
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 

τίτλο: 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 191, 

22.7.2005, σ. 29. 

«Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν 

ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου», 
  
       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 
1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καθορισμού Απαιτήσεων 

Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων που Καταναλώνουν Ενέργεια Νόμος 

του 2007. 
  
Ερμηνεία. 2.  Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια- 
  

 
 

215(Ι) του 2002 

196(Ι) του 2004 

162(Ι) του 2005 

17(Ι) του 2006. 

«ανάκτηση» σημαίνει κάθε εργασία ανάκτησης που προβλέπεται στο 

Παράρτημα II B του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου· 

  
 «ανάκτηση ενέργειας» σημαίνει κάθε χρήση καυσίμων αποβλήτων ως 

μέσων παραγωγής ενέργειας μέσω της άμεσης καύσης με ή χωρίς άλλα 

απόβλητα αλλά με ανάκτηση της θερμότητας· 
  
 «ανακύκλωση» σημαίνει την επανεπεξεργασία αποβλήτων στα πλαίσια 
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μιας διαδικασίας παραγωγής για τον αρχικό σκοπό ή για άλλους σκοπούς, 

όχι όμως για την ανάκτηση ενέργειας· 
  
 «απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού» σημαίνει κάθε απαίτηση που αφορά 

ένα προϊόν ή το σχεδιασμό ενός προϊόντος, σκοπός της οποίας είναι η 

βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων ή κάθε απαίτηση παροχής 

πληροφοριών για τις περιβαλλοντικές πτυχές ενός προϊόντος· 
  

 «απόβλητο» σημαίνει κάθε ουσία ή αντικείμενο που εμπίπτει στις 

κατηγορίες του Παραρτήματος Ι του περί Στερεών και Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Νόμου, την οποία ο κάτοχος απορρίπτει ή προτίθεται ή 

υποχρεούται να απορρίψει· 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της  

E.E.: L 220, 

30.8.1993,  σ. 23. 

«Απόφαση 93/465/ΕΟΚ» σημαίνει την Απόφαση 93/465/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για τις ενότητες που αφορούν τις 

διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας και τους 

κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήμανσης πιστότητας «CE» που 

προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης, 

όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της  

E.E.: L 242, 

10.9.2002,  σ. 1. 

«Απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ» σημαίνει την Απόφαση αριθ. 

1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος 

δράσης για το περιβάλλον, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 
  
 «αρμόδια αρχή» σημαίνει την καθοριζόμενη με Κανονισμούς για κάθε 

προϊόν αρχή για την εφαρμογή των σχετικών με αυτό Κανονισμών και την 

επιτήρηση της αγοράς· 
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 «βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων» σημαίνει τη διαδικασία 

βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός προϊόντος, κατά τη 

διάρκεια διαδοχικών γενεών του, αν και όχι κατ' ανάγκην για όλες τις 

περιβαλλοντικές πτυχές του προϊόντος ταυτοχρόνως· 
  
 «γενική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού» σημαίνει κάθε απαίτηση 

οικολογικού σχεδιασμού που βασίζεται στο οικολογικό προφίλ συνολικά 

και που δεν θέτει συγκεκριμένες οριακές τιμές για συγκεκριμένες 

περιβαλλοντικές πτυχές· 
  
 «διάθεση στην αγορά» σημαίνει την κυκλοφορία, για πρώτη φορά, 

προϊόντος στην Κοινοτική αγορά, με στόχο τη διανομή ή τη χρήση του 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν και 

ανεξάρτητα από την τεχνική πώλησης· 
  
 «ειδική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού» σημαίνει μια 

ποσοτικοποιημένη και μετρήσιμη απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού που 

αφορά μια συγκεκριμένη περιβαλλοντική πτυχή ενός προϊόντος, όπως η 

κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, υπολογιζόμενη για δεδομένη 

μονάδα επίδοσης· 
  
 «εισαγωγέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην 

Κοινοτική αγορά στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων· 
  
 «εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει τεχνική προδιαγραφή που εκδίδεται 

από αναγνωρισμένο φορέα τυποποίησης βάσει εντολής της Επιτροπής, 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην Οδηγία 98/34/ΕΚ ∙ 
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 «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το οποίο έχει λάβει 

γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να διεκπεραιώνει, εξ ονόματός του, 

όλες ή ορισμένες από τις υποχρεώσεις και διατυπώσεις που συνδέονται 

με τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς· 
  
 «επαναχρησιμοποίηση» σημαίνει κάθε ενέργεια με την οποία ένα προϊόν 

ή εξαρτήματά του, που έχει φτάσει στο τέλος της πρώτης χρήσης του, 

χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάσθηκε, 

συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς χρήσης ενός προϊόντος, το οποίο 

επιστρέφεται σε σημείο συλλογής, σε διανομέα, σε φορέα ανακύκλωσης ή 

κατασκευαστή, καθώς και της επαναχρησιμοποίησης ενός προϊόντος μετά 

από ανακαίνιση∙  
  
 «επικίνδυνο απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 

από το άρθρο 2 του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου· 
  
 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
  
 «θέση σε λειτουργία» σημαίνει την πρώτη χρήση προϊόντος από τον εντός 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τελικό χρήστη προς το σκοπό για τον οποίο 

προορίζεται· 
  
 «Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 

45 και ενσωματώνουν, μεταξύ άλλων, τα μέτρα εφαρμογής που 

εκδίδονται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν· 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 237, 

21.9.2000, σ. 1. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1980/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Ιουλίου 2000 περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος 

απονομής οικολογικού σήματος, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 
  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4154, 31/12/2007 185(I)/2007



 

 

5 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 114, 

24.4.2001, σ. 1. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 

Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό 

σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS), όπως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
  
 «κατασκευαστής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

κατασκευάζει προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

Οδηγίας 2005/32/ΕΚ και είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωσή τους με τον 

παρόντα Νόμο ή την εν λόγω Οδηγία, ενόψει της διάθεσής τους στην 

αγορά ή/και της θέσης τους σε λειτουργία με τη δική του επωνυμία ή το 

δικό του σήμα ή για δική του χρήση και σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

κατασκευαστής ή εισαγωγέας κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, ως 

κατασκευαστής θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία προϊόντα τα οποία 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ· 
  
 «κατασκευαστικά στοιχεία και υπομονάδες συναρμολόγησης» σημαίνει 

εξαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν σε προϊόν και τα οποία 

δεν διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα 

εξαρτήματα για τελικούς χρήστες ή οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των 

οποίων δεν μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο· 
  

 «κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει κυπριακό κοινοποιημένο 

οργανισμό και κάθε οργανισμό, ο οποίος κοινοποιείται από κράτος μέλος 

στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, για σκοπούς εκτέλεσης της 

διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης δυνάμει των σχετικών με το 

προϊόν Κανονισμών ή Κοινοτικών Οδηγιών και ο οποίος περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο κοινοποιημένων οργανισμών που δημοσιεύεται από την 

Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
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 «κοινοποίηση» σημαίνει την πράξη με την οποία το Υπουργείο ή η 

αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους γνωστοποιεί στην Επιτροπή αφού 

αυτή παραχωρήσει τον αριθμό αναγνώρισης, και στα άλλα κράτη μέλη, 

τους οργανισμούς που επιλέγει για την εκτέλεση της διαδικασίας 

εκτίμησης της συμμόρφωσης προϊόντος· 
  
 «Κοινοτική αγορά» σημαίνει την αγορά των κρατών μελών· 
  
 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή/και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 

και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις 

Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993 και όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω 

εκάστοτε τροποποιείται· 
  
 «κύκλος ζωής» σημαίνει τα διαδοχικά και αλληλοσυνδεόμενα στάδια ενός 

προϊόντος, από τη χρήση της πρώτης ύλης έως την τελική διάθεση του 

προϊόντος· 
  
 

 

 
30(Ι) του 2002 

29(Ι) του 2003 

258(Ι) του 2004 

89(Ι) του 2005. 

«κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει εγκεκριμένο 

οργανισμό, ο οποίος κοινοποιείται από το Υπουργείο στην Επιτροπή 

δυνάμει του άρθρου 21 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 

πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου· 

  
 «μέτρα αυτορρύθμισης» σημαίνει μέτρα, όπως εθελοντικές συμφωνίες, τα 

οποία, μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας 

2005/32/ΕΚ, αναμένεται να επιτύχουν τους στόχους της σχετικής 

πολιτικής ταχύτερα ή με μικρότερο κόστος απ’ ό,τι οι υποχρεωτικές 

απαιτήσεις· 
  
 «μέτρα εφαρμογής» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 

άρθρου 45(2)(α)∙  
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Επίσημη  

Εφημερίδα της 

E.E.: L 204,  

21.7.1998, σ. 37. 

