
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών 
Συσκευών Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 97(Ι) του 2001  

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

ΜΕΡΟΣ I - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας 
και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος του 2001.  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά— 

"άλλοι βασικοί πόροι" σημαίνει το νερό, τα χημικά προϊόντα ή οποιαδήποτε άλλη ουσία 
καταναλώνεται από οικιακή συσκευή κατά την κανονική της χρήση· 

 

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
 

"Διάταγμα" σημαίνει οποιοδήποτε Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12· 
"διάθεση" περιλαμβάνει πώληση, ενοικίαση, σύναψη συμφωνίας ενοικιαγοράς, έκθεση 

οικιακών συσκευών με σκοπό τη διάθεση τους, προσφορά των συσκευών υπό μορφή βραβείου 
ή δώρου και συναφείς εκφράσεις ερμηνεύονται ανάλογα· 

 

"έμπορος" σημαίνει το λιανοπωλητή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο διαθέτει 
οικιακές συσκευές προοριζόμενες για τελικούς χρήστες- 
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 "Εντεταλμένη Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού και τέτοια άλλη Υπηρεσία που εξουσιοδοτείται από τον 
Υπουργό για την άσκηση εξειδικευμένων καθηκόντων για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου· 

 "εξουσιοδοτημένος λειτουργός" σημαίνει οποιοδήποτε δυνάμει του άρθρου 13 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο· 

 "ετικέτα" σημαίνει την επιγραφή που τοποθετείται σε οικιακή συσκευή και σχετίζεται με την 
κατανάλωση ενέργειας, το σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά απόδοσης της οικιακής 
συσκευής· 

 "ενημερωτικό δελτίο" σημαίνει τον τυποποιημένο πίνακα πληροφοριών που αφορά την 
κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων της συγκεκριμένης συσκευής· 

 "οικιακή συσκευή" σημαίνει οποιαδήποτε οικιακή συσκευή για την οποία εφαρμόζεται 
ο παρών Νόμος δυνάμει του άρθρου 3· 

 "προμηθευτής" σημαίνει τον κατασκευαστή της οικιακής συσκευής ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του στη Δημοκρατία ή τον εισαγωγέα ή το πρόσωπο που θέτει την οικιακή 
συσκευή στην αγορά της Δημοκρατίας- 

 "συμπληρωματικές πληροφορίες" σημαίνει άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την 
απόδοση της οικιακής συσκευής και αφορούν ή βοηθούν στην εκτίμηση της κατανάλωσης 
ενέργειας ή άλλων βασικών πόρων 

 "Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Πεδίο εφαρμογής. 3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα ακόλουθα είδη οικιακών συσκευών όπως ειδικότερα 
καθορίζονται στα Διατάγματα, ακόμη και αν διατίθενται για μη οικιακή χρήση: 

 (α) Ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασμοί τους- 
 (β) πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια και συνδυασμοί τους- 
 (γ) πλυντήρια πιάτων 
 (δ) φούρνοι· 
 

(ε) θερμοσίφωνες· 
 

(στ) φωτιστικές πηγές· και 
 (ζ) συσκευές κλιματισμού. 
Εξαιρέσεις από το 
πεδίο εφαρμογής. 

4.—(1) Ο παρών Νόμος δεν τυγχάνει εφαρμογής αναφορικά με— 

(α) Την ενδεικτική πινακίδα ισχύος ή το ισοδύναμο σήμα που τίθεται στις οικιακές 
συσκευές για λόγους ασφαλείας· 

 
(β) τις μεταχειρισμένες οικιακές συσκευές· και 

 (γ) τα μοντέλα των οικιακών συσκευών των οποίων η κατασκευή τερματίστηκε πριν 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του σχετικού Διατάγματος που ρυθμίζει 
ειδικότερα το είδος της οικιακής συσκευής. 

 ΜΕΡΟΣ II—ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Υποχρέωση παροχής 
ενημερωτικού 
δελτίου και ετικέτας 
κατά τη διάθεση. 

5. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 10 και τηρουμένων των προνοιών 
οποιωνδήποτε Διαταγμάτων, κατά τη διάθεση οικιακών συσκευών παρέχονται στους 
καταναλωτές μέσω ενημερωτικού δελτίου και ετικέτας σύμφωνης με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, οι πληροφορίες που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 
άλλων μορφών ενέργειας και άλλων 
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βασικών πόρων καθώς και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν την εκάστοτε 
οικιακή συσκευή. 

 

6.—(1) Για κάθε μοντέλο οικιακής συσκευής που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος 
Νόμου καταρτίζεται επαρκής τεχνικός φάκελος κατά τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η 
εκτίμηση της ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ετικέτα και το 
ενημερωτικό δελτίο. 

Τεχνικός φάκελος. 

