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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Αριθμός Απόφασης:   2018/5 (ΓΑ) 

 

Αριθμός Φακέλου:        8.13.1.1.6. 

 

Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2004  

(Ν.41(Ι)/2004)  

 

Έρευνα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή αναφορικά με τη μη προσκόμιση των 

απαιτούμενων πληροφοριών και/ή την παροχή ψευδών/ παραπλανητικών πληροφοριών 

από την εταιρεία "GEKOVA TRADING LTD" 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού (εφεξής «η Αρμόδια Αρχή»), είναι αρμόδια για την εφαρμογή του περί της 

Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου του 2004, ως εκάστοτε τροποποιείται (εφεξής «ο 

Νόμος»). Σκοπός του εν λόγω Νόμου είναι, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση της διάθεσης στην 

αγορά ασφαλών προϊόντων. Οι υποχρεώσεις και οι εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής 

καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ (άρθρα 10 έως 21) του Νόμου. 

 

Αντικείμενο εξέτασης 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης, αποτελεί η διεξαγωγή έρευνας από την 

Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Νόμου, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μη προσκόμιση των 

απαιτούμενων πληροφοριών, οι οποίες ζητήθηκαν μέσω της Ειδοποίησης Απόσυρσης της 

Αρμόδιας Αρχής – ΛΣΙΑ 12/2018 – καθώς και  την παροχή ψευδών/ παραπλανητικών 

πληροφοριών από την εταιρεία "GEKOVA TRADING LTD" (εφεξής «η Εταιρεία»). 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
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Ιστορικό γεγονότων 

Η Αρμόδια Αρχή, κατόπιν υποβληθείσας καταγγελίας σχετικά με τη διάθεση 

ακατάλληλων/επικίνδυνων αναπτήρων στην αγορά, προέβηκε σε διενέργεια σχετικής 

έρευνας ώστε να εξακριβώσει κατά πόσο η εν λόγω καταγγελία ευσταθούσε. Κατά τη 

διενέργεια ελέγχου στην αγορά, εντοπίστηκαν σε διάφορα υποστατικά οι αναπτήρες που 

αφορούσε η καταγγελία υπό την επωνυμία «BIC», καθώς και αναπτήρες υπό την επωνυμία 

«Koko», οι οποίοι επίσης διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν πρόβλημα. Συγκεκριμένα, οι υπό 

εξέταση αναπτήρες δεν έφεραν τον απαιτούμενο μηχανισμό ασφάλειας για παιδιά, ενώ 

επίσης περιείχαν λοιπές κατασκευαστικές ατέλειες, γεγονός που τους καθιστούσε 

επικίνδυνους. Κατόπιν συλλογής πληροφοριών από τα υποστατικά όπου και εντοπίστηκαν, 

διαπιστώθηκε ότι οι υπό εξέταση αναπτήρες διανέμονταν από την εταιρεία Gekova Trading 

Ltd,  διευθυντής της οποίας, σύμφωνα  με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο του 

Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, είναι ο κ. …………………….. . 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η λήψη πληροφοριών, η Αρμόδια Αρχή επικοινώνησε με τον                     

κ. ……………….., τον οποίο και κάλεσε σε συνάντηση στα γραφεία της, στις 26/4/2018. Κατά 

τη διάρκεια της συνάντησης, ο αρμόδιος λειτουργός ενημέρωσε τον κ. ……………… σχετικά με 

το αποτέλεσμα της έρευνας της Αρμόδιας Αρχής,  με τον ίδιο να αρνείται την εισαγωγή 

και/ή διανομή των συγκεκριμένων αναπτήρων από την Εταιρεία. Αναγνωρίζοντας την 

έλλειψη συνεργασίας από πλευράς του κ. ………………, η Αρμόδια Αρχή προχώρησε με δια 

χειρός παράδοση της Ειδοποίησης Απόσυρσης ΛΣΙΑ 12/2018, καλώντας τον κ. ……………….. 

όπως ενημερώσει γραπτώς την Αρμόδια Αρχή σχετικά με τις θέσεις του, ζητώντας του 

παράλληλα διάφορα στοιχεία/ πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 11 (α) (ii) του Νόμου.  

