίνητο 

μάρκας Nissan Qashqai 1.6d Acenta M/T έφερε αισθητήρες στάθμευσης στο 

μπροστινό και πίσω μέρος του, ενώ στη συνέχεια, μετά την παραλαβή και 

εξόφλησή του, διαπιστώθηκε ότι δεν έφερε τα εν λόγω χαρακτηριστικά. Ο 

καταναλωτής ισχυριζόταν επίσης, ότι η Προσφεύγουσα δεν του παρείχε πριν 

από την αγορά  οποιαδήποτε πληροφορία για το έτος κατασκευής του 

αυτοκινήτου και αυτή η πληροφορία περιήλθε εις γνώση του καταναλωτή 

μόνο μετά την αγορά. 

2. Με επιστολή ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2017 η Καθ’ ης η προσφυγή 

ενημέρωσε την Προσφεύγουσα για την έρευνα και την κάλεσε όπως 

παραθέσει τις θέσεις της σχετικά με τις ανωτέρω πρακτικές, με αποστολή 

σχετικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων του 

διαφημιστικού/πληροφοριακού έντυπου το οποίο χρησιμοποιούσε για την 

προώθηση του αυτοκινήτου Nissan Qashqai, καθώς και να θέσει υπ’ όψιν της 

Καθ’ ης η προσφυγή κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κρίνει χρήσιμο για τη 

διερεύνηση της υπόθεσης. 

3. Λόγω του ότι δεν λήφθηκε σχετική απάντηση εντός του καθορισμένου 

χρονικού περιθωρίου (10 ημερών), μέλος της Καθ’ ης η προσφυγή είχε 

τηλεφωνική επικοινωνία με εκπρόσωπο της Προσφεύγουσας, προκειμένου 

να υπενθυμίσει ότι αναμένονται οι θέσεις και απόψεις της Προσφεύγουσας 

επί του θέματος.  
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4. Με επιστολή της ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2017, η Προσφεύγουσα 

ανέφερε ότι το θέμα έχει διευθετηθεί με πλήρη ικανοποίηση του πελάτη, 

χωρίς ωστόσο να προσκομίσει τα στοιχεία που της ζητήθηκαν. 

5. Στις 06 Νοεμβρίου 2017 η Καθ’ ης η προσφυγή απέστειλε νέα επιστολή προς 

την Προσφεύγουσα, ενημερώνοντας την για την ανεπάρκεια των 

προσκομισθέντων αποδεικτικών στοιχείων και καλώντας την όπως 

αποστείλει τα αποδειχτικά στοιχεία που της είχαν ζητηθεί. 

6. Με επιστολή ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2017 η Προσφεύγουσα παρέθεσε εκ 

νέου τις θέσεις και απόψεις της. Συγκεκριμένα, η Προσφεύγουσα ισχυρίστηκε 

ότι: 

i. το έντυπο που παρουσιάστηκε αναφερόταν σε μοντέλα κατασκευής 

του 2016 και τα οποία συμπεριλάμβαναν στον εξοπλισμό της έκδοσης 

ACENTA αισθητήρες στάθμευσης, 

ii. το αυτοκίνητο κατασκευάστηκε το Δεκέμβριο του 2015. Στον εκθεσιακό 

χώρο έγινε ξεκάθαρο στον καταναλωτή ότι το υπό αναφορά μοντέλο 

ήταν σε απόθεμα και ως εκ τούτου συμφωνήθηκε καλύτερη τιμή, 

iii. το παράπονο του καταναλωτή επιλύθηκε ως εξής: 

- επέκταση εγγύησης κατά δύο χρόνια 

- εγκατάσταση εργοστασιακών αισθητήρων στάθμευσης μπροστά 

και πίσω 

- δωρεάν αντικατάσταση ελαστικών 

- δωρεάν αντικατάσταση μπαταρίας 

- δύο χρόνια δωρεάν service. 

7. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, δημιουργήθηκαν εύλογες υποψίες για 

παράβαση του Νόμου και στις 22 Ιανουαρίου 2017, η Καθ’ ης η προσφυγή, 

απέστειλε νέα επιστολή προς την Προσφεύγουσα, με την οποία την 

ενημέρωσε για την πιο πάνω διαπίστωση της εκ πρώτης όψεως παράβαση 

και την κάλεσε να τοποθετηθεί εκ νέου. 

8. Με νέα απαντητική επιστολή της ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, η 

Προσφεύγουσα παρέθεσε εκ νέου τις θέσεις της για την υπόθεση. 

9. Η Καθ’ ης η προσφυγή,  αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και  τα 

στοιχεία που προσκόμισε η Προσφεύγουσα, διαπίστωσε ότι η 

Προσφεύγουσα δεν τεκμηρίωσε τις θέσεις της, ενώ όσα στοιχεία παρέθεσε 

θεωρήθηκαν ανεπαρκή. 
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10. Με βάση τα ανωτέρω, η Καθ’ ης η προσφυγή διαπίστωσε παράβαση του 

άρθρου 5 του Νόμου από την Προσφεύγουσα καθώς η αναφορά στο 

διαφημιστικό/πληροφοριακό έντυπο ότι το αυτοκίνητο μάρκας Nissan 

Qashqai 1.6 Acenta M/T έφερε, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, αισθητήρες 

στάθμευσης στο μπροστινό και πίσω μέρος του, ήταν παραπλανητική και 

εξαπατούσε ή υπήρχε ενδεχόμενο να εξαπατήσει τον μέσο καταναλωτή ως 

προς την ύπαρξη των χαρακτηριστικών αυτών, οδηγώντας τον, ή με 

ενδεχόμενο να τον οδηγήσει, να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία 

διαφορετικά δεν θα ελάμβανε. 

11. Η Καθ’ ης η προσφυγή διαπίστωσε, περαιτέρω, παράβαση του άρθρου 6 του 

Νόμου από την Προσφεύγουσα, αφού δεν παρείχε στον καταναλωτή, πριν 

από την αγορά του αυτοκινήτου τον Ιούλιο του 2017, την ουσιώδη 

πληροφορία αναφορικά με το έτος κατασκευής του (το 2015), αλλά αυτή 

περιήλθε εις γνώση του μετά την αγορά και μόνο κατόπιν δικής του έρευνας. 

12. Την 30 Απριλίου 2018 η Καθ’ ης η προσφυγή απέστειλε νέα επιστολή προς 

την Προσφεύγουσα, με την οποία την διέταξε, όπως τερματίσει τις 

παραβάσεις και αποφύγει επανάληψή τους στο μέλλον, ενώ κάλεσε την 

Προσφεύγουσα να ακουστεί προκειμένου να αποφασιστεί εάν δικαιολογείται 

η επιβολή διοικητικού προστίμου.  

13. Στις 11 Ιουνίου 2018, η Προσφεύγουσα ανταποκρίθηκε στην κλήση της Καθ’ 

ης η προσφυγή, επιλέγοντας να ακουστεί γραπτά μέσω  εκπροσώπου της. 

14. Στις 25 Ιουλίου 2018 η Καθ’ ης η προσφυγή έκδωσε την Απόφαση με αριθμό 

2018/08 (ΑΠ) με την οποία επέβαλε στην Προσφεύγουσα διοικητικό πρόστιμο 

ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000,00). 

15. Στις 30 Ιουλίου 2018 η Καθ’ ης η προσφυγή επέδωσε την Απόφαση στην 

Προσφεύγουσα. 

