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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Πολυνομοσχέδιο για την Προστασία Καταναλωτή. 

 Μύθος και πραγματικότητες. 

 

 

Αγαπητοί καταναλωτές, 

 

Η Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία, όπως επίσης και η Νομική Υπηρεσία, 

επιμένουν στην άμεση έγκριση και ψήφισή του Πολυνομοσχεδίου για την προστασία 

του Καταναλωτή.  

 

Θα πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι περιέχει πρόνοιες που: 

 

1. Δίνουν την Εξουσία στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή να 

αναστέλλει κάθε διερεύνηση και μέτρο εναντίον οποιουδήποτε παραβάτη, με μόνο μια 

απλή δήλωση του παραβάτη ότι θα συμμορφώνεται στο μέλλον με τη σχετική 

νομοθεσία.  

 

Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει, όταν σε μια υπόθεση εναντίον τράπεζας για 

καταχρηστικές ρήτρες ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ο Διευθυντής να αποφασίσει 

να αναστείλει κάθε διερεύνηση και μέτρο εναντίον της τράπεζας. 

 

2. Δεν δίνουν την εξουσία στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή να 

διατάσσει τον παραβάτη να επιστρέψει όσα παράνομα πήρε από τους καταναλωτές. 

 

3. Οι ποινές που προβλέπονται για καταχρηστικές ρήτρες και αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές είναι «χαριστικές». 

 



Σελίδα 2 από 2 
 

4. Εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα του παραβάτη να αιτηθεί Ιεραρχική 

Προσφυγή ενώπιον του Υπουργού για την Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας 

Προστασίας Καταναλωτή και ο Υπουργός να έχει δικαίωμα ακόμα και να ακυρώσει 

την Απόφαση του Διευθυντή.  

 

5.  Ότι οι μέχρι σήμερα αποφάσεις του Υπουργού για ιεραρχικές προσφυγές οδηγούν 

αβίαστα στο συμπέρασμα ότι εκδόθηκαν με πολιτικά ή άλλα κίνητρα και όχι για τους 

σκοπούς για τους οποίους δόθηκε αυτή η εξουσία στον Υπουργό. 

 

Παρ’ όλες τις πιο πάνω επισημάνσεις, οι οποίες δόθηκαν γραπτώς από τον Κυπριακό 

Σύνδεσμο Καταναλωτών, τόσο στην Εκτελεστική, όσο και τη Νομοθετική εξουσία, 

επιμένουν στην άμεση ψήφισή ενός νομοσχεδίου που έγινε για την προστασία του 

καταναλωτή, αλλά η επιμονή τους για την άμεση ψήφισή του, καμιά σχέση έχει με την 

προστασία του καταναλωτή. 

 

Το νομοσχέδιο επιβάλλεται όπως αποσυρθεί και να επανέλθει σύμφωνα με τη νέα 

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να μεταφερθεί στο Εθνικό μας Δίκαιο 

σε λίγους μήνες και οι πρόνοιές της δεν περιλαμβάνονται στο Πολυνομοσχέδιο. 

 

 

Μάριος Δρουσιώτης 

 

Πρόεδρος Κ.Σ.Κ. 
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