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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

                                      

 

 

  Αριθμόσ Απόφαςησ  

2016/17(AΠ) 

 

  Αρ. Φακ. 8.13.9.3.6 

 

Ο Περί των Αθζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν των Επιχειρήςεων προσ τουσ 

Καταναλωτζσ Νόμοσ του 2007 (N. 103(I)/2007) 

 

Ζρευνα τθσ Τπθρεςίασ Προςταςίασ Καταναλωτι για εμπορικι πρακτικι τθσ εταιρείασ 

Power Publishing Ltd ςε ςχζςθ με τθν πϊλθςθ παιδικϊν βιβλίων τθσ ςειράσ 

«Μακαίνω Ηωγραφίηοντασ». 

ΑΠΟΦΑΗ 

Θ Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (ςτο εξισ «θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία») του 

Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ, είναι θ Εντεταλμζνθ 

Τπθρεςία για τθν εφαρμογι του Νόμου «Ο Περί των Ακζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν 

των Επιχειριςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ Νόμοσ του 2007 (Ν.103(Ι)/2007)» (ςτο εξισ 

«ο Νόμοσ»). 

1. Αντικείμενο Εξζταςησ 

Αντικείμενο εξζταςθσ τθσ παροφςασ υπόκεςθσ, αποτελοφν παράπονα καταναλωτϊν  

(ςτο εξισ «οι καταναλωτζσ») τα οποία διαβίβαςε ςτθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία το 

Γραφείο Επιτρόπου Προςταςίασ των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ, δυνάμει του άρκρου 

4(2)(κ) του περί Επιτρόπου Προςταςίασ των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ Νόμου, 

εναντίον τθσ εταιρείασ Power Publishing Ltd (ςτο εξισ «θ Εταιρεία»), για παράβαςθ 

του Νόμου ςε ςχζςθ με εμπορικι πρακτικι τθσ εταιρείασ για προϊκθςθ των παιδικϊν 

βιβλίων τθσ ςειράσ «Μακαίνω Ηωγραφίηοντασ».  



           
Απόφαςθ Αρ. 2016/17 (ΑΠ) ελίδα 2 από 13 

 

2. 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 
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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, 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 
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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. 

Επομζνωσ ο ζλεγχοσ που πραγματοποιεί θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία δεν περιορίηεται 

μόνο ςτο παράπονο ςυγκεκριμζνων 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 το υποβαλλόμενο παράπονο, αλλά μπορεί να επεκτακεί 

αυτεπαγγζλτωσ ςε οποιαδιποτε εμπορικι πρακτικι.  

θμειωτζον επίςθσ ότι θ αρμοδιότθτα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ να εξετάςει τα 

υποβαλλόμενα παράπονα δεν επθρεάηεται από τυχόν παράλλθλεσ διαδικαςίεσ 

ενϊπιον των δικαςτθρίων μεταξφ των εμπλεκομζνων μερϊν για τθν ίδια υπόκεςθ. Θ 

διοικθτικι διαδικαςία ενϊπιον τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ είναι ανεξάρτθτθ από 

τυχόν εκκρεμείσ ι/και μελλοντικζσ δίκεσ. 
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3. Σο παράπονο  

Σο Γραφείο Επιτρόπου Προςταςίασ των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ, ζλαβε παράπονα 

από καταναλωτζσ, ςφμφωνα με τα οποία, αγόραςαν από βιβλιοπωλεία, παιδικά 

βιβλία τθσ ςειράσ «Μακαίνω Ηωγραφίηοντασ», τθσ εταιρείασ, τα οποία ιταν 

ςυςκευαςμζνα ςε διάφανθ πλαςτικι ςυςκευαςία μζςα ςτθν οποία περιεχόταν δϊρο 

1 DVD. φμφωνα με τουσ καταναλωτζσ, το DVD ιταν τοποκετθμζνο ςτθ ςυςκευαςία, 

με τρόπο που ο καταναλωτισ μποροφςε να δει μόνο τθ μία του πλευρά και ςτθν 

οποία διαφθμίηονταν ταινίεσ κινουμζνων ςχεδίων τισ οποίεσ περιείχε το DVD. 