«Οδηγία 98/34/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την 

καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στο τομέα των τεχνικών 

προτύπων και κανονισμών και των Κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 

κοινωνίας των πληροφοριών, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 
  
 «Οδηγία 2005/32/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 για θέσπιση 

πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον 

αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της 

Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 96/57/ΕΚ και 

2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
  
 «οικολογικό προφίλ» σημαίνει την περιγραφή, σύμφωνα με το σχετικό 

μέτρο εφαρμογής για το συγκεκριμένο προϊόν, των εισροών και εκροών 

όπως πρώτων υλών, εκπομπών και απόβλητων, που συνδέονται με ένα 

προϊόν καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και που είναι σημαντικές 

από την άποψη του περιβαλλοντικού αντίκτυπού του και εκφράζονται σε 

φυσικά μεγέθη, τα οποία μπορούν να μετρηθούν· 
  
 «οικολογικός σχεδιασμός» σημαίνει την ένταξη των περιβαλλοντικών 

πτυχών στο σχεδιασμό του προϊόντος με στόχο τη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής του· 
  
 «περιβαλλοντικός αντίκτυπος» σημαίνει κάθε μεταβολή στο περιβάλλον, η 

οποία προκύπτει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από προϊόν κατά τη διάρκεια 

του κύκλου ζωής του· 
  
 «περιβαλλοντικές επιδόσεις» σε σχέση με προϊόν σημαίνει τα 
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αποτελέσματα της εκ μέρους του κατασκευαστή διαχείρισης των 

περιβαλλοντικών πτυχών του προϊόντος, όπως αντικατοπτρίζονται στον 

φάκελο τεχνικών προδιαγραφών· 
  
 «περιβαλλοντική πτυχή» σημαίνει στοιχείο ή λειτουργία ενός προϊόντος 

που μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής του προϊόντος· 
  
Παράρτημα V «προϊόν» σημαίνει προϊόν που καταναλώνει ενέργεια και αναφέρεται στο 

Παράρτημα V· 
  
 «προϊόν που καταναλώνει ενέργεια» σημαίνει το προϊόν το οποίο, αφού 

διατεθεί στην αγορά ή/και τεθεί σε λειτουργία, εξαρτάται από την 

κατανάλωση ενέργειας, όπως ηλεκτρικής ενέργειας, ορυκτών καύσιμων 

και ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, για να λειτουργήσει σύμφωνα με τη 

χρήση για την οποία προορίζεται, καθώς και το προϊόν το οποίο 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση της 

ενέργειας αυτής, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων που 

εξαρτώνται από την κατανάλωση ενέργειας και προορίζονται να 

ενσωματωθούν σε προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο, και 

τα οποία διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε λειτουργία ως 

μεμονωμένα εξαρτήματα για τελικούς χρήστες, και των οποίων οι 

περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο 

τρόπο· 
  
 «σχεδιασμός προϊόντος» σημαίνει το σύνολο των διαδικασιών που 

μετατρέπουν τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί προϊόν από 

απόψεως νομικής, τεχνικής, ασφαλείας, λειτουργίας, αγοράς ή άλλης σε 

τεχνικές προδιαγραφές ενός προϊόντος· 
  
 «τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν αποτελεί κράτος μέλος· 
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 «υλικά» σημαίνει όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής των προϊόντων· 
  
 «Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού. 
  
Πεδίο 

εφαρμογής. 
3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα προϊόντα που καταναλώνουν 

ενέργεια. 
   
      (2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στα μέσα μεταφοράς προσώπων 

ή/και εμπορευμάτων. 
  
 

 

 
32(Ι) του 2002 

133(Ι)του 2003 

159(Ι) του 2005 

48(Ι) του 2006.  

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 396, 

30.12.2006, σ. 1 

L 136,  

29.5.2007, σ. 3. 

199 του 1991 

27(Ι) του 1997 

81(Ι) του 2002 

194(Ι) του 2004.  

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 161, 

14.06.2006, σ. 1. 

     (3) Ο παρών Νόμος και τα μέτρα εφαρμογής εφαρμόζονται με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Νόμου, του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την 

αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 

προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 

1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 

του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής 

καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της 

Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, του περί 

Επικινδύνων Ουσιών Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για 

ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.   

  
Σκοπός. 4.  Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση απαιτήσεων τις οποίες 

πρέπει να πληρούν προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, τα οποία 

καλύπτονται από μέτρα εφαρμογής, προκειμένου τα εν λόγω προϊόντα να 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4154, 31/12/2007 185(I)/2007



 

 

10 

 

διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία, συμβάλλοντας έτσι 

στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, 

του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και στην ταυτόχρονη 

αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. 
   
Διάθεση στην 

αγορά ή/και  

θέση σε 

λειτουργία. 

5.-(1) Προϊόντα που καλύπτονται από μέτρα εφαρμογής μπορούν να 

διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία μόνο εφόσον 

συμμορφώνονται με τον παρόντα Νόμο και τα σχετικά μέτρα εφαρμογής 

και φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 8. 
  
      (2) Προϊόν για το οποίο τυγχάνουν εφαρμογής περισσότερα από ένα 

μέτρα εφαρμογής, διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λειτουργία μόνο 

σε περίπτωση κατά την οποία συμμορφώνεται πλήρως με όλα τα σχετικά 

μέτρα εφαρμογής. 
  
Εφαρμογή 

Νομοθεσίας 

κρατών μελών. 

6. Οποιεσδήποτε αναφορές στον παρόντα Νόμο σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου και των μέτρων εφαρμογής, σε σχέση με 

πράξεις που διεξάγονται στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από τη 

Δημοκρατία, θεωρούνται αναφορές σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας εκείνου του κράτους μέλους, η οποία ενσωματώνει 

την Οδηγία 2005/32/ΕΚ και τις σχετικές Οδηγίες εφαρμογής της εν λόγω 

Οδηγίας και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία, 

θεωρούνται αναφορές σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των πιο πάνω 

αναφερόμενων Οδηγιών. 
   
Σήμανση και 

δήλωση 

συμμόρφωσης. 

7.-(1) Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός 

προϊόντος που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, τοποθετείται στο 

προϊόν η σήμανση συμμόρφωσης και εκδίδεται δήλωση συμμόρφωσης, 

με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 

διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν έχει συμμορφωθεί με όλες τις 

σχετικές διατάξεις της Οδηγίας που ενσωματώνεται στην κυπριακή 

έννομη τάξη με το σχετικό μέτρο εφαρμογής. 
  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4154, 31/12/2007 185(I)/2007



 

 

11 

 

 

Παράρτημα Ι. 

     (2) Η σήμανση συμμόρφωσης αποτελείται από τα αρχικά "CE", όπως 

καθορίζεται στο Παράρτημα I και το σχετικό μέτρο εφαρμογής. 
  

 

Παράρτημα IΙ. 

     (3) Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται 

στο Παράρτημα IΙ και το σχετικό μέτρο εφαρμογής και παραπέμπει στην 

Οδηγία που αναφέρεται στο εδάφιο (1). 
  
      (4) Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο προϊόν σημάτων που ενδέχεται να 

παραπλανήσουν τους χρήστες ως προς την έννοια ή τη μορφή της 

σήμανσης συμμόρφωσης. 
  
      (5)(α) Η δήλωση συμμόρφωσης συντάσσεται σε μια από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περίπτωση που αυτή 

συντάσσεται στη Δημοκρατία ή σε περίπτωση προϊόντων που απαιτείται 

από Κανονισμούς να συνοδεύονται απαραίτητα από αυτή ή σε περίπτωση 

που η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης γίνεται από κυπριακό 

κοινοποιημένο οργανισμό, συντάσσεται ή/και μεταφράζεται και σε 

επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας. 
  
 (β) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν διαφορετικά ως προς τη 

γλώσσα στην οποία συντάσσεται η δήλωση συμμόρφωσης για 

συγκεκριμένο προϊόν. 
  
Υποχρεώσεις 

εισαγωγέα. 
8. Όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, η 

υποχρέωση: 
   
  (α)  Να διασφαλίζει ότι το προϊόν το οποίο διαθέτει στην αγορά ή 

θέτει σε λειτουργία συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο και 

το σχετικό μέτρο εφαρμογής, 
   
  (β)  να έχει διαθέσιμη τη δήλωση συμμόρφωσης και την τεχνική 

τεκμηρίωση, 
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 βαρύνει τον εισαγωγέα. 
  
Ελεύθερη 

κυκλοφορία. 

 

9.-(1) Δεν δύναται να απαγορευθεί, περιοριστεί, παρεμποδιστεί, για 

λόγους απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν τις 

παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού, οι οποίες καλύπτονται από 

σχετικό μέτρο εφαρμογής, η διάθεση στην αγορά ή/και η θέση σε 

λειτουργία στο έδαφός της Δημοκρατία ενός προϊόντος, που έχει 

συμμορφωθεί με όλες τις σχετικές διατάξεις του σχετικού μέτρου 

εφαρμογής και φέρει τη σήμανση συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 

7. 
      (2) Δεν είναι δυνατό να απαγορευθεί,  περιοριστεί, παρεμποδιστεί, για 

λόγους απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, η διάθεση στην αγορά ή/και 

η θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος που φέρει τη σήμανση 

συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 7, για το οποίο το σχετικό μέτρο 

εφαρμογής δεν προβλέπει απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού. 
  
      (3) Επιτρέπεται η παρουσίαση προϊόντος, όπως σε εμπορικές εκθέσεις 

και επιδείξεις, το οποίο δεν συμφωνεί με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου 

εφαρμογής, νοουμένου ότι υπάρχει ορατή ένδειξη, η οποία ρητά αναφέρει 

ότι το εν λόγω προϊόν δεν θα διατεθεί στην αγορά ή/και τεθεί σε λειτουργία 

έως ότου συμμορφωθεί με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής. 
  
Επιτήρηση  

της αγοράς. 
10.-(1) Η αρμόδια αρχή ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στα άρθρα 

11 έως 24 για την επιτήρηση της αγοράς με τρόπο ανεξάρτητο, 

αμερόληπτο και χωρίς διακρίσεις λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα 

ανάλογα με το βαθμό κινδύνου ή μη συμμόρφωσης. 
  
      (2) Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει τεχνικές λειτουργίες σε άλλο 

οργανισμό, νοουμένου ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του 

οργανισμού αυτού σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες 

δυνατό να διεξάγει και νοουμένου ότι την ευθύνη για τις αποφάσεις του 

οργανισμού αυτού εξακολουθεί να έχει η αρμόδια αρχή. 
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      (3)  Η αρμόδια αρχή ενημερώνει το Υπουργείο κάθε έξι μήνες ως προς 

τα μέτρα που λαμβάνει για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς και το 

Υπουργείο ενημερώνει αναφορικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω 

μέτρων την Επιτροπή. 
  
Εξουσία λήψης 

πληροφοριών. 
11.-(1) Η αρμόδια αρχή για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς ή σε 

περίπτωση που έχει εύλογη υποψία ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 

τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, έχει εξουσία να 

απαιτεί, με ειδοποίηση που επιδίδεται στο κατάλληλο πρόσωπο, όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και πιο συγκεκριμένα έχει 

εξουσία να απαιτεί: 
  
  (α)  Τη δήλωση συμμόρφωσης, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, από 

τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή 

τον εισαγωγέα. 
   
  (β)  περίληψη της τεχνικής τεκμηρίωσης από τον κατασκευαστή ή 

τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα ανάλογα 

με την περίπτωση, και σε περίπτωση σοβαρών αμφιβολιών για 

τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου και των Κανονισμών, την πλήρη τεχνική τεκμηρίωση. 
   