 

(2) Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

(α) Το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή· 
 

(β) γενική περιγραφή της οικιακής συσκευής, ικανοποιητική για την αναγνώριση της·  

(γ) αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού που διενεργήθηκαν, στις 
περιπτώσεις που αυτά είναι σχετικά· 

 

(δ) εκθέσεις για τις δοκιμές, εφόσον υπάρχουν, περιλαμβανομένων και αυτών που 
διενεργήθηκαν από εγκεκριμένους οργανισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις των περί 
Ασφάλειας (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός) Κανονισμών του 1998· 

 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
17.7.1998. 

 

(ε) όταν οι τιμές συνάγονται από αντίστοιχες που έχουν ληφθεί για παρόμοια μοντέλα 
οικιακών συσκευών, τις πληροφορίες που παρέχονται για τα μοντέλα αυτά· και  

(στ) οδηγίες χρήσεως (αν υπάρχουν).  

(3) Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) καταρτίζεται από τον 
προμηθευτή. Ο προμηθευτής δύναται να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό το φάκελο που 
ήδη απαιτείται από τους περί Ασφάλειας (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός) Κανονισμούς του 
1998. 

 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
17.7.1998. 

 

(4) Ο προμηθευτής διατηρεί τον τεχνικό φάκελο ή πιστό αντίγραφο αυτού, για περίοδο 
τουλάχιστο πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η κατασκευή του τελευταίου 
προϊόντος του συγκεκριμένου μοντέλου της οικιακής συσκευής έχει τερματιστεί, και το θέτει 
στη διάθεση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για σκοπούς επιθεώρησης. 

 

7.—(1) Όταν ο προμηθευτής θέτει στην αγορά οικιακές συσκευές έχει υποχρέωση να 
μεριμνά ώστε αυτές να συνοδεύονται από ετικέτα, η οποία συνάδει με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων. 

Υποχρεώσεις των 
προμηθευτών σε 
ότι αφορά τις 
ετικέτες και τα 
ενημερωτικά 
δελτία. (2) Εκτός από την ετικέτα, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να παρέχει στον έμπορο 

ενημερωτικό δελτίο με πληροφορίες για την οικιακή συσκευή. Το ενημερωτικό δελτίο 
περιέχεται σε όλα τα έντυπα που σχετίζονται με την οικιακή συσκευή. Στις περιπτώσεις που 
ο προμηθευτής δεν παρέχει έντυπα, οφείλει να παρέχει στον έμπορο ενημερωτικό δελτίο μαζί 
με κάθε άλλο τύπο εγγράφων πληροφοριών που χορηγεί μαζί με την οικιακή συσκευή. 

 

(3) Οι ετικέτες πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα.  

(4) Όταν ο έμπορος ζητά από τον προμηθευτή ετικέτες, ο προμηθευτής οφείλει να 
εξασφαλίσει την ταχεία παράδοση τους. 

 

(5) Οι προμηθευτές παρέχουν στους εμπόρους δωρεάν τις αναγκαίες ετικέτες.  

(6) Οι προμηθευτές επιλέγουν το σύστημα της αρεσκείας τους για την παράδοση των 
ετικετών. 
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Συγκατάθεση και 
ευθύνη του 
προμηθευτή για τη 
δημοσίευση και 
ακρίβεια 
πληροφοριών. 

8.—(1) Ο προμηθευτής θεωρείται ότι έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη δημοσίευση 
των πληροφοριών που περιέχονται στην ετικέτα ή στο ενημερωτικό δελτίο. 

(2) Ο προμηθευτής θεωρείται υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που 
περιέχονται στην ετικέτα και στο ενημερωτικό δελτίο που παρέχει. 

Υποχρεώσεις των 
εμπόρων σχετικά με 
την παρουσίαση 
οικιακών συσκευών 
σε εκθεσιακό χώρο. 

9. Ο έμπορος που διαθέτει οικιακές συσκευές σε εκθεσιακό χώρο τοποθετεί κατάλληλη 
ετικέτα σε σαφώς ορατή θέση κατά τρόπο ώστε η ετικέτα να παραμένει ορατή και ευδιάκριτη 
και να μην αποκρύπτεται. 

 

Διάθεση οικιακών 
συσκευών με 
συμφωνία εξ 
αποστάσεως. 

10. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οικιακές συσκευές διατίθενται με ταχυδρομική 
παραγγελία, μέσω καταλόγου ή με άλλο μέσο, που συνεπάγεται ότι οι πιθανοί καταναλωτές 
δεν είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν την οικιακή συσκευή σε εκθεσιακό χώρο, ο έμπορος 
έχει υποχρέωση να παρέχει στους υποψήφιους αγοραστές, πριν από την αγορά της συσκευής, 
τις αναγκαίες πληροφορίες που περιέχονται στην ετικέτα ή στο ενημερωτικό δελτίο.  