Οι καταναλωτζσ ανζφεραν ότι όταν αγόραςαν τθ ςυςκευαςία και αργότερα τθν 

άνοιξαν, διαπίςτωςαν ότι ςτθν πίςω πλευρά του DVD, θ οποία δεν ιταν ορατι ςτον 

καταναλωτι ενόςω το DVD βριςκόταν ςτθ ςφραγιςμζνθ πλαςτικι ςυςκευαςία με το 

παιδικό βιβλίο, αναγραφόταν ότι το DVD περιείχε επίςθσ ζνα ντοκιμαντζρ με τίτλο, 

ςτθ μία περίπτωςθ «ρι Λάνκα, Οι Χορευτζσ του Διαβόλου» και ςτθν άλλθ περίπτωςθ 

«Ινδονθςία, Βόρνεο, Κυνθγοί Κεφαλϊν». 

Οι καταναλωτζσ ανζφεραν ότι αφοφ παρακολοφκθςαν το περιεχόμενο των δφο 

ντοκιμαντζρ διαπίςτωςαν ότι αυτό ιταν ακατάλλθλο για παιδιά κακϊσ ςε αυτά 

περιζχονταν ακατάλλθλεσ για παιδιά εικόνεσ. Οι καταναλωτζσ ανζφεραν ότι αν 

γνϊριηαν κατά τθ ςτιγμι τθσ αγοράσ, ότι το DVD περιείχε, εκτόσ από κινοφμενα 

ςχζδια, τα ςυγκεκριμζνα ντοκιμαντζρ, δεν κα προχωροφςαν ςτθν αγορά τθσ 

ςυςκευαςίασ. 

Σο Γραφείο Επιτρόπου Προςταςίασ των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ, ςτο οποίο 

υπζβαλαν τα παράπονά τουσ οι καταναλωτζσ, μετά από τθν ζρευνα που 

πραγματοποίθςε, ζκρινε ότι τα ντοκιμαντζρ, με βάςθ το περιεχόμενο και τισ εικόνεσ 

που παρουςιάηουν, είναι ακατάλλθλα για παρακολοφκθςθ από παιδιά κάτω των 10-

12 ετϊν και ωσ εκ τοφτου δεν ςυνάδουν με τθν προςχολικι θλικία των παιδιϊν για τα 

οποία τα βιβλία προορίηονται. 

Σο Γραφείο Επιτρόπου Προςταςίασ των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ ηιτθςε από τθν 

Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, δυνάμει του άρκρου 4(2)(κ) του περί Επιτρόπου Προςταςίασ 

των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ Νόμου, τθν εξζταςθ των παραπόνων με βάςθ το Νόμο. 
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4. Διερεφνηςη του παραπόνου  

Θ εξζταςθ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ επικεντρϊκθκε ςτθν προϊκθςθ των παιδικϊν 

βιβλίων τθσ ςειράσ «Μακαίνω Ηωγραφίηοντασ» χρθςιμοποιϊντασ DVD του οποίου το 

περιεχόμενο δεν ιταν αποκλειςτικά παιδικό, παρουςιάηοντασ το όμωσ ωσ παιδικό, το 

οποίο αποτελεί εμπορικι πρακτικι θ οποία ενδζχεται να κεωρθκεί ωσ ακζμιτθ με 

βάςθ τα Άρκρα 5 και 6 του Νόμου. 