  (γ)  την παροχή πληροφοριών σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης 

της συμμόρφωσης από κοινοποιημένο οργανισμό, όπου αυτό 

είναι εφαρμόσιμο. 
  
      (2) Η πιο πάνω προβλεπόμενη ειδοποίηση καθορίζει περίοδο δέκα 

ημερών εντός των οποίων το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται οφείλει να 

παραχωρήσει τις πληροφορίες και καθορίζει τον τόπο στον οποίο οφείλει 

να τις παρουσιάσει. 
  
      (3) Η αρμόδια αρχή δύναται, εάν το θεωρήσει απαραίτητο, να ζητήσει 
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από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή τον 

εισαγωγέα, ανάλογα με την περίπτωση, μετάφραση της δήλωσης 

συμμόρφωσης και συγκεκριμένου μέρους της τεχνικής τεκμηρίωσης, το 

οποίο καθορίζεται από την ίδια, σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας. 
  
Εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών. 
12.-(1) Οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται από οποιοδήποτε 

πρόσωπο κατά την ενάσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στο 

άρθρο 11, θεωρείται εμπιστευτική και απαγορεύεται η αποκάλυψη ή η 

ανοχή διαρροής της. 
  
      (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1), δεν ισχύουν σε περίπτωση που η 

πληροφορία είναι δημοσιευμένη ή η αποκάλυψη γίνεται- 
  
  (α)  επειδή τίθεται σε σοβαρό ή άμεσο κίνδυνο η υγεία και ασφάλεια 

οποιουδήποτε προσώπου και ιδιαίτερα των καταναλωτών και 

των εργαζομένων ή η προστασία του περιβάλλοντος. 
   
  (β)  σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος 

δυνάμει του παρόντος Νόμου ή για σκοπούς οποιασδήποτε 

διοικητικής, αστικής ή ποινικής διαδικασίας που εγείρεται 

δυνάμει του παρόντος Νόμου. 
  
Γενικές εξουσίες 

αρμόδιας αρχής. 
13.-(1) Η αρμόδια αρχή, για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση προϊόντος, 

που διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λειτουργία, με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, έχει εξουσία είτε αυτεπάγγελτα είτε 

μετά την υποβολή παραπόνου από οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε μετά 

από αναφορά από οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων της δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Νόμου να- 
   
  (α)  διενεργεί τακτικές επισκέψεις προς έλεγχο σε εμπορικούς και 

βιομηχανικούς χώρους καθώς και σε χώρους αποθήκευσης των 

προϊόντων· 
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  (β)  να διενεργεί επισκέψεις προς έλεγχο είτε σε χώρους εργασίας 

είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, σε περίπτωση προϊόντων τα 

οποία τίθενται σε λειτουργία στους χώρους αυτούς· 
   
  (γ)  να διεξάγει τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους των 

προϊόντων· και 
   
  (δ)  να λαμβάνει δείγματα των προϊόντων και να τα υποβάλλει σε 

εξέταση και δοκιμή. 
   
      (2) Η αρμόδια αρχή σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση 

του προϊόντος με όλες τις σχετικές διατάξεις του σχετικού μέτρου 

εφαρμογής, δύναται να διεξάγει έλεγχο και στις εγκαταστάσεις 

παραγωγής του προϊόντος, κατά το στάδιο παραγωγής του, νοουμένου 

ότι η παραγωγή γίνεται στη Δημοκρατία, για να διαπιστωθεί κατά πόσο η 

μη συμμόρφωση οφείλεται σε λάθος το οποίο συμβαίνει κατ΄ 

εξακολούθηση. 
  
Αγορά προϊόντων 

για σκοπούς 

δοκιμών. 

14.-(1) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία, για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει 

γίνει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή/και των 

Κανονισμών σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, να προβαίνει ή να 

εξουσιοδοτεί λειτουργό της να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά 

προϊόντος.  
  
      (2) Όταν οποιαδήποτε προϊόντα που αγοράζονται δυνάμει του 

παρόντος άρθρου, από ή για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής, 

υποβάλλονται σε δοκιμή και η δοκιμή αυτή οδηγεί: 
  
  (α)  Στην έγερση ποινικής δίωξης για αδίκημα, αναφορικά με 

παράβαση του παρόντος Νόμου ή/και των Κανονισμών, 
   
  (β) σε διαδικασία δήμευσης προϊόντων δυνάμει του άρθρου 21, ή 
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  (γ) στην επίδοση ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης αναφορικά 

με οποιαδήποτε προϊόντα δυνάμει του άρθρου 20, 
  
 η αρμόδια αρχή επιτρέπει στο πρόσωπο από το οποίο έχουν αγοραστεί 

τα προϊόντα ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί μέρος της ποινικής 

διαδικασίας ή της διαδικασίας δήμευσης ή το οποίο έχει συμφέρον σε 

οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία αφορά η ειδοποίηση αναστολής ή 

απόσυρσης, να υποβάλει επίσης τα προϊόντα σε δοκιμή. 
  
  
Εξουσία έρευνας 

και κατάσχεσης. 
15.-(1) Δεόντως εξουσιοδοτημένος λειτουργός της αρμόδιας αρχής 

δύναται, προς το σκοπό της διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα και 

επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να ασκήσει 

οποιαδήποτε από τις πιο κάτω εξουσίες: 
  
       (α) Να επιθεωρεί οποιαδήποτε προϊόντα και να εισέρχεται σε 

οποιαδήποτε υποστατικά, εκτός από εκείνα που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατοικία έχοντας μαζί του 

τέτοια άλλα πρόσωπα και εξοπλισμό τον οποίο δυνατό να 

θεωρήσει απαραίτητο· 
   
  (β) να εξετάζει οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένων 

οποιωνδήποτε διευθετήσεων για διεξαγωγή δοκιμής, σχετικής 

με την παραγωγή οποιωνδήποτε προϊόντων. 
  
      (2)  Αν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 

έχει παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή/και των 

Κανονισμών σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, τότε δύναται - 
   
  (α) να απαιτήσει από το κατάλληλο πρόσωπο τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στο άρθρο 11· 
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  (β) να πάρει αντίγραφα των πληροφοριών που παρουσιάζονται 

δυνάμει της παραγράφου (α) ή οποιασδήποτε γενόμενης 

καταχώρησης σε αυτές· 
   
  (γ) να κατάσχει και να κατακρατήσει το προϊόν για να διαπιστωθεί, 

με δοκιμή ή άλλως πως, οποιαδήποτε τέτοια παράβαση. 
   
      (3) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία κατάσχεσης και 

κατακράτησης προϊόντων και απαίτησης και εξασφάλισης πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων αυτών σε σχέση με: 
   
  (α) Οποιοδήποτε προϊόν ή πληροφορία που έχει εύλογη αιτία να 

υποπτεύεται ότι μπορεί να χρειαστεί για αποδεικτικούς σκοπούς 

σε ποινική διαδικασία για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του 

παρόντος Νόμου ή/και των Κανονισμών· 
   
  (β) οποιοδήποτε προϊόν το οποίο έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται 

ότι δυνατό να υπόκειται σε δήμευση δυνάμει του άρθρου 21. 
   
Ειδοποίηση 

κατάσχεσης. 
16.  Η αρμόδια αρχή η οποία προβαίνει σε κατάσχεση οποιουδήποτε 

προϊόντος ή εξασφαλίζει πληροφορίες με το προϊόν πληροφοριών 

δυνάμει του άρθρου 15, οφείλει να πληροφορεί το πρόσωπο από το 

οποίο αυτά έχουν κατασχεθεί ή εξασφαλισθεί και σε περίπτωση 

εισαγόμενων προϊόντων τα οποία κατακρατούνται μέσα σε οποιοδήποτε 

υποστατικό υπό τον έλεγχο των τελωνειακών αρχών της Δημοκρατίας 

δυνάμει των άρθρων 26 και 27, τον εισαγωγέα των προϊόντων ότι τα 

προϊόντα αυτά έχουν κατασχεθεί ή κατακρατηθεί ανάλογα με την 

περίπτωση. 
  
Ένταλμα εισόδου 

και έρευνας 

υποστατικών. 

Κεφ. 155. 

93 του 1972 

  2 του 1975 

17.-(1)  Τηρουμένων, κατά τα λοιπά των σχετικών με την έκδοση και 

εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων έρευνας, διατάξεων του περί Ποινικής 

Δικονομίας Νόμου, Επαρχιακός Δικαστής, με βάση ένορκη καταγγελία - 
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12 του 1975 

41 του 1978 

162 του 1989 

142 του 1991 

9 του 1992 

10(Ι) του 1996 

89(Ι) του 1997 

54(Ι) του 1998 

96(Ι) του 1998 

14(Ι) του 2001 

185(Ι) του 2003 

219(Ι) του 2004 

57(Ι) του 2007. 

  (α) αφού ικανοποιηθεί ότι - 
    
   (i) οποιοδήποτε προϊόν ή πληροφορίες, για τα οποία 

οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός της 

αρμόδιας αρχής έχει εξουσία δυνάμει του παρόντος 

Νόμου να επιθεωρεί, βρίσκονται σε οποιαδήποτε 

υποστατικά και ότι η επιθεώρηση τους είναι πιθανόν να 

αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη 

οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος Νόμου, ή 

(ii) τέτοια παράβαση έχει λάβει χώρα ή πρόκειται να λάβει 

χώρα σε οποιαδήποτε υποστατικά, και 
   
  (β) αφού ικανοποιηθεί επίσης ότι - 
   
   (i) η είσοδος στα υποστατικά έχει εμποδιστεί ή είναι 

πιθανόν να εμποδιστεί και ότι έχει δοθεί στον κάτοχο 

αυτών ειδοποίηση περί της προθέσεως για αίτηση 

τέτοιου εντάλματος, ή 

(ii) η αίτηση άδειας εισόδου ή η παροχή τέτοιας ειδοποίησης 

θα ματαίωνε το σκοπό της εισόδου, ή 

(iii) τα υποστατικά είναι κενά κατοχής, 
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 δύναται να εκδώσει δικαστικό ένταλμα, με ισχύ ενός μηνός, που να 

εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε λειτουργό της αρμόδιας αρχής να εισέλθει στα 

υποστατικά. 
  