Απαγόρευση 
τοποθέτησης 
ετικετών κ.λ.π. 
κατά τρόπο που 
μπορεί να 
παραπλανήσει. 

11.—(1) Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε οικιακή συσκευή ετικετών, σημάτων, 
συμβόλων ή επιγραφών σχετικών με την κατανάλωση ενέργειας της οικιακής συσκευής, που 
δε συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων, εάν η τοποθέτησή 
τους ενδέχεται να συμβάλει σε λάθος ή να οδηγήσει σε σύγχυση ή παραπλάνηση αναφορικά 
με την ένδειξη της κατανάλωσης της ενέργειας και άλλων βασικών πόρων των οικιακών 
συσκευών.  

 (2) Η απαγόρευση του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται όσον αφορά ετικέτα, σήμα, σύμβολο 
ή επιγραφή, που αφορά οικολογικά συστήματα επισήμανσης για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

 ΜΕΡΟΣ III — ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 

Εξουσία έκδοσης 
διαταγμάτων. 

12.—(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας αναφορικά με την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και 
άλλων βασικών πόρων των οικιακών συσκευών που αναφέρονται στο άρθρο 3. 

 (2) Στα Διατάγματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύνανται να καθορίζονται τα πιο 
κάτω: 

 
(α) Ο ακριβής ορισμός του μοντέλου της οικιακής συσκευής· 

 (β) τα πρότυπα και οι μέθοδοι μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών 
πόρων και συμπληρωματικών πληροφοριών- 

 (γ) λεπτομέρειες για τον τεχνικό φάκελο που απαιτείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
άρθρου 6· 

 
(δ) το σχέδιο και το περιεχόμενο της ετικέτας· 

 (ε) ο χώρος στον οποίο θα τοποθετείται η ετικέτα- 
 (στ) το περιεχόμενο και όπου κριθεί αναγκαίο το σχήμα και άλλες λεπτομέρειες, που 

αφορούν το ενημερωτικό δελτίο ή άλλες πληροφορίες, που αναφέρονται στο εδάφιο 
(2) του άρθρου 7· 

 (ζ) οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην περίπτωση των οικιακών συσκευών 
που διατίθενται εξ αποστάσεως και ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες αυτές 
παρέχονται- 

 (η) οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο από τον Υπουργό. 
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ΜΕΡΟΣ IV — ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

13. Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή άλλα πρόσωπα της 
Εντεταλμένης Υπηρεσίας για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων. 

Εξουσιοδότηση 
λειτουργών. 

 

14.—(1) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα, 
επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητας του, εφόσον του ζητηθεί, να ασκήσει 
οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες: 

Εξουσία έρευνας, 
ελέγχου, εξέτασης 
και κατακράτησης 
οικιακών 
συσκευών. 

(α) Να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο και να επιθεωρήσει 
οικιακές συσκευές οι οποίες διατίθενται σε τέτοιο υποστατικό ή άλλο χώρο· 

(β) να διεξάγει τους απαιτούμενους ελέγχους, εξετάσεις ή δοκιμές οποιασδήποτε 
οικιακής συσκευής για την οποία έχει εύλογη υποψία ότι έγινε παράβαση διάταξης 
του παρόντος Νόμου ή των Διαταγμάτων 

 

(γ) εάν απαιτείται τούτο, να μεταφέρει και κατακρατήσει την εν λόγω συσκευή σε 
χώρο που είναι κατάλληλος για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων, 
εξετάσεων ή δοκιμών: 

 

Νοείται ότι, η κατακράτηση οικιακής συσκευής, δυνάμει της παρούσας παραγράφου, δεν 
επιτρέπεται να υπερβεί το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διεξαγωγή, κατά 
περίπτωση, ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών. 

 

(2) Σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εύλογη υποψία ότι οι 
πληροφορίες αναφορικά με την ένδειξη της κατανάλωσης της ενέργειας και άλλων βασικών 
πόρων των οικιακών συσκευών που περιέχονται στην ετικέτα ή το ενημερωτικό δελτίο είναι 
ανακριβείς και παραπλανητικές, μπορεί να απαιτήσει από τον προμηθευτή της οικιακής 
συσκευής να του παραδώσει ή να του παρέχει αντίγραφα οποιωνδήποτε στοιχείων 
συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 6 που είναι 
αναγκαία για την εξακρίβωση της ακρίβειας των πληροφοριών. 

 

(3) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται, οποτεδήποτε υπάρχουν υποψίες ότι οι 
πληροφορίες που περιέχονται στην ετικέτα ή στο ενημερωτικό δελτίο είναι ανακριβείς, να 
απαιτεί από τον προμηθευτή όπως αποδείξει την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών. 

