
Αριθμός Απόφασής: 2017/1 (ΓΑ) 

 

Οι περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμοι του 2004 έως 2010 

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

 

D.A.K. FABRIC LTD 

 

1)   Απόφασή Επιβολής Διοικητικού Προστίμου της Υπηρεσίας Προστασίας 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ,  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ  ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

Αριθμόσ Απόφαςησ:   2017/1 (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 "D.A.K. FABRIC 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 τθσ Ειδοποίθςθσ Απόςυρςθσ τθσ 
Αρμόδιασ Αρχισ - Λ/κα 70/16 - από τθν εταιρεία "D.A.K FABRIC 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. 
 
Η Αρμόδια Αρχι, διενιργθςε ςτισ 18 Οκτωβρίου 2016 αυτεπάγγελτθ ζρευνα ςτο κατάςτθμα 
"SIROCCO", που βρίςκεται ςτθν οδό Αντιόπθσ 1 ςτθ Λάρνακα και ανικει ςτθν εταιρεία, 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 παιδικά ενδφματα, για τα οποία εκδόκθκε θ Ειδοποίθςθ 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 



Αγαπινοροσ 2, Μζγαρο ΙΡΙ - 1421 Λευκωςία   

 www.consumer.gov.cy          
 ελίδα 2 από 3 

 

Απόςυρςθσ Λ/κα 70/16 (θμερομθνίασ 18 Οκτωβρίου 2016), για το λόγο ότι δεν 
ςυμμορφϊνονταν με τθ Γενικι Απαίτθςθ Αςφάλειασ και ωσ εκ τοφτου ενείχαν κινδφνουσ 
για τουσ καταναλωτζσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα παιδικά ενδφματα ενείχαν κίνδυνο 
ςτραγγαλιςμοφ ι τραυματιςμοφ από τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ 
κακϊσ επίςθσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ, με 
μικοσ μεγαλφτερο του επιτρεπτοφ. Σα προϊόντα που περιλαμβάνονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
Ειδοποίθςθ Απόςυρςθσ, περιγράφονται πιο κάτω: 
 

Περιγραφή: Παιδικό ςακάκι Παιδικό παντελονάκι Παιδικό ςακάκι  

Εμπορική Επωνυμία: Susy & Gio Small Gang B – Brum Beby 

Μζγεθοσ: 2 8 6 

Κωδικόσ: ΒΒ 692 Κ 1158 15 WC 550001 

Γραμμοκώδικασ: 2230000186512 2230000263374 2230000230109 

Χώρα Προζλευςησ: Κίνα Κίνα Κίνα 
 

Με τθν πιο πάνω Ειδοποίθςθ Απόςυρςθσ, θ εταιρεία ενθμερϊκθκε ότι τα προϊόντα δεν 
είναι αςφαλι για χριςθ και ωσ εκ τοφτου, βάςει του άρκρου 19(1) των Νόμων, είτε κα 
ζπρεπε να αποςυρκοφν από τθν αγορά, είτε κα ζπρεπε να λθφκοφν διορκωτικά μζτρα για 
να μπορζςει θ Αρμόδια Αρχι να εξετάςει αίτθμα τθσ εταιρείασ για αναςτολι τθσ 
Ειδοποίθςθσ Απόςυρςθσ.  
 
Περαιτζρω, μζςω τθσ Ειδοποίθςθσ αυτισ, ηθτικθκε από τθν εταιρεία όπωσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 11 (α) (ii) των Νόμων, παρουςιάςει εντόσ 10 θμερϊν 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 τθσ 

Ειδοποίθςθσ 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.  
 
Λόγω ζλλειψθσ ανταπόκριςθσ εκ μζρουσ τθσ εταιρείασ, ςτισ 10 Νοεμβρίου 2016, επιδόκθκε 
διά χειρόσ "Επιςτολι Σελευταίασ Ειδοποίθςθσ", θ οποία εφιςτοφςε τθν προςοχι τθσ 
εταιρείασ ςτισ ςυςτάςεισ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ για αποςτολι των απαραίτθτων ςτοιχείων και 
πλθροφοριϊν, δίνοντασ ταυτόχρονα νζα χρονικι προκεςμία τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν. 
Εντοφτοισ, και παρόλο που μετά τθν λιξθ τθσ νζασ προκεςμίασ ζγιναν τθλεφωνικζσ 
ςυςτάςεισ ςτθν εταιρεία για προςκόμιςθ των πλθροφοριϊν, θ εταιρεία δεν ανταποκρίκθκε 
ςτο αίτθμα τθσ Αρμόδιασ Αρχισ.  
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θμειϊνεται ότι, κατά το ίδιο ζτοσ και ςυγκεκριμζνα, ςτισ 7 Ιανουαρίου 2016, είχε εκδοκεί 
προσ τθν εταιρεία θ Ειδοποίθςθ Απόςυρςθσ Λκα 01/16 για τθν οποία επιδόκθκε και πάλι 
«Επιςτολι Σελευταίασ Ειδοποίθςθσ», για τθν προςκόμιςθ των ςτοιχείων που ηθτοφςε θ 
Αρμόδια Αρχι ςτθν εν λόγω Ειδοποίθςθ. Η εταιρεία ανταποκρίκθκε εν τζλει ςε αυτι τθν 
επιςτολι και απζςτειλε τα ηθτοφμενα ςτοιχεία. 
 
 
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 τθσ Ειδοποίθςθσ Απόςυρςθσ Λ/κα 70/16. Ωσ εκ τοφτου, με βάςθ τισ πρόνοιεσ του 
άρκρου 37 (1) (α) των Νόμων, επιβάλλεται ςτθν εταιρεία Διοικθτικό Πρόςτιμο φψουσ €1000 
(χιλίων ευρώ).   
 

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

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

2. Ότι διατζκθκαν ςτθν αγορά επικίνδυνα παιδικά ενδφματα τα οποία κζτουν ςε 
κίνδυνο τθν αςφάλεια των παιδιϊν.  

3. Ότι τα ςτοιχεία ηθτικθκαν επανειλθμμζνα από τθν εταιρεία, ακόμθ και μετά τθ λιξθ 
τθσ αρχικισ προκεςμίασ, χωρίσ ωςτόςο να υπάρξει ανταπόκριςθ.  

4. Η κζςθ που εξζφραςε θ εταιρεία κακϊσ και τα ςτοιχεία που προςκόμιςε ςε 
ςυνζχεια τθσ επιςτολισ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ που τθσ επιδόκθκε ςφμφωνα με το 
άρκρο 38 (3) των Νόμων (επιςτολι για ακρόαςθ), ςτισ 25 Ιανουαρίου 2017. 

5. Ότι θ εταιρεία απαςχόλθςε και ςτο παρελκόν τθν Αρμόδια Αρχι με παρόμοιασ 
φφςθσ υπόκεςθ. 

 
 
Ημερομθνία ςφνταξθσ τθσ Απόφαςθσ:  31 Ιανουαρίου 2017 
     
      
 
 
 
Χαράλαμποσ Ροφςοσ 
Αν. Διευκυντισ 
Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι                                                                                                                                                            