      (2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός που εισέρχεται σε οποιαδήποτε 

υποστατικά ή δυνάμει δικαστικού εντάλματος με βάση το εδάφιο (1), 

δύναται να έχει μαζί του τέτοια άλλα πρόσωπα και τέτοιο εξοπλισμό τον 

οποίο δυνατό να θεωρήσει απαραίτητο. 
  
      (3) Εγκαταλείποντας οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία πρόσωπο 

είναι εξουσιοδοτημένο να εισέλθει μετά από δικαστικό ένταλμα δυνάμει 

του εδαφίου (1), το πρόσωπο αυτό οφείλει εάν τα υποστατικά αυτά είναι 

κενά κατοχής να τα εγκαταλείψει σε όποια ασφαλή κατάσταση τα βρήκε, 

ιδιαίτερα από την άποψη της έξωθεν παραβίασης τους. 
  
Αίτηση για 

διάταγμα 

επιστροφής 

προϊόντων. 

18.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον σε οποιοδήποτε προϊόν το 

οποίο κατάσχεται ή κατακρατείται δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του 

παρόντος Νόμους από την αρμόδια αρχή ή από οποιοδήποτε 

εξουσιοδοτημένο λειτουργό της, δύναται να αποταθεί στο δικαστήριο για 

έκδοση διατάγματος για επιστροφή του προϊόντος σε αυτό ή σε άλλο 

πρόσωπο. 
  
      (2)  Το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση του αναφερόμενου στο 

εδάφιο (1) διατάγματος, μόνο εάν ικανοποιηθεί ότι  - 
  
  (α) σε περίπτωση που έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για αδίκημα 

που αναφέρεται στο άρθρο 37 σε σχέση με το προϊόν ή 

διαδικασία δήμευσης του προϊόντος, αυτή έχει περατωθεί χωρίς 

να δημευθεί το προϊόν ή χωρίς να καταδικαστεί οποιοδήποτε 

πρόσωπο· 
   
  (β) δεν έχει κινηθεί προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) διαδικασία 

και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών 
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αφότου το προϊόν κατασχέθηκε ή κατακρατήθηκε. 
  
Ειδοποίηση μη 

συμμόρφωσης. 
19.-(1)  Η αρμόδια αρχή αφού διαπιστώσει μη συμμόρφωση προϊόντος 

προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου και των σχετικών 

μέτρων εφαρμογής επιδίδει ειδοποίηση στον κατασκευαστή ή στον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή στον εισαγωγέα, ανάλογα με την 

περίπτωση, στην οποία του επισημαίνει την παράβαση και τον καλεί να 

συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των σχετικών 

μέτρων εφαρμογής, μέσα στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην 

ειδοποίηση ανάλογα με τη φύση της παράβασης. 
  
      (2) Η ειδοποίηση μη συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
  (α) Τα μέτρα στα οποία οφείλει να προβεί ο κατασκευαστής ή ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εισαγωγέας, ανάλογα 

με την περίπτωση, για να θεωρηθεί ότι συμμορφώθηκε με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου και των μέτρων εφαρμογής· 
   
  (β) προθεσμία εντός της οποίας ο κατασκευαστής ή ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εισαγωγέας, ανάλογα 

με την περίπτωση, δύναται να παραθέσει τις απόψεις του για 

την παράβαση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς ενώπιον της 

αρμόδιας αρχής· 
   
  (γ) μέτρα τα οποία δύναται να λάβει η αρμόδια αρχή σε περίπτωση 

που ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 

του ή ο εισαγωγέας ανάλογα με την περίπτωση, δε 

συμμορφωθεί. 
   
      (3)  Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης με την αναφερόμενη στα 

εδάφια (1) και (2) ειδοποίηση, η αρμόδια αρχή οφείλει να απέχει από τη 

λήψη οποιωνδήποτε μέτρων προτίθετο να λάβει. 
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      (4)  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ειδοποίηση, η αρμόδια 

αρχή δύναται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα ανάλογα με 

τη σοβαρότητα της παράβασης περιλαμβανομένης της διαδικασίας 

επίκλησης της ρήτρας διασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 20 

νοουμένου ότι άλλα μέτρα έχουν αποτύχει ή δεν θεωρούνται 

ικανοποιητικά. 
  
Διαδικασία 

επίκλησης της 

ρήτρας 

διασφάλισης. 

20.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται, αφού ενημερώσει το Υπουργείο και τον 

κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή τον εισαγωγέα 

ανάλογα με την περίπτωση, να περιορίζει ή να απαγορεύει τη διάθεση 

στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων ή να αποσύρει από την 

αγορά προϊόντα τα οποία - 
   
  (α) φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης και 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη χρήση για την οποία 

προορίζονται, και 
   
  (β) δεν έχουν συμμορφωθεί με όλες τις σχετικές διατάξεις του 

σχετικού μέτρου εφαρμογής. 
  
      (2) Όταν η αρμόδια αρχή επικαλείται τη ρήτρα διασφαλίσεως δυνάμει 

του εδαφίου (1), επιδίδει στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο του 

αντιπρόσωπο ή στον εισαγωγέα, ανάλογα με την περίπτωση, είτε 

ειδοποίηση αναστολής, η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο 

επιδίδεται, για τόση περίοδο όση καθορίζεται σε αυτήν, όχι όμως 

μεγαλύτερη από έξι μήνες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, 

τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά και τη θέση του σε λειτουργία χωρίς 

τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής, είτε ειδοποίηση απόσυρσης του 

προϊόντος από την αγορά. 
  
      (3)  Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης: 
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  (α) Περιγράφει το προϊόν με τρόπο που να διακριβώνεται 

επακριβώς η ταυτότητά του· 
   
  (β) εκθέτει με ακρίβεια τους λόγους για τους οποίους επιδίδεται και 

τους λόγους για τους οποίους η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι έχουν 

παραβιαστεί οι διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής. 
  
      (4) Η ειδοποίηση αναστολής ή η ειδοποίηση απόσυρσης, η οποία 

επιδίδεται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται να 

απαιτεί από το πρόσωπο προς το οποίο επιδίδεται, να τηρεί την αρμόδια 

αρχή ενήμερη για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν για το χρονικό 

διάστημα της αναστολής ή της απόσυρσης. 
  
  
      (5) Επίδοση ειδοποίησης αναστολής αναφορικά με οποιοδήποτε 

προϊόν συνεπάγεται τη μη δυνατότητα επίδοσης περαιτέρω ειδοποίησης 

αναφορικά με το ίδιο προϊόν, εκτός εάν κατά τη λήξη της περιόδου που 

αναγράφεται στην πιο πάνω ειδοποίηση, βρίσκεται σε εκκρεμότητα - 
  
  (α) ποινική διαδικασία εναντίον του προσώπου αυτού για αδίκημα 

που αναφέρεται στο άρθρο 37· ή 
   
  (β) διαδικασία δήμευσης των προϊόντων δυνάμει του άρθρου 21. 
  
      (6)  Συγκατάθεση για επαναδιάθεση του προϊόντος στην αγορά που 

παρέχεται από την αρμόδια αρχή για σκοπούς του εδαφίου (2), δύναται 

να επιβάλλει τέτοιους όρους για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά ή 

για τη θέση του σε λειτουργία τους οποίους η αρμόδια αρχή θεωρεί 

κατάλληλους ως προς τη συμμόρφωση του προϊόντος με το σχετικό μέτρο 

εφαρμογής. 
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Δήμευση των 

προϊόντων 

κατόπιν 

διατάγματος 

δικαστηρίου. 

21.-(1)  Ανεξάρτητα από την κίνηση ποινικής δίωξης για αδίκημα που 

αναφέρεται στο άρθρο 37, η αρμόδια αρχή δύναται σε περίπτωση 

επίκλησης της διαδικασίας της ρήτρας διασφαλίσεως δυνάμει του άρθρου 

20, αφού δώσει ειδοποίηση δυνάμει του ίδιου άρθρου και τηρουμένων 

των εκάστοτε εν ισχύι θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, να αποταθεί δια 

κλήσεως στο δικαστήριο δυνάμει του παρόντος άρθρου, ζητώντας την 

έκδοση διατάγματος για τη δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος, για το λόγο 

ότι αυτό δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου 

εφαρμογής. 
  
      (2) Κατόπιν αίτησης δυνάμει του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο 

προβαίνει στην έκδοση διατάγματος για δήμευση οποιουδήποτε 

προϊόντος, μόνο αν ικανοποιηθεί ότι - 
  
  (α) πράγματι το προϊόν δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 

σχετικού μέτρου εφαρμογής· 
  (β) το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση αναστολής ή 

ειδοποίηση απόσυρσης δεν συμμορφώνεται με αυτήν· και 
   
  (γ) κανένα λογικό μέσο δεν είναι διαθέσιμο υπό τις περιστάσεις, για 

τη συμμόρφωση του ενδιαφερόμενου προσώπου με τη σχετική 

ειδοποίηση. 
  
      (3)  Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), όταν οποιαδήποτε προϊόντα 

δημεύονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύνανται να 

καταστραφούν σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το δικαστήριο: 
  
      Νοείται ότι, Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν διαφορετικά σε 

σχέση με την καταστροφή συγκεκριμένων προϊόντων. 
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      (4)  Εκδίδοντας διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο 

δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να διατάξει όπως τα προϊόντα στα οποία 

αναφέρεται το διάταγμα, αντί να καταστραφούν, παραδοθούν σε 

πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο 

αυτό - 
  
  (α) δε θα διαθέσει τα προϊόντα αυτά στην αγορά ή δε θα τα θέσει 

σε λειτουργία, εκτός για σκοπούς διάθεσής τους ως άχρηστο 

υλικό· και 
   
  (β) θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διαταγή πληρωμής εξόδων ή 

δαπανών που εκδόθηκε εναντίον του στα πλαίσια της 

διαδικασίας έκδοσης του διατάγματος για τη δήμευση των 

προϊόντων. 
  
