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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ,  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ  ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

Αριθμόσ Απόφαςησ:   2016/15 (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 Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, 
Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ, ςε ςχζςθ με τθ μθ προςκόμιςθ των απαιτοφμενων 
πλθροφοριϊν από τθν εταιρεία "H&M HERODOTOU SOUVENIR SHOP LTD". 

 
 

ΑΠΟΦΑΗ 
 

Η Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι 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 των Ειδοποιιςεων Απόςυρςθσ 
ΠΑΦ 01/2016 και ΠΑΦ 05/2016 από τθν εταιρεία  "H&M HERODOTOU SHOP LTD " (εφεξισ 
«εταιρεία»). 
 
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. 
 
τισ 31 Μαρτίου 2016, θ Αρμόδια Αρχι διενιργθςε αυτεπάγγελτθ ζρευνα ςτο υποςτατικό 
τθσ εταιρείασ, "SEA VIEW", το οποίο βρίςκεται ςτθ Λεωφόρο Ποςειδϊνοσ 25-27 ςτθν Κάτω 
Πάφο, 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 λιανικι πϊλθςθ φαντεηί αναπτιρεσ ςε μορφι όπλου, πζνςασ, 
φωτογραφικισ μθχανισ και μζτρου, για τουσ οποίουσ εκδόκθκε θ Ειδοποίθςθ Απόςυρςθσ            

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
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ΠΑΦ 01/2016 (θμερομθνίασ 14 Απριλίου 2016), λόγω του ότι δεν ςυμμορφϊνονταν με τθ 
Γενικι Απαίτθςθ Αςφάλειασ και ωσ εκ τοφτου ενείχαν κινδφνουσ για τουσ καταναλωτζσ. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, οι φαντεηί αναπτιρεσ προςομοιάηουν με άλλα αντικείμενα τα οποία 
αναγνωρίηονται ευρζωσ ωσ ελκυςτικά για τα παιδιά ι προορίηονται για χριςθ από αυτά. 
θμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το περί τθσ Γενικισ Αςφάλειασ των Προϊόντων (Διάκεςθ ςτθν 
Αγορά Αναπτιρων Αςφαλι για τα Παιδιά και Απαγόρευςθ τθσ Διάκεςθσ Φαντεηί 
Αναπτιρων) Διάταγμα του 2016, θ διάκεςθ ςτθν αγορά φαντεηί αναπτιρων απαγορεφεται.   
 
τισ  30 Μαΐου 2016, θ Αρμόδια Αρχι διενιργθςε αυτεπάγγελτθ ζρευνα ςτο υποςτατικό τθσ 
εταιρείασ, "TRADITIONAL STATION SOUVENIR SHOP" το οποίο βρίςκεται ςτθ Λεωφόρο 
Αποςτόλου Παφλου 14-15 ςτθν Κάτω Πάφο, με ςκοπό να διαφανεί κατά πόςο ιταν 
διακζςιμοι προσ πϊλθςθ φαντεηί αναπτιρεσ. Κατά τθν ζρευνα, εντοπίςτθκαν φαντεηί 
αναπτιρεσ, που ζφεραν τθ μορφι κραγιόν και ωσ εκ τοφτου εκδόκθκε θ Ειδοποίθςθ 
Απόςυρςθσ ΠΑΦ 05/2016, για τουσ ίδιουσ λόγουσ που αναφζρονται πιο πάνω. Περαιτζρω, 
εντοπίςτθκαν ξανά οι φαντεηί αναπτιρεσ ςε μορφι πζνςασ, οι οποίοι είχαν αποςυρκεί από 
τθν αγορά ςτισ 14 Απριλίου 2016 (Ειδοποίθςθ Απόςυρςθσ ΠΑΦ 01/2016).  
 
Με τισ πιο πάνω Ειδοποιιςεισ Απόςυρςθσ, θ εταιρεία ενθμερϊκθκε ότι τα προϊόντα δεν 
είναι αςφαλι για χριςθ και ωσ εκ τοφτου, βάςει του άρκρου 19 των Νόμων ζπρεπε να 
αποςυρκοφν αμζςωσ από τθν αγορά. Περαιτζρω, μζςω των Ειδοποιιςεων αυτϊν, ηθτικθκε 
από τθν εταιρεία όπωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 11 (α) (ii) των Νόμων, εντόσ δζκα (10) 
θμερϊν παρουςιάςει ςτθν Αρμόδια Αρχι τα ςτοιχεία που αναφζρονται πιο κάτω: 

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

Ειδοποιιςεων Απόςυρςθσ. 
 
Επίςθσ, θ εταιρεία 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 τθσ επιβλθκεί Διοικθτικό Πρόςτιμο που δεν κα υπερζβαινε τισ €3400 ι/και να τθσ 
αςκθκεί ποινικι δίωξθ ςφμφωνα με το άρκρο 32, κακϊσ και ςε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ 
παράβαςθσ ιταν δυνατό να τθσ επιβλθκεί πρόςτιμο από €85 - €170, για κάκε μζρα 
ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ.  
 
