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Αριθμός 308 
Οι περί Ενδείξεων Τιμής (Συγκρίσεις) Κανονισμοί του 1993, οι οποίοι εκδόθηκαν από το 

Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 35 των περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμων του 
1987 και 1992 σε συνδυασμό με το άρθρο 9Δ, κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 35 και 9Δ 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας την εξουσία που του παρέχει το 
άρθρο 35 σε συνδυασμό με το άρθρο 9Δ των περί Εμπορικών Περιγραφών 
Νόμων του 1987 και 1992, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ενδείξεων Τιμής 
(Συγκρίσεις) Κανονισμοί του 1993. 

2.—(1) Στους παρόντες Κανονισμούς— 
«Νόμος» σημαίνει τον περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμο του 1987, όπως 

αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται από άλλο νόμο. 
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά 

στους παρόντες Κανονισμούς, έχουν, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το 
κείμενο, την έννοια που αποδίδει σ' αυτούς ο Νόμος. 

3. Για τους σκοπούς διευκόλυνσης εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 9Α του Νόμου, οι ακόλουθες διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής: 

Οποιαδήποτε ένδειξη με την έννοια ότι οποιαδήποτε αγαθά, υπηρεσίες, 
καταλύματα ή ευκολίες διετίθεντο προηγουμένως σε ψηλότερη τιμή ή σε 
συγκεκριμένη τιμή— 

(α) Θεωρείται ως ένδειξη ότι αυτά διετίθεντο στην πιο πάνω τιμή από το 
πρόσωπο που παρέχει την ένδειξη, εκτός αν δηλώνεται ρητά ότι αυτά 
ή αυτές διετίθεντο στην πιο πάνω τιμή από άλλους και δεν προκύπτει 
ή υπονοείται ότι αυτά ή αυτές διετίθεντο στην τιμή αυτή και από το 
πρόσωπο τούτο- και 

(β) θεωρείται, εκτός αν γίνεται αντίθετη δήλωση, ως ένδειξη ότι αυτά ή 
αυτές διετίθεντο στην πιο πάνω τιμή μέσα στους τρεις προηγούμενους 
μήνες για συνεχή περίοδο όχι μικρότεη από ένα μήνα. 

4.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο παρέχει οποιαδήποτε ένδειξη ως 
προς την τιμή υπό μορφή σύγκρισης σχετικής με την τιμή αυτή, όπως 
ορίζεται στο εδάφιο 2 του άρθρου 9Β του Νόμου, οφείλει, κατόπιν 
απαίτησης εξουσιοδοτημένου λειτουργού, να παράσχει τέτοιες πληροφορίες ή 
εξηγήσεις αναφορικά με την ένδειξη αυτή και να προσφέρει τέτοια αποδεικτικά 
στοιχεία, περιλαμβανομένων και γραπτών στοιχείων, προς υποστήριξη της 
αλήθειας της ένδειξης, όπως λογικά θα απαιτείτο για το σκοπό αυτό. 

(2) Παράλειψη οποιουδήποτε προσώπου να συμμορφωθεί με την απαίτηση 
εξουσιοδοτημένου λειτουργού υπό τις περιστάσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο (1) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ' οποιαδήποτε ποινική διαδικασία 
εναντίον του για σκοπούς απόδειξης της διάπραξης του αδικήματος, αφού 
κατηγορηθεί για αδίκημα δυνάμει του άρθρου 9Α του Νόμου. 

5. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ ένα μήνα μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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