Ενημέρωση 

Επιτροπής. 
22.-(1)  Το Υπουργείο ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για την επίκληση 

της διαδικασίας ρήτρας διασφαλίσεως, καθώς και για τους λόγους για 

τους οποίους έγινε η εν λόγω επίκληση και της αποστέλλει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε η εν 

λόγω απόφαση τα οποία την τεκμηριώνουν, ενημερώνοντάς την 

ειδικότερα κατά πόσο η απόφαση για επίκληση της ρήτρας διασφάλισης 

οφείλεται: 
  
  (α) Στη μη τήρηση των απαιτήσεων του σχετικού μέτρου 

εφαρμογής, 
   
  (β) στη λανθασμένη εφαρμογή των σχετικών εναρμονισμένων 

προτύπων, ή 
   
  (γ) σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων. 
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      (2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν την υποχρέωση του 

Υπουργείου να ενημερώνει και τα κράτη μέλη για την επίκληση της ρήτρας 

διασφαλίσεως για συγκεκριμένο προϊόν. 
  
Αναστολή της 

διαδικασίας 

επίκλησης της 

ρήτρας 

διασφαλίσεως. 

23.  Η διαδικασία επίκλησης της ρήτρας διασφαλίσεως αναστέλλεται σε 

περίπτωση που- 

   
  (α) ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή 

άλλο υπεύθυνο πρόσωπο συμφωνεί με την αρμόδια αρχή να 

τροποποιήσει το προϊόν με τρόπο που να επιτυγχάνεται η 

συμμόρφωση του προϊόντος με το σχετικό μέτρο εφαρμογής· ή 
   
  (β) η Επιτροπή αποφασίσει, μετά από διερεύνηση του όλου 

θέματος, ότι η επίκληση της ρήτρας διασφαλίσεως δεν είναι 

δικαιολογημένη, οπότε η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση να 

αποκαταστήσει την ελεύθερη διάθεση και/ή θέση σε λειτουργία 

του προϊόντος στην αγορά και να αποζημιώσει τον 

κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 40. 
  
Υποχρέωση 

αιτιολόγησης 

μέτρων και 

πληροφόρησης  

των ενδιαφερό-

μενων προσώπων 

για τα δικαιώματά 

τους. 

24.-(1) Τα μέτρα που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή δυνάμει των 

άρθρων 10 έως και 23 και τα οποία περιορίζουν την ελεύθερη διάθεση 

προϊόντων   στην   αγορά   ή  τη   θέση  τους  σε   λειτουργία  ή   τα  οποία 

επιβάλλουν την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά πρέπει να 

αιτιολογούνται δεόντως από την αρμόδια αρχή. 

  
      (2) Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται, μέσα σε 15 ημέρες από τη λήψη της 

απόφασης, στο ενδιαφερόμενο μέρος ή μέρη και αναφέρουν τα ένδικα ή 

άλλα μέσα τα οποία τα μέρη χουν στη διάθεση τους για προσβολή των 

αποφάσεων της αρμόδιας αρχής, καθώς και τις προθεσμίες εντός των 

οποίων αυτά θα πρέπει να ασκηθούν. 
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      (3)  Το ενδιαφερόμενο μέρος έχει δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του 

γραπτώς ή προφορικώς ενώπιον της αρμόδιας αρχής πριν την εφαρμογή 

του σχετικού μέτρου και μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται στην 

ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, ανάλογα με την περίπτωση: 
  
  Νοείται ότι, σε περίπτωση που λόγω του επείγοντος χαρακτήρα 

των μέτρων που λαμβάνονται, δεν πραγματοποιηθεί η πιο πάνω 

διαβούλευση, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα από την εφαρμογή του μέτρου. 
  
      (4)  Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει την απόσυρση του 

προϊόντος από την αγορά οφείλει να παροτρύνει τους διανομείς, τους 

χρήστες του προϊόντος και τους καταναλωτές να συμβάλουν στην 

εφαρμογή του μέτρου αυτού. 
  
Ιεραρχική 

προσφυγή 

εναντίον 

ειδοποίησης 

αναστολής ή 

απόσυρσης. 

25.-(1) Εναντίον της απόφασης για επίκληση της ρήτρας διασφάλισης 

δύναται να ασκηθεί ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργικού 

Συμβουλίου, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα που 

το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση της ειδοποίησης. 

      (2)  Εξαιρουμένης της περίπτωσης όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

επιφύλαξης του εδαφίου (3) του άρθρου 24, η απόφαση της αρμόδιας 

αρχής για επίκληση της ρήτρας διασφαλίσεως, δεν καθίσταται εκτελεστή 

πριν από την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας και σε περίπτωση 

άσκησης ιεραρχικής προσφυγής από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, πριν 

από την έκδοση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία 

εκδίδεται μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της 

ιεραρχικής προσφυγής. 
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Εξουσία 

τελωνειακών 

λειτουργών για 

κατακράτηση 

εισαγόμενων από 

τρίτες χώρες 

προϊόντων. 

26.-(1) Τελωνειακός λειτουργός δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια 

αρχή και για διευκόλυνση της ενάσκησης από αυτήν ή από 

εξουσιοδοτημένο λειτουργό της, οποιασδήποτε από τις εξουσίες που της 

χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο για επιτήρηση της αγοράς, να 

κατακρατεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες, 

προϊόντα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες και τα οποία - 
  
  (α) παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν εύλογη υποψία ως προς την ύπαρξη σοβαρού 

και άμεσου κινδύνου στην υγεία, και  
   
  (β) δε συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα ή δεν φέρουν τη 

σήμανση συμμόρφωσης. 
  
      (2) Οτιδήποτε κατακρατείται δυνάμει του παρόντος άρθρου θα 

τυγχάνει χειρισμό κατά τη διάρκεια της κατακράτησης του κατά τρόπο που 

ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων θα αποφασίζει σύμφωνα με την 

εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία. 
  
      (3) Η αναφορά στο εδάφιο (1) στις τρεις εργάσιμες ημέρες αφορά 

περίοδο εβδομήντα δύο ωρών, που υπολογίζεται από το χρόνο της 

κατακράτησης των προϊόντων, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο 

αυτή ο χρόνος τυχόν αργιών που μεσολαβούν. 
  
      (4)  Σε περίπτωση που η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών 

παρέρχεται χωρίς η αρμόδια αρχή να λάβει οποιαδήποτε μέτρα δυνάμει 

των άρθρων 27 και 28, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων διατάσσει 

πάραυτα την αποδέσμευση και τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω 

προϊόντων. 
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      (5) Τα έξοδα αποθήκευσης ή κατακράτησης που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον κατασκευαστή ή τον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή τον εισαγωγέα ανάλογα με την 

περίπτωση. 
  
Εξουσία 

Διευθυντή 

Τμήματος 

Τελωνείων για 

αποκάλυψη 

πληροφοριών. 

27.-(1)  Εφόσον κρίνεται απαραίτητο για διευκόλυνση της ενάσκησης από 

την αρμόδια αρχή ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό της 

οποιασδήποτε αρμοδιότητας δυνάμει του παρόντος Νόμου για σκοπούς 

επιτήρησης της αγοράς, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων μπορεί να 

εξουσιοδοτήσει την αποκάλυψη στην αρμόδια αρχή πληροφοριών που 

λαμβάνονται για σκοπούς ενάσκησης από το Διευθυντή του Τμήματος 

Τελωνείων των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με εισαγόμενα προϊόντα. 
  
      (2) Η αποκάλυψη πληροφοριών που γίνεται σε οποιοδήποτε 

πρόσωπο δυνάμει του εδαφίου (1), θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων και μπορεί να γίνει μέσω τέτοιων 

προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του προσώπου αυτού και κατά 

τις οδηγίες του. 
  
Εξουσίες 

αρμόδιας αρχής 

σε σχέση  

με εισαγόμενα  

από τρίτες χώρες 

προϊόντα. 

28.  Η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Διευθυντή του 

Τμήματος Τελωνείων για τα αποτελέσματα του ελέγχου της στα 

εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα και σε περίπτωση - 

  
74(Ι) του 1994 

99(Ι) του 1997 

107(Ι) του 1998. 

 (α) καταναλωτικών προϊόντων κατά την έννοια του περί 

Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων Νόμου καθώς και 

οποιουδήποτε άλλου νόμου τους τροποποιεί ή τους 

αντικαθιστά, τα οποία δεν είναι ασφαλή δυνάμει του πιο πάνω 

Νόμου και τα οποία εμπίπτουν και στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί 

Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων Νόμου σε σχέση ιδίως 

με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών 

μελών· 
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  (β) προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα 

έγγραφα ή δεν φέρουν την σήμανση συμμόρφωσης, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής 

νομοθεσίας· 
   
  (γ) προϊόντων τα οποία συνοδεύονται από τα απαραίτητα 

έγγραφα και φέρουν την σήμανση συμμόρφωσης, αλλά κατά 

την αρμόδια αρχή παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την 

ασφάλεια και υγεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος 

Νόμου σε σχέση με τη διαδικασία επίκλησης της ρήτρας 

διασφάλισης. 
  
Διαδικασία 

εκτίμησης της 

συμμόρφωσης. 

29.-(1) Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 

υποχρεούται να θέτει προϊόν που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, πριν 

από τη διάθεσή του στην αγορά, σε διαδικασία εκτίμησης της 

συμμόρφωσης σχετικά με όλες τις οικείες απαιτήσεις του σχετικού μέτρου 

εφαρμογής. 
  
      (2) Η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης καθορίζεται από τους 

σχετικούς για κάθε προϊόν Κανονισμούς. 
  
      (3) Ο κατασκευαστής δύναται να επιλέξει να εφαρμόσει- 
  
 

Παράρτημα IΙΙ. 
 (α) είτε τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου σχεδιασμού, που 

καθορίζεται στο Παράρτημα IΙΙ, 
   
 
 
Παράρτημα ΙV. 

 (β) είτε τη διαδικασία του συστήματος διαχείρισης, που καθορίζεται 

στο Παράρτημα ΙV. 
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      (4)  Όταν είναι δεόντως δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον κίνδυνο, 

ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εφαρμόζει για 

σκοπούς εκτίμησης της συμμόρφωσης μια από τις διαδικασίες που 

καθορίζονται στην Απόφαση 93/465/ΕΟΚ. 
  
