
Ανδρζα Αραοφηου 6, 1421 Λευκωςία  

 http://www.mcit.gov.cy/ccps          
 ελίδα 1 από 3 

 

      

 

 

  
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ,  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ  ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

Αριθμόσ Απόφαςησ:   2016/11 (ΓΑ) 

 

Αριθμόσ Φακζλου:        8.13.1.6.1.1 

 

Οι περί τησ Γενικήσ Αςφάλειασ των Προϊόντων Νόμοι του 2004 ζωσ 2010 

(Ν.41(Ι)/2004, Ν.85(Ι)/2009, Ν.22(Ι)/2010) 

 

Ζρευνα τθσ Τπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν του Τπουργείου 
Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ, ςε ςχζςθ με τθ μθ προςκόμιςθ των 
απαιτοφμενων πλθροφοριϊν από τον προμθκευτι/ ειςαγωγζα κ. Νίκο Νικολαϊδθ. 

 
 

ΑΠΟΦΑΗ 
 

Η Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν του Τπουργείου Ενζργειασ, 
Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ (εφεξισ «Αρμόδια Αρχι»), είναι αρμόδια για τθν 
εφαρμογι των περί τθσ Γενικισ Αςφάλειασ Προϊόντων Νόμων του 2004 ζωσ 2010 (εφεξισ 
«Νόμοι»). κοπόσ των Νόμων είναι, μεταξφ άλλων, θ διαςφάλιςθ τθσ διάκεςθσ ςτθν αγορά 
αςφαλϊν προϊόντων. Οι υποχρεϊςεισ και εξουςίεσ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ κακορίηονται ςτο 
Μζροσ ΙΙΙ (άρκρα 10 ζωσ 21) των Νόμων. 
 
 
Αντικείμενο εξζταςησ 
Αντικείμενο εξζταςθσ τθσ παροφςασ υπόκεςθσ, αποτελεί θ διεξαγωγι ζρευνασ από τθν 
Αρμόδια Αρχι για τθν εφαρμογι των Νόμων, ιδιαίτερα όςον αφορά τθ μθ προςκόμιςθ των 
απαιτοφμενων πλθροφοριϊν οι οποίεσ ηθτικθκαν μζςω τθσ Ειδοποίθςθσ Απόςυρςθσ Λ/κα 
55/15 από τον κφριο Νίκο Νικολαϊδθ (εφεξισ «προμθκευτισ/ειςαγωγζασ»).  
 
 
Ιςτορικό γεγονότων 
Η αξιολόγθςθ των γεγονότων που ςυνκζτουν τθν παροφςα υπόκεςθ αποτελεί το 
ουςιαςτικό υπόβακρο τθσ εξζταςθσ. Ωσ εκ τοφτου, θ παράκεςθ των ςχετικϊν με τθν 
υπόκεςθ γεγονότων και δεδομζνων κακίςταται αναγκαία και επιτακτικι και προσ τοφτο 
παρατίκενται, ςυνοπτικά, τα ουςιϊδθ γεγονότα που αφοροφν τθν υπό εξζταςθ καταγγελία. 
 
Η Αρμόδια Αρχι, διενιργθςε ςτισ 18 Ιουνίου 2016, αυτεπάγγελτθ ζρευνα ςτο υποςτατικό 
τθσ κυρίασ Μ.Κ., το οποίο βριςκόταν ςτθν πανιγυρθ του Κατακλυςμοφ (Λεωφ. Ακθνϊν) ςτθ 
Λάρνακα, με ςκοπό να διαφανεί κατά πόςο τα προϊόντα που ιταν διακζςιμα προσ πϊλθςθ 
ςυμμορφϊνονταν με τισ πρόνοιεσ των πιο πάνω Νόμων. Κατά τθν ζρευνα, εντοπίςτθκαν να 
διατίκενται προσ πϊλθςθ δφο (2) Φωτεινοί Δείκτεσ Laser (εφεξισ «προϊόντα»), για τουσ 
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οποίουσ εκδόκθκε θ Απόδειξθ Κατάςχεςθσ Προϊόντων Λ/κα 04/16 (θμερομθνίασ 18 Ιουνίου 
2016), λόγω του ότι ζφεραν λανκαςμζνθ ςιμανςθ αναφορικά με τθν κατθγορία ςτθν οποία 
κατατάςςονται. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα προϊόντα ζφεραν πράςινθ εκπομπι φωτόσ θ οποία 
(βάςθ τθσ μζχρι ςτιγμισ εμπειρίασ) είναι ζνταςθσ μεγαλφτερθσ των 50mW και ενζχουν 
ςοβαρό κίνδυνο βλάβθσ τθσ όραςθσ. θμειϊνεται ότι το μζγιςτο επιτρεπτό όριο για να 
κεωρθκεί αςφαλζσ το προϊόν είναι 1mW.  
 