16. Η Προσφεύγουσα καταχώρησε ιεραρχική προσφυγή στις 7 Αυγούστου 2018, 

μέσω του δικηγόρου της κ. Λάμπρου Πελεκάνου, με την οποία στρέφεται 

εναντίον του συνόλου της Απόφασης, ήτοι εναντίον της καταδικαστικής 

Απόφασης και εναντίον του ύψους της ποινής του διοικητικού προστίμου. \ 

 

Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑΣ 
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Με την προσφυγή της ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2018 και με τους προφορικούς 

ισχυρισμούς που αναπτύχθηκαν ενώπιον του Υπουργού, η προσφεύγουσα 

εταιρεία προβάλλει τους εξής λόγους ακυρότητας της απόφασης: 

i. Η Καθ’ ης η προσφυγή εσφαλμένα απέρριψε και δεν αποδέχθηκε τους 

ισχυρισμούς και τις εξηγήσεις της Προσφεύγουσας, η οποία 

ανταποκρίθηκε σε όλες τις απαιτήσεις της Καθ’ ης η προσφυγή, 

δίδοντας όλες τις πληροφορίες και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για μη 

επανάληψη παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον. 

ii. Το ύψος του διοικητικού προστίμου είναι υπέρογκο, λαμβάνοντας 

υπόψη τα δεδομένα της υπόθεσης και το γεγονός ότι η τιμή πώλησης 

του εν λόγω αυτοκινήτου είναι €20.000, συνεπώς το πρόστιμο θα 

έπρεπε να ήταν εικονικό  ή πολύ χαμηλό. Περαιτέρω, το ποσό του 

προστίμου υπερβαίνει το μέγεθος και της δυνατότητες της 

Προσφεύγουσας. 

iii. Δεν υπήρχε πρόθεση παραπλάνησης του κοινού και η περίπτωση 

ήταν μεμονωμένη, εφόσον οι πωλήσεις του συγκεκριμένου μοντέλου 

Acenta από  την Προσφεύγουσα ανέρχονται περίπου στα 320 το 

χρόνο και όλα τα αυτοκίνητα είχαν αισθητήρες, εκτός του 

συγκεκριμένου, που λόγω εργοστασιακού λάθους, παραλήφθηκε 

χωρίς αισθητήρες. 

iv.  Το θέμα φαίνεται να προέκυψε από παρανόηση ή κακή συνεννόηση ή 

παρεξήγηση, αφού ο πελάτης είχε ενημερωθεί ότι το αυτοκίνητο ήταν 

από παλιό στοκ και για αυτό είχε συμφωνηθεί καλύτερη τιμή.  Ως εκ 

τούτου, η υπόθεση δεν έχει στοιχεία σοβαρότητας παρόμοιων 

υποθέσεων παραπλάνησης του κοινού. 

v. Η Προσφεύγουσα ικανοποίησε πλήρως τον συγκεκριμένο αγοραστή 

και η υπόθεση θα έπρεπε να θεωρηθεί λήξασα και χωρίς περαιτέρω 

συνέπειες. 

vi. Η Προσφεύγουσα δεν προσκόμισε οποιοδήποτε οικονομικό όφελος 

αλλά αντίθετα ζημιώθηκε από την ικανοποίηση του συγκεκριμένου 

αγοραστή. 

vii. Η Προσφεύγουσα έλαβε μέτρα για περιορισμό επανάληψης 

παρόμοιων περιστατικών, αφού δόθηκαν οδηγίες να ελέγχονται τα 

αυτοκίνητα από άτομο της Προσφεύγουσας στους εκθεσιακούς 
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χώρους  (showrooms). Επιπρόσθετα, δόθηκαν οδηγίες για έλεγχο 

συμμόρφωσης των αυτοκίνητων με τις προδιαγραφές (specifications) 

και κατά την παραλαβή τους στο λιμάνι. 

