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Ο περί Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

74(1) του 1994. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου 
και του 
πλαγιό-

τιτλού του. 

Αριθμός 99(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφάλειας Καταναλωτικών 

Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τον 
περί Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων Νόμο του 1994 (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων 
Νόμοι του 1994 και του 1997. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού «καταναλωτικά προϊόντα» με τον 

ακόλουθο νέο ορισμό: 
«'καταναλωτικά προϊόντα' σημαίνει οποιαδήποτε προϊόντα, είτε 

καινούρια είτε μεταχειρισμένα είτε ανακαινισμένα τα οποία προορί
ζονται για τους καταναλωτές ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από 
τους καταναλωτές και χορηγούνται στα πλαίσια μιας εμπορικής 
δραστηριότητας, επ' αμοιβή ή δωρεάν.»· και 

(β) με την προσθήκη του πιο κάτω νέου ορισμού στην κατάλληλη αλφαβη
τική σειρά: 

«'καταναλωτής' σημαίνει πρόσωπο, το οποίο δεν ενεργεί μέσα στα 
πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας·». 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη του πιο κάτω νέου εδαφίου ευθύς μετά το εδάφιο (3): 

«(4) Κάθε παραγωγός καταναλωτικού προϊόντος το οποίο διετέθη 
ή αναμένεται να διατεθεί στην αγορά μέσα στα πλαίσια μιας εμπο
ρικής δραστηριότητας και κάθε διανομέας ή λιανοπώλης καταναλω
τικού προϊόντος ο οποίος έλαβε κάποια πληροφορία η οποία εύλογα 
θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το προϊόν αυτό

(α) Δε συμμορφώνεται με οποιοδήποτε Κανονισμό Ασφάλειας που 
εκδίδεται σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή δεν πληρεί τη γενική απαί
τηση ασφάλειας, ή/και 

(β) είναι με οποιοδήποτε τρόπο ελαττωματικό ή παρουσιάζει κάποιο 
ελάττωμα το οποίο δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την 
ασφάλεια των καταναλωτών, 

έχει υποχρέωση, μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 
δύο εργάσιμες ημέρες, να ειδοποιήσει σχετικά την Εντεταλμένη 
Υπηρεσία, εκτός αν είναι βέβαιος ότι η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει 
ήδη πληροφορηθεί το γεγονός αυτό.»· 
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(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, που αναριθμείται σε 
εδάφιο (5), με το πιο κάτω νέο εδάφιο: 

«(5) Παράβαση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάμει των 
διατάξεων των εδαφίων (1), (3) και (4) του παρόντος άρθρου αποτελεί 
αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο 
χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες 
λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.»· 

(γ) με την αναρίθμηση του εδαφίου (5) σε εδάφιο (6)· και 
(δ) με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού της φράσης «και της Εντε

ταλμένης Υπηρεσίας», ευθύς μετά τις λέξεις «των καταναλωτών.». 
4.(1) Το άρθρο 9 τον βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 

η , , , , του άρθρου 9 
(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακολούθου του βασικού 

νέου εδαφίου: νόμου και του 
πλαγιό

«(6) Όταν η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εύλογη αιτία να υποπτεύ τίτλου του. 
εται ότι έγινε παράβαση οποιασδήποτε διάταξης ασφάλειας σε σχέση 
με οποιαδήποτε καταναλωτικά προϊόντα, τότε αυτή μπορεί να 
προβαίνει στην έκδοση ανακοίνωσης προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέ
ρωσης στην οποία να αναφέρονται όλα τα απαραίτητα υπό τις περι
στάσεις στοιχεία οποιουδήποτε καταναλωτικού προϊόντος το οποίο 
έχει διατεθεί ή αναμένεται να διατεθεί στην αγορά και θέτει ή είναι 
δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των κατανα
λωτών: 

Νοείται ότι στα απαραίτητα στοιχεία του προϊόντος δυνατό να 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του παραγωγού, του 
εισαγωγέα, των μεταπωλητών, αν είναι γνωστοί στην Υπηρεσία, το 
μοντέλο του προϊόντος, η φύση του κινδύνου που παρουσιάζει το 
προϊόν, όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλα κατά την κρίση της Εντε
ταλμένης Υπηρεσίας στοιχεία που αφορούν το προϊό,ν. 

Ο όρος 'Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης' περιλαμβάνει εφημερίδες, 
περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση.»· και 

(β) με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού της φράσης «και έκδοση 
ανακοίνωσης.» ευθύς μετά τη λέξη «αναστολής». 