Κατά τθν επικεϊρθςθ, θ ιδιοκτιτρια του υποςτατικοφ ανζφερε ότι τα προϊόντα τα 
προμθκεφτθκε το ίδιο βράδυ από τον κ. Νίκο Νικολαΐδθ, ο οποίοσ βριςκόταν εκείνθ τθν 
ϊρα ςτο χϊρο του πανθγυριοφ.  Ο προμθκευτισ/ειςαγωγζασ ενθμερϊκθκε και προςιλκε 
ςτο χϊρο του υποςτατικοφ, όπου παραδζχκθκε ςτουσ επικεωρθτζσ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ ότι 
προμικευςε τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα ςτο υποςτατικό και ανζφερε ότι ειςιγαγε εκατό 
(100) τεμάχια από τθν Ελλάδα και ζχει διακζςει μόνο ζξι (6) από αυτά. Περαιτζρω, οι 
επικεωρθτζσ τον ενθμζρωςαν για τθν ενδεχόμενθ επικινδυνότθτα των προϊόντων και του 
ανζφεραν ότι θ Αρμόδια Αρχι κα του ηθτιςει ςτοιχεία, μζςω ςχετικισ επιςτολισ.  
 
Ωσ εκ τοφτου, επιδόκθκε ςτον προμθκευτι/ειςαγωγζα, θ Ειδοποίθςθ Προςκόμιςθσ 
Πλθροφοριϊν Λ/κα 08/16 (θμερομθνίασ 27 Ιουνίου 2016), μζςω τθσ οποίασ ηθτικθκε θ 
Σεχνικι Σεκμθρίωςθ του προϊόντοσ. Σα ζγγραφα τα οποία προςκόμιςε ο 
προμθκευτισ/ειςαγωγζασ για τον ςκοπό αυτό, δεν ζγιναν αποδεκτά, αφοφ δεν κατζςτθ 
δυνατόν να ταυτοποιθκοφν τα προϊόντα και γενικότερα δεν παρείχαν οποιοδιποτε 
τεκμιριο ςυμμόρφωςθσ/αςφάλειασ.  
 
Κατόπιν τοφτου, θ Αρμόδια Αρχι κάλεςε τον προμθκευτι/ειςαγωγζα να αποςφρει αμζςωσ 
τα προϊόντα από τθν αγορά, ςφμφωνα με το άρκρο 19 των  Νόμων, επιδίδοντάσ του τθν 
Ειδοποίθςθ Απόςυρςθσ Λ/κα 55/16 (θμερομθνίασ 29/7/2016). Περαιτζρω, μζςω τθσ 
Ειδοποίθςθσ αυτισ, του ηθτικθκε όπωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 11 (α) (ii) των Νόμων, 
παρουςιάςει ςτθν Αρμόδια Αρχι τα ςτοιχεία που αναφζρονται πιο κάτω: 
 

- Γραπτι βεβαίωςθ ότι τα προϊόντα ζχουν αποςυρκεί από τθν αγορά. 
- Πλιρθ ςτοιχεία του προμθκευτι του.  
- Σιμολόγια ειςαγωγισ/αγοράσ. 
- υνολικζσ ποςότθτεσ που ζχει διακζςει (α) λιανικϊσ και (β) χονδρικϊσ. 
- Αποκζματα των διανομζων του που του ζχουν επιςτραφεί. 
- Αποκζματα ςτισ αποκικεσ του. 
- Διεφκυνςθ χϊρου φφλαξθσ των προϊόντων κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

Ειδοποίθςθσ Απόςυρςθσ. 
 
Σζλοσ, ο προμθκευτισ/ειςαγωγζασ ενθμερϊκθκε ότι ςε περίπτωςθ που δεν 
ανταποκρινόταν ςτο πιο πάνω αίτθμα τθσ Αρμόδιασ Αρχισ, ςφμφωνα με το άρκρο 37 των 
πιο πάνω Νόμων, ιταν δυνατό να του επιβλθκεί Διοικθτικό Πρόςτιμο που δεν κα 
υπερζβαινε τισ €3400 ι/και να του αςκθκεί ποινικι δίωξθ ςφμφωνα με το άρκρο 32, κακϊσ 
και ςε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ ιταν δυνατό να του επιβλθκεί πρόςτιμο από 
€85 - €170, για κάκε μζρα ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ.  
 