 

 

 

Δ. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΣ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

Αναφορικά με τους υποβληθέντες λόγους ένστασης εκ μέρους της 

Προσφεύγουσας, η Καθ’ ης η προσφυγή προβάλλει τα ακόλουθα: 

1. Η Καθ’ ης η προσφυγή αρνείται ότι εσφαλμένα απέρριψε και δεν 

αποδέχτηκε τους ισχυρισμούς και τις εξηγήσεις της Προσφεύγουσας, και 

όπως αναλύεται στην Απόφασή της είναι η θέση της ότι η Προσφεύγουσα 

δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς της, ενώ δεν 

αντέκρουσε τον ισχυρισμό σχετικά με την πρακτική πώλησης του 

αυτοκινήτου χωρίς αισθητήρες στάθμευσης στο μπροστινό και πίσω 

μέρος του, παρόλο που διαφημιζόταν ότι έφερε τους εν λόγω αισθητήρες. 

2. Η Καθ’ης η προσφυγή αρνείται τη θέση της Προσφεύγουσας ότι το 

πρόστιμο είναι υπέρογκο και υπερβαίνει το μέγεθος και τις δυνατότητες 

της Προσφεύγουσας, και απαντά ότι το πρόστιμο υπολογίστηκε, μεταξύ 

άλλων, και με βάση τις πληροφορίες που η ίδια η Προσφεύγουσα 

απέστειλε, σύμφωνα με τις οποίες ο κύκλος εργασιών της για το 2016 

ανέρχεται στα €37.413.000,00. Παρομοίως, η Καθ’ης η προσφυγή 

αρνείται τη θέση της Προσφεύγουσας ότι το πρόστιμο θα έπρεπε να ήταν 

εικονικό  ή πολύ χαμηλό και απαντά ότι η θέση αυτή δεν ανταποκρίνεται 

στο σκοπό και το πνεύμα του Νόμου, αφού το ύψος του διοικητικού 

προστίμου πρέπει να έχει ένα επαρκώς αποτρεπτικό αποτέλεσμα. 

Περαιτέρω, όπως αναλύεται στην Απόφαση της, η Καθ’ης η προσφυγή 

έλαβε υπόψη επιβαρυντικούς παράγοντες όπως η προηγούμενη 

παράβαση του Αρθ. 6 του Νόμου και συγκεκριμένα, η προηγούμενη 

έρευνα εις βάρος της προσφεύγουσας για την οποία είχε σταλεί 

προειδοποιητική επιστολή, σε σχέση με παράληψη ενημέρωσης 

καταναλωτή, πριν τη λήψη απόφασης συναλλαγής, ότι το σύστημα 

πλοήγησης σε αυτοκίνητο μάρκας Nissan Qasqai, όπως περιλαμβανόταν 
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στα διαφημιστικά/πληροφοριακά έντυπα που αφορούσαν το συγκεκριμένο 

μοντέλο, δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την Κύπρο. 

3. Σε σχέση με τον ισχυρισμό της Προσφεύγουσας ότι δεν είχε πρόθεση 

παραπλάνησης του κοινού, είναι η θέση της Καθ’ης η προσφυγή ότι, 

βάσει του Νόμου, η πρόθεση του εμπορευόμενου δεν επηρεάζει την 

στοιχειοθέτηση της αθέμιτης εμπορικής πρακτικής. Επιπρόσθετα, η 

Καθ’ης η προσφυγή απαντά ότι η Προσφεύγουσα δεν τεκμηρίωσε με 

οποιονδήποτε τρόπο τον ισχυρισμό της ότι ο καταναλωτής είχε 

ενημερωθεί ότι το αυτοκίνητο ήταν από παλιό στοκ και είχε συμφωνηθεί 

καλύτερη τιμή. 