      (5) Όταν η αρμόδια αρχή έχει ισχυρές ενδείξεις ενδεχόμενης μη 

συμμόρφωσης προϊόντος, η εν λόγω αρχή δημοσιεύει το ταχύτερο 

δυνατόν τεκμηριωμένη εκτίμηση της συμμόρφωσης του προϊόντος, την 

οποία μπορεί να διεξαγάγει εγκεκριμένος κοινοποιημένος οργανισμός, 

ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διορθωτική επέμβαση, εφόσον απαιτείται. 
  
 

 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙV. 

     (6) Σε περίπτωση που ένα προϊόν που καλύπτεται από μέτρα 

εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό καταχωρημένο σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2006 και η σχεδιαστική 

λειτουργία περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής αυτής της καταχώρισης, 

το σύστημα διαχείρισης αυτού του οργανισμού τεκμαίρεται ότι έχει 

συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Παράρτημα ΙV. 

     (7) Σε περίπτωση που ένα προϊόν που καλύπτεται από μέτρα 

εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό, ο οποίος διαθέτει σύστημα 

διαχείρισης που περιλαμβάνει τη λειτουργία του σχεδιασμού του 

προϊόντος και το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με εναρμονισμένα 

πρότυπα, οι αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το σύστημα 

διαχείρισης τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες 

απαιτήσεις του Παραρτήματος IV. 
  
      (8)(α) Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός 

προϊόντος που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο κατασκευαστής ή ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διατηρεί, για διενέργεια 

επιθεώρησης, επί χρονικού διαστήματος δέκα ετών μετά την κατασκευή 

του τελευταίου προϊόντος, τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη 

διενεργηθείσα εκτίμηση συμμόρφωσης, καθώς και τις δηλώσεις 
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συμμόρφωσης που εκδόθηκαν. 
  
 (β) Τα σχετικά έγγραφα τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής 

εντός δέκα ημερών μετά την παραλαβή σχετικού αιτήματος. 
  
      (9) Τα έγγραφα που αφορούν την εκτίμηση της συμμόρφωσης και τη 

δήλωση συμμόρφωσης συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
   
Εγκεκριμένοι και 

κοινοποιημένοι 

οργανισμοί. 

30. Οι διατάξεις του Μέρους IV του περί Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει 

να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, σχετικά με 

εγκεκριμένους και κοινοποιημένους οργανισμούς εφαρμόζονται αναλόγως 

και για σκοπούς του παρόντος Νόμου. 
  
Τεκμήριο 

συμμόρφωσης. 

 

31.-(1) Προϊόν συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις σχετικού μέτρου 

εφαρμογής όταν φέρει την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 σήμανση 

συμμόρφωσης. 
  
      (2) Συμμόρφωση προϊόντος με εναρμονισμένο πρότυπο, οι αριθμοί 

αναφοράς του οποίου έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης του προϊόντος με 

όλες τις σχετικές απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής στο οποίο 

αναφέρεται το εν λόγω πρότυπο. 
  
      (3) Προϊόν στο οποίο έχει απονεμηθεί το κοινοτικό οικολογικό σήμα 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000/ΕΚ, τεκμαίρεται ότι έχει 

συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του σχετικού 

μέτρου εφαρμογής, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται από το 

οικολογικό σήμα. 
      (4) Προϊόν στο οποίο έχει απονεμηθεί οικολογικό σήμα κατά τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9(4) της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ, τεκμαίρεται ότι 

έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του σχετικού 

μέτρου εφαρμογής, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται από το 
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οικολογικό σήμα. 
   
Απόσυρση 

τεκμηρίου 

συμμόρφωσης. 

32.-(1) Η αρμόδια αρχή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά 

με τη διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης των εναρμονισμένων 

προτύπων. 
  
      (2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι εναρμονισμένο 

πρότυπο, η εφαρμογή του οποίου τεκμαίρεται ότι πληροί τις ειδικές 

διατάξεις σχετικού μέτρου εφαρμογής, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις εν 

λόγω διατάξεις, ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο παραθέτοντας τους 

λόγους πάνω στους οποίους βασίζεται η κρίση της αυτή, το οποίο 

ενημερώνει τη μόνιμη επιτροπή που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 5 

της Οδηγίας 98/34/ΕΚ. 
  
      (3)  Σε περίπτωση που η πιο πάνω αναφερόμενη στο εδάφιο (2) 

επιτροπή αποφασίσει ότι το εναρμονισμένο πρότυπο δεν συμμορφώνεται 

πλήρως με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής, η Επιτροπή 

αποσύρει ή τροποποιεί, ανάλογα με την απόφαση, το τεκμήριο 

συμμόρφωσης και η αρμόδια αρχή με απόφασή της η οποία δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ανακαλεί οποιεσδήποτε 

δημοσιεύσεις έγιναν δυνάμει του εδαφίου (4) και αποσύρει ή τροποποιεί 

την αποδοχή του τεκμηρίου συμμόρφωσης, ενεργώντας σύμφωνα με την 

απόφαση της Επιτροπής. 
  
      (4) Ο τίτλος και αριθμός εναρμονισμένου προτύπου που αφορά 

συγκεκριμένο προϊόν, του οποίου η εφαρμογή από τον κατασκευαστή 

προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις διατάξεις σχετικού μέτρου 

εφαρμογής καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτού δημοσιεύονται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από την αρμόδια αρχή. 
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Απαιτήσεις για  

τα κατασκευαστι-

κά στοιχεία και  

τις υπομονάδες 

συναρμολόγησης. 

33.-(1)  Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45 δύνανται να 

προβλέπουν  ότι  οι  κατασκευαστές  ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί 

τους,   οι   οποίοι   διαθέτουν   στην   αγορά   ή/και   θέτουν  σε  λειτουργία 

κατασκευαστικά στοιχεία και υπομονάδες συναρμολόγησης υποχρεούνται 

να παρέχουν στον κατασκευαστή ενός προϊόντος που καλύπτεται από 

μέτρα εφαρμογής τις σχετικές πληροφορίες για την υλική σύνθεση και για 

την κατανάλωση ενέργειας, υλικών ή/και πόρων των κατασκευαστικών 

στοιχείων ή υπομονάδων συναρμολόγησης. 
  
      (2) Η προβλεπόμενη από Κανονισμούς απαίτηση για παροχή 

πληροφοριών από τον κατασκευαστή ή/και τον εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπό του, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1), είναι ανάλογη ως 

προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και πρέπει κατά την επιβολή της να 

λαμβάνεται υπόψη το εύλογο του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά 

ευαίσθητων πληροφοριών. 
  
Διοικητική 

συνεργασία και 

ανταλλαγή 

πληροφοριών. 

34.-(1) Οι αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου αρχές 

συνεργάζονται μεταξύ τους, ανταλλάσσουν πληροφορίες και παρέχουν 

προς την Επιτροπή πληροφορίες, ούτως ώστε να υποβοηθείται η 

εφαρμογή του παρόντος Νόμου, και ιδίως η εφαρμογή του άρθρου 20. 
   
      (2) Για σκοπούς του εδαφίου (1) οι αρμόδιες αρχές αξιοποιούν, στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό, τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και μπορούν να 

υποστηρίζονται από σχετικά κοινοτικά προγράμματα. 
  
      (3) Το Υπουργείο γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις αρχές που είναι 

αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 
   
Επιχειρήσεις 

μικρού και  

μεσαίου  

μεγέθους. 

35. Το Υπουργείο λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την ενίσχυση των 

δικτύων και δομών παροχής βοήθειας, για την ενθάρρυνση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων να 

υιοθετήσουν, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος, 

περιβαλλοντικώς υγιή προσέγγιση και να προσαρμοσθούν προς τη 
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μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
  
Πληροφορίες  

για τον  

καταναλωτή. 

36. Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα εφαρμογής, οι κατασκευαστές 

παρέχουν στους καταναλωτές των προϊόντων, υπό τη μορφή που κρίνουν 

κατάλληλη: 
   
  (α)  Την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με το ρόλο που μπορούν 

να διαδραματίσουν στην αειφόρο χρήση του προϊόντος, 
   
  (β)  τα οικολογικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τα οφέλη του 

οικολογικού σχεδιασμού, όταν τα μέτρα εφαρμογής το 

απαιτούν. 
  
Ποινικά 

αδικήματα. 
37.-(1) Πρόσωπο το οποίο- 

  
  (α)  Εν γνώσει του διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία προϊόν 

το οποίο δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου και των Κανονισμών· 
   
  (β)  χρησιμοποιεί τη σήμανση συμμόρφωσης ή οποιοδήποτε άλλο 

πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που εκδίδεται από 

κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης 

συμμόρφωσης, χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή 

παραπλανητικά, ή που πλαστογραφεί ή παραποιεί 

οποιαδήποτε από τα πιο πάνω έγγραφα ή τη σήμανση 

συμμόρφωσης· 
   
  (γ)  διαθέτει ή διανέμει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν χωρίς την 

απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης ή με ψευδή ή μη 

εξουσιοδοτημένη δήλωση συμμόρφωσης ή χωρίς να επιθέτει 

στο προϊόν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης ή επιθέτει 

πλαστή ή μη προβλεπόμενη από το Νόμο και τους 

Κανονισμούς σήμανση συμμόρφωσης· 
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  (δ) επιθέτει σήμανση συμμόρφωσης σε προϊόν το οποίο δεν 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου· 
   
  (ε)  επιθέτει σήμανση συμμόρφωσης  σε προϊόν το οποίο εν γνώσει 

του δε συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο και τους 

Κανονισμούς· 
   
  (στ) διαθέτει στην αγορά μη σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου και των Κανονισμών προϊόν, το οποίο όμως 

συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης· 
   
  (ζ)  παραβαίνει ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης προϊόντος  

που επιδίδεται δυνάμει των εδαφίων (2) και (6) του άρθρου 20· 

και 
   
  (η)  εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα σε σχέση με τη 

διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης χωρίς να είναι εγκεκριμένο 

ή κοινοποιημένο, 
   
 διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε 

φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιμο 

που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί. 
  
      (2) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, τα πιο πάνω 

αδικήματα τιμωρούνται με φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 

τέσσερα χρόνια ή με πρόστιμό που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες 

ή και στις δύο ποινές μαζί. 
   
Επιβολή 

διοικητικού 

προστίμου. 