Από τθν παρακολοφκθςθ του ντοκιμαντζρ «ρι Λάνκα, Οι Χορευτζσ του Διαβόλου», 

διαπιςτϊκθκε ότι το περιεχόμενό του, είναι ακατάλλθλο για παιδιά κακϊσ ςε αυτό 

παρουςιάηονται, μεταξφ άλλων, θμίγυμνοι άνκρωποι οι οποίοι αυτοβαςανίηονται 

ζχοντασ μπιξει γάντηουσ ςτο ςϊμα τουσ, περπατϊντασ ςε αναμμζνα κάρβουνα και 

τρυπϊντασ τα μάγουλα και τισ γλϊςςεσ τουσ με λόγχεσ, και οι οποίοι εκτελοφν 

επικίνδυνα τελετουργικά με φωτιά. Επίςθσ, ςτο ντοκιμαντζρ γίνονται αναφορζσ ςε 

ςατανικά τελετουργικά, ςε δαίμονεσ που μιλοφν μζςω μάγων και ςε λατρεία 

δαιμόνων. 

Σο πιο πάνω ντοκιμαντζρ βριςκόταν ςτο ίδιο DVD με το παιδικό πρόγραμμα «Η 

Φρουτοπαρζα Fruties Το μπουκάλι που επιπλζει». τθν μια πλευρά του DVD 

παρουςιάηεται το παιδικό πρόγραμμα και ςτθν άλλθ το ντοκιμαντζρ. 

Προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν όντωσ οι ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευαςίεσ 

παρουςιάηονταν με τρόπο με τον οποίο φαινόταν θ μία του πλευρά και ςτθν οποία 

διαφθμίηονταν οι ταινίεσ κινουμζνων ςχεδίων τα οποία περιείχε το DVD, που 

απευκφνονταν ςε παιδιά, χωρίσ ο καταναλωτισ να μπορεί να διακρίνει τθν άλλθ 

πλευρά του DVD και ςτθν οποία διαφθμίηονταν τα ντοκιμαντζρ, ςτισ 26 Νοεμβρίου 

2015 και τθν 01 Δεκεμβρίου 2015, ζγινε ζρευνα ςε βιβλιοπωλεία τθσ Λευκωςίασ, 

προκειμζνου να εντοπιςτοφν τα ςυγκεκριμζνα ζντυπα. 

Σθν 01 Δεκεμβρίου 2015, εντοπίςτθκε ςε βιβλιοπωλείο ςτθ Λευκωςία παιδικό βιβλίο 

τθσ ίδιασ ςειράσ, «Μακαίνω Ηωγραφίηοντασ» τθσ εταιρείασ, το οποίο όντωσ ιταν 

ςυςκευαςμζνο ςε ςφραγιςμζνθ πλαςτικι διάφανθ ςυςκευαςία μζςα ςτθν οποία 

περιεχόταν δϊρο 1 DVD. Σο DVD ιταν τοποκετθμζνο ςτθν πλαςτικι ςυςκευαςία, με 

τρόπο με τον οποίο φαινόταν θ μία του πλευρά και ςτθν οποία διαφθμίηονταν τα 

κινοφμενα ςχεδία τα οποία περιείχε το DVD, και τα οποία ιταν «Η Φρουτοπαρζα 

Fruties Το αίνιγμα των γιγάντων». 



           
Απόφαςθ Αρ. 2016/17 (ΑΠ) ελίδα 7 από 13 

 

Όταν ανοίχκθκε θ ςυςκευαςία διαπιςτϊκθκε ότι ςτθν πίςω πλευρά του DVD, θ οποία 

δεν ιταν ορατι ςτον καταναλωτι, ενόςω το DVD βριςκόταν ςτθν πλαςτικι 

ςυςκευαςία με το παιδικό βιβλίο, αναγραφόταν ότι το DVD περιείχε επίςθσ ζνα 

ντοκιμαντζρ με τίτλο, «Σαχάρα, Τα μαγικά μονοπάτια». 

τισ 30 Νοεμβρίου 2015 ςτάλκθκε επιςτολι προσ τθν εταιρεία με τθν οποία τθσ 

αναφζρκθκαν τα πιο πάνω και τθσ ηθτικθκε όπωσ εκφράςει τισ απόψεισ και τισ κζςεισ 

τθσ.  