4. Αναφορικά με τη θέση της Προσφεύγουσας ότι ικανοποίησε τον 

συγκεκριμένο αγοραστή και η υπόθεση θα έπρεπε να θεωρηθεί λήξασα 

και χωρίς περαιτέρω συνέπειες, η Καθ’ης η προσφυγή αντιπαραβάλει ότι 

η θέση αυτή είναι άσχετη με το πλαίσιο που ορίζει ο Νόμος και το οποίο 

αφορά την παροχή γενικής προστασίας στο καταναλωτικό κοινό.  Η 

Καθ’ης η προσφυγή παραθέτει ότι ο ρόλος της είναι η προστασία των 

συλλογικών δικαιωμάτων των καταναλωτών και για αυτό δεν περιορίζεται 

στην εξέταση μόνο υποβαλλόμενων παραπόνων, ενώ σύμφωνα με 

νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και μια 

μεμονωμένη περίπτωση είναι αρκετή για να στοιχειοθετήσει αθέμιτη 

εμπορική πρακτική. Εντούτοις, η Καθ’ης η προσφυγή επικαλείται ότι έλαβε 

υπόψη της την ικανοποίηση των απαιτήσεων του παραπονούμενου ως 

ελαφρυντικό παράγοντα στον υπολογισμό του προστίμου. 

5. Όσο αφορά τον ισχυρισμό της Προσφεύγουσας ότι δεν προσκόμισε 

οποιοδήποτε οικονομικό όφελος αλλά αντίθετα ζημιώθηκε από την 

ικανοποίηση του συγκεκριμένου αγοραστή, η Καθ’ης η προσφυγή απαντά 

ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι αντίθετος με τα κριτήρια που ορίζονται στο 

Νόμο για την έννοια του αθεμίτου. Συγκεκριμένα,  βάσει του Νόμου, 

μοναδικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί μια πρακτική εμπορευόμενου ως 

«εμπορική», είναι η άμεση σύνδεση της πρακτικής του με την προώθηση, 

πώληση ή προμήθεια ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε καταναλωτές 

και δεν απαιτείται αμέλεια του εμπορευόμενου ούτε ζημιά του 

καταναλωτή. 
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6. Σε σχέση με τους ισχυρισμούς της Προσφεύγουσας για λήψη μέτρων για 

περιορισμό επανάληψης παρόμοιων περιστατικών, η Καθ’ης η προσφυγή 

απαντά ότι η Προσφεύγουσα δεν προσκόμισε σχετικά αποδεικτικά 

στοιχεία. 

 

Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  

Ο Υπουργός, έχοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου, το περιεχόμενο 

της προσβληθείσας Απόφασης, καθώς και όλα τα σχετικά  έγγραφα, και κατόπιν 

ακρόασης των θέσεων της Προσφεύγουσας και της Καθ’ης η προσφυγή 

αποφάσισε όπως αποδεχτεί και υιοθετήσει τις θέσεις της τελευταίας, εκτός όπως 

αναφέρεται πιο κάτω. Περαιτέρω, αποφάσισε, δυνάμει του άρθρου 12(4)(γ) του 

Νόμου, όπως τροποποιήσει την προσβληθείσα Aπόφαση με τη μείωση του 

επιβληθέντος διοικητικού προστίμου από €50.000,00 σε €5.000,00. 

Για τη μείωση του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου λήφθηκαν υπόψη οι 

ακόλουθοι μετριαστικοί παράγοντες: 

1. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε μια μεμονωμένη 

περίπτωση εργοστασιακού λάθους.  

2. Τα μέτρα που έλαβε η Προσφεύγουσα για αποφυγή παρόμοιου 

περιστατικού στο μέλλον. 

3. Τα μέτρα που έλαβε η Προσφεύγουσα για άμεση και πλήρη ικανοποίηση 

των απαιτήσεων του παραπονουμένου. 

4. Η μείωση του διοικητικού προστίμου, δε θα αποδυναμώσει το 

επιδιωκόμενο επαρκώς αποτρεπτικό αποτέλεσμα. 

Για τους ανωτέρω λόγους ο Υπουργός κρίνει ότι το επιβληθέν πρόστιμο πρέπει 

να μειωθεί στο ποσό των €5.000,00. 

 

 

 

Γεώργιος Λακκοτρύπης  

Υπουργός  