38.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 19, η 

αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο 

χιλιάδες (2.000) λίρες - 
  
  (α) στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή 
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στον εισαγωγέα ανάλογα με την περίπτωση, σε περίπτωση που 

δεν παραχωρούν σε αυτή μέσα σε τακτή προθεσμία τη δήλωση 

συμμόρφωσης, ή τα απαιτούμενα έγγραφα ή πληροφορίες που 

αφορούν τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης ή την 

τεχνική τεκμηρίωση που εμποδίζουν ή παρακωλύουν με 

οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες αυτές ή που παραχωρούν 

ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· 
   
  (β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, παρουσιάζεται, χωρίς την 

απαιτούμενη από τους περί των Βασικών Απαιτήσεων που 

πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων 

Νόμους του 2002 έως 2005, έγκριση, ως κοινοποιημένος 

οργανισμός· 
   
  (γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει χωρίς οποιαδήποτε έγκριση, 

πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από 

κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης 

της συμμόρφωσης· 
   
  (δ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα παρακωλύει 

εξουσιοδοτημένο λειτουργό της αρμόδιας αρχής ή οποιοδήποτε 

τελωνειακό λειτουργό ο οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή 

οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου. 
   
      (2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται 

να επιβάλλει πρόστιμο από πενήντα μέχρι και εκατό λίρες για κάθε ημέρα 

συνέχισης της παράβασης ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. 
  
      (3) Το επιβαλλόμενο δυνάμει του εδαφίου (1) πρόστιμο υπολογίζεται 

ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης. 
  
      (4) Κατά την επιβολή του προστίμου, η αρμόδια αρχή δύναται, αν το 

θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη 
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δέσμευσης που παρέχεται έναντι της από τον παραβάτη ή εκ μέρους του 

παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική 

άρσης ή αποκατάστασης αυτής. 
  
      (5) Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας 

αρχής που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία 

στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικώς 

ή γραπτώς. 
  
      (6) Κατά της απόφασης για επιβολή προστίμου, επιτρέπεται η άσκηση 

ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσα σε 

προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον 

παραβάτη. 
  
      (7) Το ποσό του προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν 

περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών, από την 

κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή χρηματικής ποινής ή σε 

περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου 

σύμφωνα με το εδάφιο (2), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής 

προσφυγής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. 
  
      (8) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο 

επιβαλλομένων από την αρμόδια αρχή προστίμων, η αρμόδια αρχή 

λαμβάνει δικαστικά μέτρα και το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό 

χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. 
  
Ανάκτηση 

δαπανών 

εκτέλεσης. 

39. Σε περίπτωση που δικαστήριο καταδικάζει πρόσωπο για οποιοδήποτε 

από τα αδικήματα του άρθρου 37, σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή 

εκδίδει διάταγμα για δήμευση προϊόντων δυνάμει του άρθρου 21, έχει 

εξουσία, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη διαταγή για έξοδα ή 

δαπάνες να διατάξει το πρόσωπο που καταδικάστηκε, ή ανάλογα με την 

περίπτωση, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον επί των προϊόντων, 
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να αποζημιώσει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία 

υποβλήθηκε ή δυνατό να υποβληθεί - 
  
  (α) σε σχέση με οποιαδήποτε κατάσχεση ή κατακράτηση 

προϊόντων από ή για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής· 
   
  (β) σε σχέση με συμμόρφωση της αρμόδιας αρχής με οδηγίες του 

δικαστηρίου για τη δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος· 
   
  (γ) σε σχέση με οποιαδήποτε έξοδα επιβαρύνθηκε η αρμόδια αρχή 

κατά την ενάσκηση των εξουσιών της δυνάμει του παρόντος 

Νόμου. 
  
Αποζημιώσεις για 

λήψη εσφαλμένων 

μέτρων 

επιτήρησης  

της αγοράς. 

40.  Όταν η αρμόδια αρχή κατά την ενάσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή 

αρμοδιότητας δυνάμει του παρόντος Νόμου για σκοπούς επιτήρησης της 

αγοράς, επιφέρει απώλεια ή ζημιά στον κατασκευαστή ή τον 

εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο ή στον εισαγωγέα ή στο πρόσωπο 

που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, ανάλογα 

με την περίπτωση, φέρει ευθύνη για την καταβολή αποζημιώσεων στο 

σχετικό πρόσωπο αναφορικά με την απώλεια ή ζημία που προκαλείται 

συνεπεία της άσκησης της εν λόγω εξουσίας ή αρμοδιότητας, εκτός εάν 

ενήργησε καλόπιστα, εφόσον - 
  
  (α) δεν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου σε 

σχέση με το προϊόν· 
   
  (β) η άσκηση της εξουσίας αυτής δεν οφείλεται σε οποιαδήποτε 

αμέλεια ή παράλειψη εκ μέρους του προσώπου αυτού. 
  
Αστική ευθύνη. 

Κεφ. 148. 

87 του 1973 

54 του 1978 

156 του 1985 

41.-(1)  Παραβίαση υποχρέωσης που επιβάλλεται στον παρόντα Νόμο και 

τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, αποτελεί αστικό 

αδίκημα δυνάμει του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, έναντι 

οποιουδήποτε προσώπου μπορεί να υποστεί ζημιά από την παράβαση 
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41 του 1989 της υποχρέωσης αυτής. 
73(Ι) του 1992 

101(Ι) του 1996 

49(Ι) του 1997 

29(Ι) του 2000 

154(Ι) του 2002 

129(Ι) του 2006 

171(Ι) του 2006. 

 

  
      (2) Παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης δυνάμει του παρόντος 

Νόμου από οποιοδήποτε πρόσωπο δημιουργεί, με την επιφύλαξη των 

νομικών αρχών που εφαρμόζονται σε αγωγές για αθέτηση θέσμιων 

καθηκόντων, αγώγιμο δικαίωμα προς όφελος του ζημιωθέντος 

προσώπου. 
  
      (3)  Η δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου ευθύνη, δε δύναται να 

περιοριστεί ή να αποκλειστεί με οποιοδήποτε συμβατικό όρο, με 

οποιαδήποτε ειδοποίηση ή με οποιαδήποτε άλλη πρόνοια. 
  
      (4) Στο παρόν άρθρο ο όρος «ζημιά» σημαίνει σωματική βλάβη και 

θάνατο. 
  
Νομική ευθύνη 

για ελαττωματικά 

προϊόντα. 

105(Ι) του 1995 

94(Ι) του 1999 

113(Ι) του 2000 

45(Ι) του 2002. 

42.  Οι διατάξεις του περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) 

Νόμου εφαρμόζονται ανάλογα σε σχέση με προϊόν το οποίο εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και σε τέτοια περίπτωση ο 

κατασκευαστής θεωρείται ως παραγωγός. 

  
Ευθύνη 

εργοδότη. 

89(Ι) του 1996 

158(Ι) του 2001 

25(Ι) του 2002 

41(Ι) του 2003 

99(Ι) του 2003. 

43.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία Νόμου, εργοδότης οφείλει να προμηθεύεται ή να χρησιμοποιεί, 

μόνο προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου και των Κανονισμών. 
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 (2)  Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν περαιτέρω υποχρεώσεις του 

εργοδότη σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα. 
  
Αρμοδιότητες και 

υποχρεώσεις 

Υπουργείου. 

44.-(1) Το Υπουργείο, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων 

αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών του που καθορίζονται στον παρόντα 

Νόμο ή/και σε Κανονισμούς, είναι υπεύθυνο για - 
  
  (α) τη λειτουργία της Επιτροπής Έγκρισης· 
   
  (β) την ενημέρωση του εμπορικού και βιομηχανικού κόσμου για την 

εφαρμογή του παρόντος Νόμου· 
   
  (γ) το συντονισμό για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος 

Νόμου· και 
   
  (δ) την παροχή συμβουλών και την καθοδήγηση των αρμόδιων 

αρχών, σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 
   
      (2) Το Υπουργείο οφείλει να τηρεί την εμπιστευτικότητα οποιωνδήποτε 

πληροφοριών λαμβάνει κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και 

εξουσιών που του παραχωρούνται από τον παρόντα Νόμο. 
  
Εξουσία έκδοσης 

Κανονισμών. 
45.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, οι 

οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την καλύτερη 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
  
 

 

 

 

Παράρτημα V. 

     (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο πάνω εδαφίου (1), το 

Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει Κανονισμούς, οι οποίοι κατατίθενται στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων, για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων 

του Παραρτήματος V, οι οποίοι δύνανται να περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων: 
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  (α) Διατάξεις που να ενσωματώνουν στην έννομη τάξη της 

Δημοκρατίας τις διατάξεις των Οδηγιών εφαρμογής της Οδηγίας 

2005/32/ΕΚ, 
   
  (β)  τη δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων από την αρμόδια αρχή ή 

το Υπουργικό Συμβούλιο για την εφαρμογή των Κανονισμών για 

συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
   
  (γ)  τη συνεργασία μεταξύ περισσότερων αρμόδιων αρχών για την 

επιτήρηση της αγοράς, 
   
  (δ)  οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία ο παρόν Νόμος παρέχει 

εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση Κανονισμών, 
   
  (ε)  τη δημιουργία αδικημάτων για την παράβαση διατάξεων τους 

και να προβλέπουν ποινές ανάλογα με τη φύση της παράβασης 

λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό μη συμμόρφωσης και τον 

αριθμό τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων που 

διατίθενται στην κοινοτική αγορά· οι εν λόγω ποινές δεν δύναται 

να υπερβαίνουν, σε περίπτωση φυλάκισης τα πέντε έτη και σε 

περίπτωση χρηματικής ποινής τις πενήντα χιλιάδες λίρες. 
   
Εξουσία έκδοσης 

Διαταγμάτων. 
46. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα με τα οποία να τροποποιεί 

τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου 
   

 

Αρ. Φακ.:  23.01.048.268-2007  

ΚρΑ/ΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE 

[άρθρο 7 (2)] 

 
 
Η σήμανση συμμόρφωσης πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 5 mm. Αν η σήμανση 

συμμόρφωσης μειωθεί ή αυξηθεί, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που δίνονται 

στο παραπάνω σχήμα. 