 

15. Όταν η Εντεταλμένη Υπηρεσία υποβάλει σε έλεγχο ή εξέταση ή δοκιμή οικιακή 
συσκευή δυνάμει του άρθρου 14, οφείλει να πληροφορεί το πρόσωπο του οποίου η οικιακή 
συσκευή κατακρατείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για το αποτέλεσμα του ελέγχου ή 
της εξέτασης ή της δοκιμής. 

Γνωστοποίηση 
αποτελέσματος και 
νέα δοκιμή. 

16.—(1) Στις περιπτώσεις επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 17 για 
παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή των Διαταγμάτων σε σχέση με 
οποιαδήποτε οικιακή συσκευή, η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εξουσία, επιπρόσθετα από το 
διοικητικό πρόστιμο, να απαιτήσει από το πρόσωπο στο οποίο έχει υποβληθεί το διοικητικό 
πρόστιμο να αποδώσει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία αυτή 
υποβλήθηκε ή δυνατό να υποβληθεί σε σχέση με οποιαδήποτε κατακράτηση των οικιακών 
συσκευών από ή για λογαριασμό της Εντεταλμένης Υπηρεσίας. 

Ανάκτηση 
δαπανών. 

 

(2) Η απόδοση των δαπανών δυνάμει του εδαφίου (1) καθίσταται πληρωτέα, με την 
επίδοση αναλυτικής βεβαίωσης των δαπανών, κατά την επιβολή 
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 του διοικητικού προστίμου, και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (4) και 
(5) του άρθρου 18. 

 ΜΕΡΟΣ V — ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 
Επιβολή 
διοικητικών 
προστίμων. 

17.—(1) Όταν η Εντεταλμένη Υπηρεσία διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης 
του παρόντος Νόμου ή των Διαταγμάτων, έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο 
μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες. Σε περίπτωση δεύτερης, ή μεταγενέστερης παράβασης, η 
Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εξουσία να επιβάλει πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες.  

 (2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον παραβάτη με αιτιολογημένη απόφαση της 
Εντεταλμένης Υπηρεσίας που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει τους 
ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σ' αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους. 

 (3) Το ύψος του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου θα καθορίζεται 
ενδεικτικά σε οδηγίες του Υπουργού, στις οποίες θα περιέχονται οι βασικές παραβάσεις μαζί 
με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα, χωρίς τούτο να περιορίζει, μέσα στα πλαίσια των 
οδηγιών, τη διακριτική ευχέρεια της Εντεταλμένης Υπηρεσίας που βεβαιώνει τη 
συγκεκριμένη παράβαση να αποφασίζει ελεύθερα, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά 
περιστατικά. 

Ιεραρχική 
προσφυγή. 

18.—(1) Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 17, μπορεί να 
προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού. Η προσφυγή ασκείται εγγράφως μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της κοινοποίησης επιβολής 
διοικητικού προστίμου. 

 

 (2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή 
δώσει την ευκαιρία σ' αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει για την τύχη της 
σύμφωνα με το εδάφιο (3). 

 (3) Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις: 
 

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 
 (β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση- 
 

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· 
 (δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας. 

 (4) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία αν 
περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία 
των εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού 
προστίμου, ή σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το 
εδάφιο (1), από την κοινοποίηση της επί της προσφυγής απόφασης του Υπουργού. 

 (5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων 
από την Εντεταλμένη Υπηρεσία χρηματικών κυρώσεων, η Εντεταλμένη Υπηρεσία λαμβάνει 
δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη 
Δημοκρατία. 

 ΜΕΡΟΣ VI — ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Παρακώλυση 
εξουσιοδοτημένου 
λειτουργού. 

19. Πρόσωπο, το οποίο— 

(α) Εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό, να ενεργήσει σύμφωνα με 
τον παρόντα Νόμο· ή 

 (β) εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε απαίτηση που 
επιβάλλεται σ' αυτό από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, δυνάμει οποιασδήποτε 
διάταξης του παρόντος Νόμου· ή 
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(γ) χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να παράσχει σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό 
οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ήθελε ζητήσει ο εν λόγω 
λειτουργός προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος 
Νόμου· ή 

 

(δ) παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία προβαίνει εν γνώση του σε ανακριβή 
δήλωση, 

 

διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 
που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή 
και στις δυο αυτές ποινές. 

 

ΜΕΡΟΣ VII — ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

20. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να μεριμνήσει για τη διάδοση τέτοιων 
πληροφοριών και συμβουλών, αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των 
Διαταγμάτων, με σκοπό την ενθάρρυνση μιας πιο υπεύθυνης χρησιμοποίησης της ενέργειας 
εκ μέρους των καταναλωτών. 

Εξουσία 
Εντεταλμένης 
Υπηρεσίας για 
διάδοση 
πληροφοριών. 

21. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 
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