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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3292 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 

εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 107(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1994 ΚΑΙ ΤΟΥ 1997 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφάλειας Καταναλωτικών 

Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων Νόμους του 1994 και του 1997 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ασφάλειας Καταναλω
τικών Προϊόντων Νόμοι του 1994 μέχρι 1998. 

2. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 
μετά από αυτό του ακόλουθου νέου άρθρου: 

13Α.(1) Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου και τα οποία περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος, ή τα οποία επιβάλλουν την απόσυρση 
του από την αγορά πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να κοινοποιούνται, το συντομότερο δυνατό, στο 
ενδιαφερόμενο μέρος και να αναφέρουν τα ένδικα μέσα που 
μπορούν να ασκηθούν από το μέρος αυτό, καθώς και τις προθε
σμίες εντός των οποίων είναι δυνατό να ασκηθούν τα μέσα αυτά. 

«Υποχρέωση 
αιτιολόγησης 
μέτρων και 
πληροφό
ρησης των 
ενδιαφερο
μένων για 
τα δικαιώ
ματα τους. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

74(1) του 1994 
99(1) του 1997. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 
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(2) Στο μέτρο του δυνατού, το ενδιαφερόμενο μέρος πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του πριν από τη θέσπιση 
του μέτρου. Εάν, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των ληπτέων 
μέτρων, δεν πραγματοποιηθεί η διαβούλευση, αυτή πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά την εφαρμογή 
του μέτρου. 

(3) Τα μέτρα που επιβάλλουν την απόσυρση του προϊόντος από 
την αγορά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη μέριμνα να παροτρυν
θούν οι διανομείς, οι χρήστες και οι καταναλωτές να συμβάλουν 
στην εφαρμογή των μέτρων αυτών.». 