Λόγω του ότι δεν λιφκθκε απάντθςθ, ςτάλκθκε δεφτερθ επιςτολι προσ τθν εταιρεία 

ςτισ 16 Φεβρουαρίου 2016, ωσ υπενκφμιςθ, με τθν οποία ενθμερϊκθκε ότι ςε 

περίπτωςθ που θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία δεν λάβει οποιαδιποτε απάντθςθ, κα 

κεωριςει ότι θ εταιρεία δεν ζχει να εκφράςει οποιεςδιποτε απόψεισ και κζςεισ και 

κα προχωριςει τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνάσ τθσ. Θ εταιρεία οφτε και ςε αυτι τθν 

επιςτολι ανταποκρίκθκε. 

Με βάςθ τα πιο πάνω, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε παράβαςθ του Νόμου 

από τθν εταιρεία και τθν κάλεςε, με νζα επιςτολι, ςτισ 31 Μαΐου 2016, όπωσ: 

I. Mε βάςθ τισ πρόνοιεσ του άρκρου 12 του Νόμου, εκφράςει τισ απόψεισ τθσ 

(γραπτϊσ, προφορικϊσ ι με εκπρόςωπό τθσ) προσ τθν Εντεταλμζνθ 

Τπθρεςία. 

II. Ενθμερϊςει τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ποιοσ ιταν ο ςυνολικόσ κφκλοσ 

εργαςιϊν τθσ εταιρείασ για το ζτοσ 2014. 

Θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία δεν ζλαβε απάντθςθ από τθν εταιρεία οφτε και ςε αυτι τθν 

επιςτολι. 

θμειϊνεται ότι και οι τρεισ, πιο πάνω, επιςτολζσ ςτάλκθκαν ςτθ φυςικι διεφκυνςθ 

του εγγεγραμμζνου γραφείου τθσ εταιρείασ όπωσ είναι δθλωμζνθ ςτο Σμιμα Εφόρου 

Εταιρειϊν και Επίςθμου Παραλιπτθ και θ οποία επίςθσ αναγράφεται ωσ διεφκυνςθ 

τθσ εταιρείασ ςτο παιδικό βιβλίο τθσ ςειράσ, «Μακαίνω Ηωγραφίηοντασ». Οι πιο πάνω  

επιςτολζσ, ςτάλκθκαν επίςθσ και ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ θ οποία επίςθσ 

αναγράφεται ςτο παιδικό βιβλίο τθσ ςειράσ, «Μακαίνω Ηωγραφίηοντασ». 

Λόγω τθσ μθ ανταπόκριςθσ τθσ εταιρείασ, ςτισ επιςτολζσ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ, 

ςτισ 25 Αυγοφςτου 2016 υπιρξε τθλεφωνικι επικοινωνία με τθν εταιρεία, ςτον 
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τθλεφωνικό αρικμό ο οποίοσ αναγράφεται ωσ αρικμόσ τθλεφϊνου τθσ εταιρείασ ςτο 

παιδικό βιβλίο τθσ ςειράσ, «Μακαίνω Ηωγραφίηοντασ». Κατά τθν τθλεφωνικι 

επικοινωνία, θ τθλεφωνιτρια τθσ εταιρείασ επιβεβαίωςε ότι θ ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ ςτθν οποία ςτάλκθκαν οι επιςτολζσ ιταν ορκι. Επίςθσ, ηθτικθκε από τθν 

τθλεφωνιτρια να δϊςει ςτθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία τθν διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου τθσ εταιρείασ. 