Όςον αφορά τθν Ειδοποίθςθ Απόςυρςθσ ΠΑΦ 01/2016, θ εταιρεία απζςτειλε ςτισ 9 Μαΐου 
2016, επιςτολι μζςω τθλεομοιότυπου, ςτθν οποία διαβεβαίωνε ότι τα προϊόντα είχαν 
αποςυρκεί από τθν αγορά, χωρίσ να δίνονται άλλεσ πλθροφορίεσ. Ωσ εκ τοφτου, θ εταιρεία 
ενθμερϊκθκε ότι τα ςτοιχεία είναι ελλιπι και κα ζπρεπε να προςκομιςτοφν όλα τα 
απαιτοφμενα ςτοιχεία το ςυντομότερο. Ζτςι, ο διευκυντισ τθσ εταιρείασ προςκόμιςε ςτισ 
23 Μαΐου 2016 ιδιόχειρθ απαντθτικι επιςτολι ςτο Επαρχιακό Γραφείο Πάφου, θ οποία 
όμωσ περιείχε και πάλι ελλιπι ςτοιχεία. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν εν λόγω επιςτολι θ 
εταιρεία ανζφερε τα ακόλουκα: 

α) ζχει προχωριςει ςτθν απόςυρςθ των προϊόντων από τθν αγορά,  
β) τα αποκζματα των προϊόντων, χωρίσ να κακορίηει τον αρικμό τουσ, βρίςκονται ςτο 

χϊρο που ζχει υποδείξει ςτθν αρμόδια αρχι (εννοϊντασ τθν αποκικθ),  
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γ) δεν ζχει διακζςει προϊόντα χονδρικϊσ (είναι ο ίδιοσ ειςαγωγζασ όπωσ φαίνεται από τα 

τιμολόγια),  
δ) επιςυνάπτει  τιμολόγια αγοράσ και  
ε) επικυμεί να καταςτρζψει τα αποκζματα.  

 
Μετά από μελζτθ του ςυνθμμζνου τιμολογίου δεν ζγινε κατορκωτι θ ταυτοποίθςθ των 
προϊόντων που αναφζρονται ςτθν Ειδοποίθςθ Απόςυρςθσ ΠΑΦ 1/2016. υγκεκριμζνα, ςτο 
τιμολόγιο αναφζρεται ότι αγοράςτθκαν 410 τεμάχια, τα οποία αναφζρονται ωσ «ψιλικά».  
Ο διευκυντισ  τθσ εταιρείασ ανζφερε προφορικά ςε λειτουργό τθσ Αρμόδιασ Αρχισ, ότι ςτα 
410 τεμάχια που αναφζρονται ςτο τιμολόγιο περιλαμβάνονται διάφορα είδθ και ότι 
πικανότατα το τιμολόγιο αυτό να αφορά και τουσ φαντεηί αναπτιρεσ (δεν ιταν βζβαιοσ, 
αλλά οφτε και κακοριηόταν ποςότθτα αναπτιρων). ε ςχζςθ με τθν Ειδοποίθςθ Απόςυρςθσ 
ΠΑΦ 05/2016 δεν υπιρξε μζχρι ςιμερα, οποιαδιποτε ανταπόκριςθ από τθν εταιρεία.  
 

Παρά τισ ςυνεχείσ τθλεφωνικζσ υπενκυμίςεισ, θ εταιρεία δεν ανταποκρίκθκε ςτο αίτθμα 
τθσ Αρμόδιασ Αρχισ για παροχι των απαιτοφμενων ςτοιχείων και για το λόγο αυτό ςτισ 30 
επτεμβρίου 2016 επιδόκθκε ςτθν εταιρεία, διά χειρόσ, "Επιςτολι για Ακρόαςθ". τθν εν 
λόγω επιςτολι αναφερόταν θ πρόκεςθ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ να επιβάλει ςτθν εταιρεία 
Διοικθτικό Πρόςτιμο και τθν καλοφςε όπωσ βάςει του άρκρου 38 (3) των Νόμων, εάν το 
επικυμοφςε, να εκφράςει γραπτϊσ ι προφορικϊσ τισ απόψεισ τθσ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία παραλαβισ τθσ επιςτολισ αυτισ.  
 
 

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 θ εταιρεία δεν παραχϊρθςε ςτθν Αρμόδια Αρχι, εντόσ 
τθσ τακτισ προκεςμίασ, τα απαιτοφμενα ζγγραφα και πλθροφορίεσ που τθσ ηθτικθκαν 
μζςω των Ειδοποιιςεων Απόςυρςθσ ΠΑΦ 01/2016 και ΠΑΦ 05/2016. Ωσ εκ τοφτου, με 
βάςθ τισ πρόνοιεσ του άρκρου 37 (1) (α) των Νόμων, επιβάλλεται ςτθν εταιρεία Διοικθτικό 
Πρόςτιμο φψουσ €3000 (τριών χιλιάδων 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. Οι αναπτιρεσ είναι από τθ φφςθ τουσ επικίνδυνα προϊόντα και ςυνιςτοφν ςοβαρό 

κίνδυνο όταν χρθςιμοποιοφνται με ανορκόδοξο τρόπο από παιδιά, γεγονόσ που 
μπορεί να προκαλζςει πυρκαγιζσ, τραυματιςμοφσ ι ακόμθ και κανάτουσ. 
 

3. Σα ςτοιχεία ηθτικθκαν επανειλθμμζνα από τθν εταιρεία, ακόμθ και μετά τθ λιξθ τθσ 
αρχικισ προκεςμίασ, χωρίσ ωςτόςο να υπάρξει ανταπόκριςθ.  
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4. ε ςυνζχεια τθσ «Επιςτολισ για Ακρόαςθ», που παραδόκθκε ςτθν εταιρεία δια 

χειρόσ ςτισ 30/9/2016, δεν εκφράςτθκαν από τθν τελευταία οποιεςδιποτε απόψεισ.  
 

5. Η εταιρεία απαςχόλθςε και ςτον παρελκόν τθν Αρμόδια Αρχι και δεν ζδειξε 
διάκεςθ ςυνεργαςίασ με αυτιν. 

 
 
 

 
Ημερομθνία ςφνταξθσ τθσ Απόφαςθσ: 1/11/2016 
     
      
 
 
 
 
Χαράλαμποσ Ροφςοσ 
Αν. Διευκυντισ 
Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι  