Η σήμανση συμμόρφωσης πρέπει να τίθεται πάνω στο προϊόν. Όταν αυτό δεν είναι 

δυνατόν, πρέπει να τίθεται πάνω στη συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

[άρθρο 7(3)] 

 

Η δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου του. 

 

2. Περιγραφή του μοντέλου, επαρκή για τη σαφή αναγνώρισή του. 

 

3. Ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία των εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων 

προτύπων. 

 

4. Ανάλογα με την περίπτωση, τα άλλα τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 

5. Ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία άλλης νομοθεσίας που προβλέπει την 

τοποθέτηση της σήμανσης συμμόρφωσης. 

 

6. Στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που έχει το δικαίωμα να 

δεσμεύει τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

[άρθρο 29(3)(α)] 

 

1. Το παρόν Παράρτημα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή 

ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του που εκπληρώνει τις υποχρεώσεις οι 

οποίες καθορίζονται στο σημείο 2 του παρόντος Παραρτήματος διασφαλίζει και 

δηλώνει ότι το προϊόν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του σχετικού μέτρου 

εφαρμογής. Η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα 

προϊόντα και πρέπει να φυλάσσεται από τον κατασκευαστή. 

 

2. Ο κατασκευαστής καταρτίζει φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης που καθιστά δυνατή 

την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις του σχετικού 

μέτρου εφαρμογής. 

 

Η εν λόγω τεκμηρίωση περιλαμβάνει ιδίως: 

 

(α) Γενική περιγραφή του προϊόντος και της χρήσης για την οποία προορίζεται· 

 

(β) τα πορίσματα σχετικών μελετών περιβαλλοντικής αξιολόγησης που εκπόνησε ο 

κατασκευαστής ή/και παραπομπές σε βιβλιογραφία περιβαλλοντικής αξιολόγησης 

ή σε περιπτωσιολογικές μελέτες, που χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή για 

την αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και τον καθορισμό λύσεων όσον αφορά το 

σχεδιασμό του προϊόντος· 

 

(γ) το οικολογικό προφίλ, εφόσον απαιτείται από το μέτρο εφαρμογής· 

 

(δ) στοιχεία των προδιαγραφών σχεδιασμού του προϊόντος σχετικά με τις πτυχές 

περιβαλλοντικού σχεδιασμού του· 

 

(ε) κατάλογο των αναφερόμενων στο άρθρο κατάλληλων προτύπων, που 

εφαρμόσθηκαν εν όλω ή εν μέρει, και περιγραφή των λύσεων που υιοθετήθηκαν 

για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής σε περίπτωση μη 
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εφαρμογής των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο  ή όταν τα εν λόγω 

έγγραφα δεν πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής· 

 

(στ) αντίγραφο των πληροφοριών που αφορούν τις πτυχές περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού του προϊόντος οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στα μέτρα εφαρμογής· 

 

(ζ) τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν για τις απαιτήσεις 

οικολογικού σχεδιασμού, με λεπτομερή στοιχεία για τη συμμόρφωση των 

μετρήσεων αυτών με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που καθορίζονται στο 

σχετικό μέτρο εφαρμογής. 

 

3. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει 

ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού που 

αναφέρονται στο σημείο 2 και με τις απαιτήσεις του μέτρου που εφαρμόζεται σ' 

αυτό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

[άρθρο 29(3)(β), (6) και (7)] 

 

1. Το παρόν Παράρτημα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ο 

οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σημείου 2 του παρόντος Παραρτήματος, 

διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου 

εφαρμογής. Η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα 

προϊόντα και πρέπει να φυλάσσεται από τον κατασκευαστή. 

 

2. Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης του προϊόντος είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιείται σύστημα διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστής 

εφαρμόζει τα περιβαλλοντικά στοιχεία που καθορίζονται στο σημείο 3 του 

παρόντος παραρτήματος. 

 

3. Περιβαλλοντικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης 

Το παρόν σημείο προσδιορίζει τα στοιχεία ενός συστήματος διαχείρισης και τις 

διαδικασίες βάσει των οποίων ο κατασκευαστής μπορεί να αποδεικνύει ότι το 

προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής. 

 

3.1. Πολιτική στον τομέα των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος 

Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι πληροί τις απαιτήσεις 

του σχετικού μέτρου εφαρμογής. Ο κατασκευαστής πρέπει επίσης να είναι σε θέση 

να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό και την επανεξέταση των στόχων και 

δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος για τη βελτίωση των 

συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος. 

 

Όλες οι διατάξεις που θεσπίζονται από τον κατασκευαστή για τη βελτίωση των 

συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων και τον καθορισμό του οικολογικού προφίλ 

του προϊόντος, εφόσον απαιτείται από το μέτρο εφαρμογής, μέσω του σχεδιασμού 

και της κατασκευής του, πρέπει να τεκμηριώνονται με συστηματικό και τακτικό 

τρόπο υπό μορφή γραπτών διαδικασιών και οδηγιών. 
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Οι εν λόγω διαδικασίες και οδηγίες πρέπει, ιδίως, να περιλαμβάνουν κατάλληλη 

περιγραφή: 

 

- του καταλόγου των εγγράφων που πρέπει να συντάσσονται και - ανάλογα με την 

περίπτωση - να προσκομίζονται για να αποδεικνύεται η συμμόρφωση του 

προϊόντος, 

- των στόχων και δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος και της 

οργανωτικής δομής, των ευθυνών, των εξουσιών της διοίκησης και του τρόπου 

κατανομής των πόρων όσον αφορά την εφαρμογή και τη διατήρησή τους, 

- των ελέγχων και των δοκιμών που πρέπει να διενεργούνται μετά την κατασκευή 

του προϊόντος για να ελέγχονται οι επιδόσεις του σε σχέση με τους δείκτες 

περιβαλλοντικών επιδόσεων, 

- των διαδικασιών για τον έλεγχο της αναγκαίας τεκμηρίωσης και για τη διασφάλιση 

της συνεχούς ενημέρωσής της, 

- της μεθόδου για τον έλεγχο της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των 

περιβαλλοντικών στοιχείων του συστήματος διαχείρισης. 

 

3.2. Προγραμματισμός 

Ο κατασκευαστής θεσπίζει και διατηρεί: 

 

(α) Διαδικασίες για τον καθορισμό του οικολογικού προφίλ του προϊόντος· 

 

(β) στόχους και δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος, οι οποίοι 

συνεκτιμούν τις τεχνολογικές εναλλακτικές επιλογές οι οποίες λαμβάνουν υπόψη 

τις τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις· 

 

(γ) πρόγραμμα για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

 

3.3. Εφαρμογή και τεκμηρίωση 

 

3.3.1. Η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης καλύπτει, κυρίως, τα εξής: 

 

(α) Καθορίζονται και τεκμηριώνονται ευθύνες και αρχές ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται η επίτευξη ουσιαστικών περιβαλλοντικών επιδόσεων από το προϊόν 
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και η υποβολή εκθέσεων για τη λειτουργία του, με στόχο την επανεξέταση και τη 

βελτίωσή του· 

 

(β) συντάσσονται έγγραφα που περιγράφουν τις τεχνικές ελέγχου και εξακρίβωσης 

του σχεδιασμού και τις διαδικασίες και τα συστηματικά μέτρα που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος· 

 

(γ) ο κατασκευαστής συντάσσει και διατηρεί πληροφορίες που περιγράφουν τα 

βασικά περιβαλλοντικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης και τις διαδικασίες 

ελέγχου όλων των απαιτούμενων εγγράφων. 

 

3.3.2. Η τεκμηρίωση του προϊόντος διευκρινίζει, κυρίως, τα ακόλουθα: 

 

(α) Τη γενική περιγραφή του προϊόντος και την προβλεπόμενη χρήση του· 

 

(β) τα αποτελέσματα σχετικών μελετών περιβαλλοντικής αξιολόγησης εκ μέρους 

του κατασκευαστή, ή/και παραπομπές σε βιβλιογραφία περιβαλλοντικής 

αξιολόγησης ή σε περιπτωσιολογικές μελέτες που χρησιμοποίησε ο 

κατασκευαστής για την αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και τον καθορισμό λύσεων 

όσον αφορά τον σχεδιασμό του προϊόντος· 

 

(γ) το οικολογικό προφίλ εφόσον απαιτείται από το μέτρο εφαρμογής· 

 

(δ) τα έγγραφα που περιγράφουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που 

διενεργήθηκαν για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, με λεπτομερή στοιχεία 

για τη συμμόρφωση των μετρήσεων αυτών με τις απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού που καθορίζονται στο σχετικό μέτρο εφαρμογής· 

 

(ε) ο κατασκευαστής καθορίζει προδιαγραφές που αναφέρουν, ιδίως, τα πρότυπα 

που εφαρμόσθηκαν· σε περίπτωση μη εφαρμογής των προτύπων που 

αναφέρονται στο άρθρο  ή όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν πληρούν πλήρως τις 

απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

διασφάλιση της συμμόρφωσης· 
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(στ) αντίγραφο των πληροφοριών σχετικά με τις πτυχές περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού του προϊόντος οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 

προσδιορίζονται στα μέτρα εφαρμογής. 
 

3.4. Έλεγχος και διορθωτικά μέτρα 

 

(α) ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει ότι το 

προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού του και 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέτρου εφαρμογής που εφαρμόζεται σε αυτό· 

 

(β) ο κατασκευαστής θεσπίζει και διατηρεί διαδικασίες για τη διερεύνηση και την 

αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης, και επιφέρει στις τεκμηριωμένες διαδικασίες 

τις τροποποιήσεις που προκύπτουν από τα διορθωτικά μέτρα· 

 

(γ) ο κατασκευαστής διενεργεί τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, πλήρη εσωτερικό 

έλεγχο του συστήματος διαχείρισης, αναφορικά προς τα περιβαλλοντικά του 

στοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
[άρθρα 2 και 45(2)] 

 

Οι πιο κάτω κατηγορίες προϊόντων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

Νόμου: 

 

1. Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και Συνδυασμοί τους. 

 

2. Νέοι Λέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούμενοι με Υγρά ή Αέρια Καύσιμα. 

 

3. Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους Λαμπτήρες Φθορισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚρΑ/ΝΑ 

Αρ. Φακ.:  23.01.048.268-2007 
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