Σθν ίδια θμζρα ςτάλκθκε θλεκτρονικό μινυμα προσ τθν εταιρεία ςτο οποίο 

επιςυνάφκθκαν και οι τρεισ επιςτολζσ που είχαν ςταλεί και ταχυδρομικϊσ ςτθν 

εταιρεία, με τθν παράκλθςθ όπωσ δϊςει τισ απόψεισ τθσ ςε ςχζςθ με τα όςα 

αναφζρονται ςτισ επιςτολζσ.  

Θ εταιρεία δεν ανταποκρίκθκε οφτε ςε αυτι τθν προςπάκεια τθσ Εντεταλμζνθσ 

Τπθρεςίασ. 

5. Απόψεισ τησ Εταιρείασ 

Με βάςθ τα πιο πάνω, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία κεωρεί ότι θ εταιρεία δεν ζχει να 

εκφράςει οποιεςδιποτε απόψεισ επί του κζματοσ. 

6. Νομική Ανάλυςη 

το Άρθρο 5 (1) και (2) του Νόμου, αναφζρεται ότι: 

«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 
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ςυνοδευτικά εξαρτιματα, θ μετά τθν πϊλθςθ υποςτιριξθ προσ τον 

καταναλωτι και θ αντιμετϊπιςθ των παραπόνων, θ μζκοδοσ και θ 

θμερομθνία καταςκευισ 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, 

(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. 

Θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε παράβαςθ του άρκρου 5 του Νόμου από τθν 

εταιρεία, αφοφ αξιολόγθςε τα ευριματα τθσ ζρευνασ, αφοφ ο τρόποσ παρουςίαςθσ 

τθσ ςυςκευαςίασ του παιδικοφ βιβλίου τθσ ςειράσ, «Μακαίνω Ηωγραφίηοντασ», με 

τον τρόπο με τον οποίο τοποκετοφνταν το DVD μζςα ςτθ ςυςκευαςία, ζδινε τθν 
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εντφπωςθ ςτο μζςο καταναλωτι ότι θ φφςθ του περιεχομζνου του DVD που 

περιλαμβανόταν ςε αυτιν ιταν αποκλειςτικά παιδικό, ενϊ κάτι τζτοιο δεν ίςχυε. 

Με αυτό τον τρόπο θ εταιρεία χρθςιμοποίθςε DVDs των οποίων θ φφςθ και το 

περιεχόμενο δεν ιταν αποκλειςτικό παιδικό για να προωκιςει το προϊόν τθσ, κακϊσ θ 

ςυμπερίλθψθ παιδικοφ DVD ςε παιδικά βιβλία κεωρείται ωσ επιπλζον κίνθτρο για τον 

καταναλωτι να αγοράςει το εν λόγω προϊόν για το παιδί του. 

το Άρθρο 6 (1) του Νόμου, αναφζρεται ότι: 

«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. 

Θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, διαπίςτωςε παράβαςθ και του άρκρου 6 του Νόμου από 

μζρουσ τθσ εταιρείασ, αφοφ ζλαβε υπόψθ ότι ο τρόποσ τοποκζτθςθσ του DVD εντόσ 

τθσ πλαςτικισ ςυςκευαςίασ του παιδικοφ βιβλίου τθσ ςειράσ, «Μακαίνω 

Ηωγραφίηοντασ», παρουςίαηε μόνο τθ μια πλευρά του DVD δίνοντασ τθν εντφπωςθ 

ςτο μζςο καταναλωτι, ότι το περιεχόμενο του DVD ιταν αποκλειςτικά και μόνο 

παιδικό, αποκρφπτοντασ τθν πλθροφόρθςθ θ οποία υπιρχε ςτθν άλλθ πλευρά του 

DVD και ςτθν οποία γινόταν αναφορά για το ντοκιμαντζρ το οποίο περιεχόταν ςε 

αυτό. Αυτό οδιγθςε ι υπιρχε ενδεχόμενο να οδθγιςει τουσ καταναλωτζσ να λάβουν 

απόφαςθ για ςυναλλαγι τθν οποία, διαφορετικά, δε κα είχαν λάβει εάν τουσ δινόταν 
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θ πλθροφόρθςθ για το πλιρεσ περιεχόμενο του DVD και με αυτι τθν εμπορικι 

πρακτικι θ εταιρεία προϊκθςε το προϊόν τθσ. 