Σε σχετικό ηλεκτρονικό του μήνυμα με ημερομηνία 27/4/2018, ο κ. ……………….. ανέφερε ότι 

η Εταιρεία ουδέποτε εισήγαγε ή διένειμε τους αναπτήρες οι οποίοι καταγράφονται στην 

Ειδοποίηση Απόσυρσης ΛΣΙΑ 12/2018 και δεν προσκόμισε κανένα από τα στοιχεία που του 

ζητήθηκαν.  

 

Ως εκ των άνω, η Αρμόδια Αρχή προχώρησε στην εξασφάλιση περαιτέρω αποδεικτικών 

στοιχείων, όπως τιμολόγια, βεβαιώσεις, πιστωτική σημείωση, τα οποία καταδεικνύουν ότι η 

Εταιρεία είναι ο προμηθευτής των εν λόγω αναπτήρων.  Συγκεκριμένα, οι υπό αναφορά 

αναπτήρες έχουν εντοπιστεί στα πιο κάτω σημεία πώλησης: 
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Α/Α Όνομα υποστατικού / εταιρείας Περιοχή 

1 Convenience Store 2 / Α.Ε. Rossou Ltd Έγκωμη 

2 ……………………………. (Διανομέας) Λευκωσία 

3 Περίπτερο Μάριος 001 / Μ. Tsoutsoukis Trading Ltd Στρόβολος 

4 Περιπτερο S & Helen / Flahaha Ltd Στρόβολος 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι οι συγκεκριμένοι αναπτήρες έχουν εντοπιστεί και σε τέσσερα 

άλλα σημεία πώλησης (περίπτερα) και από τα στοιχεία που έχουν ληφθεί, διαφαίνεται ότι 

έχουν διατεθεί στην αγορά από την εταιρεία Costy Distributors Ltd, διευθυντής της οποίας 

είναι επίσης ο κ. ……………………... . 

 

Εξουσία Αρμόδιας Αρχής για επιβολή Διοικητικού Προστίμου 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 (1) του Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό 

πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €3.400 (τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ), στον παραγωγό 

ή τον διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, όταν δεν παραχωρούν σε αυτή, μέσα σε τακτή 

προθεσμία, τα απαιτούμενα έγγραφα ή πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα 

ή παρακωλύουν με οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες αυτές ή παρέχουν ψευδείς ή 

παραπλανητικές πληροφορίες.  

 

Επιβολή προστίμου 

Η εταιρεία δεν υπέβαλε στην Αρμόδια Αρχή, εντός της τακτής προθεσμίας, τα απαιτούμενα 

έγγραφα και πληροφορίες που ζητήθηκαν μέσω της Ειδοποίησης Απόσυρσης ΛΣΙΑ 12/2018, 

ενώ, όπως αποδείχτηκε από τα συλλεχθέντα στοιχεία, παρείχε ψευδείς/ παραπλανητικές 

πληροφορίες. Ως εκ τούτου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 37 (1) (α) του Νόμου, η 

Αρμόδια Αρχή επιβάλλει στην Εταιρεία Διοικητικό Πρόστιμο ύψους €3000 (τριών χιλιάδων 

ευρώ).   

 

Στον καθορισμό του ύψους του Διοικητικού Προστίμου λήφθηκαν υπόψη η φύση, η 

βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: 
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1. Το ύψος του Διοικητικού Προστίμου πρέπει να έχει ένα επαρκώς αποτρεπτικό 

αποτέλεσμα. 

2. Η διάθεση στην αγορά επικίνδυνων αναπτήρων οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια των καταναλωτών και ιδιαίτερα των παιδιών.  

3. Η έλλειψη συνεργασίας από πλευράς του διευθυντή της εταιρείας, κατά τη 

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με λειτουργό της Αρμόδιας Αρχής στις 

26/4/2018. 

4. Η θέση που εξέφρασε η Εταιρεία σε συνέχεια της επιστολής της Αρμόδιας Αρχής 

επιδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 38 (3) του Νόμου, στις 22/6/2018. 

5. Η Εταιρεία απασχόλησε και στο παρελθόν την Αρμόδια Αρχή με παρόμοιας φύσης 

υπόθεση. 

 

 

Ημερομηνία σύνταξης της Απόφασης:  27 Ιουνίου 2018 

     

      

 

Χαράλαμπος Ρούσος 

Αναπληρωτής Διευθυντής 

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή                                                                                                                                                            