τισ 3 Αυγοφςτου, 2016, μετά από τθλεφωνικι επικοινωνία Επικεωρθτι τθσ Αρμόδιασ 

Αρχισ με τον προμθκευτι/ειςαγωγζα, ο τελευταίοσ προςιλκε ςτο Επαρχιακό Γραφείο 

Λάρνακασ/Αμμοχϊςτου και αντί να ανταποκρικεί ςτο αίτθμα τθσ Αρμόδιασ Αρχισ για 

παροχι των ηθτοφμενων ςτοιχείων, προςκόμιςε διλωςθ ςτθν οποία ανζφερε ότι τα 

προϊόντα τα ζφερε μαηί του ςε μία βαλίτςα από τθν Κίνα και ότι δεν διακζτει τιμολόγια 
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αγοράσ. Επίςθσ, ανζφερε ότι διζκεςε δϊδεκα (12) εξϋ αυτϊν ςε πλανοδιοπϊλεσ του 

κατακλυςμοφ Λάρνακασ και τα υπόλοιπα ογδόντα οκτϊ (88) ςε ζνα Σουρκοκφπριο που 

ςυνάντθςε ςτθν πανιγυρθ αυτι.  Σα πιο πάνω γεγονότα, δεν μποροφν ςε καμία περίπτωςθ 

να τεκμθριωκοφν αφοφ δεν παρουςιάςτθκαν οφτε τιμολόγια αγοράσ οφτε και τιμολόγια 

πϊλθςθσ των προϊόντων. Περαιτζρω, διαφαίνεται ότι ο προμθκευτισ/ειςαγωγζασ άλλαξε 

τθν αρχικι του διλωςθ, ωσ προσ τθν χϊρα προζλευςθσ των προϊόντων. Σζλοσ, ο ιςχυριςμόσ 

του ότι πϊλθςε όλα του τα αποκζματα ςτισ 18 Ιουνίου 2016, δθλϊνει ότι δεν ζδειξε κανζνα 

ενδιαφζρον ςτθν αναφορά των Επικεωρθτϊν τθσ Αρμόδιασ Αρχισ ότι τα προϊόντα 

ενδεχομζνωσ να εμπεριείχαν ςοβαροφσ κινδφνουσ για τουσ καταναλωτζσ.  

 
Εξουςία Αρμόδιασ Αρχήσ για επιβολή Διοικητικοφ Προςτίμου 
φμφωνα με το άρκρο 37 (1) των Νόμων, θ Αρμόδια Αρχι δφναται να επιβάλει διοικθτικό 
πρόςτιμο που δεν υπερβαίνει τισ €3.400 (τρεισ χιλιάδεσ τετρακόςια ευρϊ), ςτον παραγωγό 
ι τον διανομζα, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, όταν δεν παραχωροφν ςε αυτι, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία, τα απαιτοφμενα ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που αφοροφν ςυγκεκριμζνα 
προϊόντα.  
 

Επιβολή προςτίμου 
Από τα πιο πάνω, διαφαίνεται ότι ο προμθκευτισ/ειςαγωγζασ δεν παραχϊρθςε ςτθν 
Αρμόδια Αρχι, εντόσ τθσ τακτισ προκεςμίασ, τα απαιτοφμενα ζγγραφα και πλθροφορίεσ 
που του ηθτικθκαν μζςω τθσ Ειδοποίθςθσ Απόςυρςθσ Λ/κα 55/16. Ωσ εκ τοφτου, με βάςθ 
τισ πρόνοιεσ του άρκρου 37 (1) (α) των Νόμων, επιβάλλεται ςτον προμθκευτι/ειςαγωγζα 
Διοικθτικό Πρόςτιμο φψουσ €200 (διακοςίων ευρώ).  
 

τον κακοριςμό του φψουσ του Διοικθτικοφ Προςτίμου λιφκθκαν υπόψθ θ φφςθ, θ 
βαρφτθτα και θ διάρκεια τθσ παράβαςθσ, κακϊσ και τα ακόλουκα: 
 

1. Σο φψοσ του Διοικθτικοφ Προςτίμου πρζπει να ζχει ζνα επαρκϊσ αποτρεπτικό 
αποτζλεςμα. 

2. Ο κ. Νίκοσ Νικολαϊδθσ δεν ζχει απαςχολιςει τθν Αρμόδια Αρχι ςτο παρελκόν.  
3. Σα ςυγκεκριμζνα προϊόντα είναι επικίνδυνα και πωλοφνται ανεξζλεγκτα ςε 

ανιλικουσ ςτα πανθγφρια. 
4. Σα όςα ανζφερε ο κ. Νίκοσ Νικολαϊδθσ, ςτισ 16/9/2016, ςτθ ςυνάντθςι του με τον 

Αν. Διευκυντι τθσ Τπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.  
 
 

Ημερομθνία ςφνταξθσ τθσ Απόφαςθσ: 10/10/2016 
     
      
 
 
Χαράλαμποσ Ροφςοσ 
Αν. Διευκυντισ 
Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν                                                                                                                                                            