7. Καταληκτικό Απόφαςησ 

Θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αξιολόγθςε το ενϊπιον τθσ υλικό και όλα τα ςτοιχεία που 

περιζχονται ςτο διοικθτικό φάκελο τθσ υπόκεςθσ, αςκϊντασ τισ εξουςίεσ που 

χορθγοφνται ςε αυτιν ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ και βάςει τθσ διαδικαςίασ που ο 

ςυγκεκριμζνοσ Νόμοσ προβλζπει. Ζλαβε επίςθσ υπόψθ τισ διατάξεισ του Άρκρου 11 

και ιδιαίτερα τθσ παραγράφου (2) εδάφιο (δ) του Νόμου, δθλαδι τθ δυνατότθτα 

επιβολισ διοικθτικοφ προςτίμου 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. 

Θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία επίςθσ ακολοφκθςε τισ διατάξεισ του Άρκρου 12 του Νόμου 

και ζδωςε τθν ευκαιρία ςτον ενδιαφερόμενο παραβάτθ ι εκπρόςωπό του, να 

ακουςτεί, προφορικά ι/και γραπτά πριν τθν επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου. 

υγκεντρωτικά, θ ωσ άνω πράξθ, δθλαδι θ ςυμπερίλθψθ των ςυγκεκριμζνων DVD 

των οποίων το περιεχόμενο δεν ιταν αποκλειςτικά παιδικό, ςε προϊόν το οποίο 

απευκφνεται ςε παιδιά και το οποίο παρουςιάηεται ωσ παιδικό, ϊςτε να επιτευχκεί 

πϊλθςθ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ, αποτελεί εμπορικι πρακτικι θ οποία 

κεωρείται ακζμιτθ. Με βάςθ τα πιο πάνω, διαπιςτϊνεται παράβαςθ των άρκρων 5 

και 6 του Νόμου από τθν εταιρεία. 

τον κακοριςμό του φψουσ του διοικθτικοφ προςτίμου λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι το 

φψοσ του διοικθτικοφ προςτίμου πρζπει να είναι αποτελεςματικό, να ζχει ζνα 

επαρκϊσ αποτρεπτικό αποτζλεςμα, να είναι ανάλογο με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα και τθ 

διάρκεια τθσ παράβαςθσ, αλλά και να ςυνάδει με τθν κατοχυρωμζνθ αρχι τθσ 

αναλογικότθτασ.   

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.  
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τθν υπό εξζταςθ περίπτωςθ, ςτον κακοριςμό τθσ φφςθσ τθσ παράβαςθσ λαμβάνεται 

υπ’ όψιν ότι θ εμπορικι πρακτικι ςχετίηεται με τθν πϊλθςθ παιδικϊν βιβλίων, 

πρακτικι που είναι δυνθτικά εφαρμόςιμθ ςε ζνα μεγάλο αρικμό καταναλωτϊν.   

τθν εξζταςθ και ςτον κακοριςμό τθσ βαρφτθτασ τθσ παράβαςθσ λαμβάνονται        υπ’ 

όψιν, μεταξφ άλλων,  

-  θ ςυμπερίλθψθ ι όχι τθσ παράβαςθσ ςτον κατάλογο με τισ εμπορικζσ πρακτικζσ 

που κεωροφνται ακζμιτεσ υπό οποιεςδιποτε περιςτάςεισ ςτο παράρτθμα Ι του 

Άρκρου 4(4) του Νόμου,   

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

παρανομοφντα, αν ςτοχεφονταν ευάλωτεσ ομάδεσ καταναλωτϊν, όπωσ παιδιά ι 

θλικιωμζνοι,  

-  θ γεωγραφικι ζκταςθ χριςθσ τθσ ακζμιτθσ πρακτικισ όπωσ και το μζςο 

προβολισ που χρθςιμοποιικθκε, 

-  το οικονομικό όφελοσ που αποκόμιςε ι κα μποροφςε να είχε αποκομίςει ο 

παραβάτθσ από τθ χριςθ τθσ πρακτικισ, 

-  θ ηθμιά που υπζςτθ ι κα μποροφςε να είχε υποςτεί ο καταναλωτισ από τθ 

χριςθ τθσ πρακτικισ. 

τθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, ςτθν βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ, λαμβάνονται υπ’ όψιν τα 

ακόλουκα: 

- Ότι θ ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι ςτόχευε όχι μόνο καταναλωτζσ οι οποίοι 

ζχουν να κάνουν με παιδιά, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, κακϊσ θ ελκυςτικι 

εμφάνιςθ τθσ πλευράσ του DVD ςτο οποίο παρουςιάηονταν τα κινοφμενα 

ςχζδια, πικανό να οδθγοφςε μικρά παιδιά τα οποία βρίςκονταν με τουσ 

γονείσ τουσ ςτο κατάςτθμα, να ηθτιςουν από αυτοφσ τθν αγορά του εν 

λόγω προϊόντοσ. 

- Ότι το περιεχόμενο των ντοκιμαντζρ τα οποία περιζχονταν ςτα DVD, ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ, δεν ιταν απλά μθ παιδικό αλλά και ακατάλλθλο για 

μικρά παιδιά. 



           
Απόφαςθ Αρ. 2016/17 (ΑΠ) ελίδα 13 από 13 

 

- Ότι διαπιςτϊνεται πρόκεςθ εκ μζρουσ τθσ εταιρείασ κακϊσ δεν πρόκειται 

για μεμονωμζνο περιςτατικό το οποίο πικανό να οφείλεται ςε λάκοσ ι 

παράλειψθ, αφοφ βρζκθκαν τρία διαφορετικά DVD με διαφορετικά 

κινοφμενα ςχζδια ςτθν μια πλευρά και διαφορετικό ντοκιμαντζρ ςτθν άλλθ 

πλευρά και ιταν όλα ςυςκευαςμζνα με τον ίδιο τρόπο, ϊςτε να δίνεται θ 

εντφπωςθ ςτο μζςο καταναλωτι, ότι το περιεχόμενο του DVD ιταν 

αποκλειςτικά και μόνο παιδικό. 

Επίςθσ ςτθν υπό εξζταςθ περίπτωςθ, λαμβάνεται υπ’ όψιν θ χρονικι διάρκεια τθσ 

παράβαςθσ, θ οποία ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που κατζχει θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία 

από το Γραφείο Επιτρόπου Προςταςίασ των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ ιταν 

τουλάχιςτο 2 χρόνια. 

Λαμβάνεται επίςθσ υπ’ όψιν το ότι θ εταιρεία δεν ζδειξε καμία διάκεςθ ςυνεργαςίασ 

με τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία. 

Ωσ ελαφρυντικό, λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι θ εταιρεία δεν ζχει απαςχολιςει ςτο 

παρελκόν τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία για παραβάςεισ του Νόμου. 

Θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αφοφ αξιολόγθςε το ενϊπιϊν τθσ υλικό και όλα τα 

διακζςιμα ςτοιχεία, επιβάλλει ςτην Εταιρεία Power Publishing Ltd διοικητικό 

πρόςτιμο φψουσ δζκα χιλιάδων ευρϊ (€10.000,00). 

 

Θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ Απόφαςθσ, 10 Νοεμβρίου 2016.    

 

 

 

…………………………………. 

Χαράλαμποσ Ροφςοσ 

Αναπλθρωτισ Διευκυντισ  

Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι 

 

 

 


