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Επισκόπηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας των 

δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς, σύμφωνα με το 

άρθρο 18 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 765/2008-2010-2013 

[Κυπριακή Δημοκρατία] 

Επεξηγήσεις για τη χρήση του παρόντος υποδείγματος 
Το υπόδειγμα προβλέπει την επισκόπηση και αξιολόγηση της λειτουργίας της εποπτείας της αγοράς 

σε διάφορα επίπεδα: 

 σε συγκεντρωτικό επίπεδο («Επισκόπηση των γενικών δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς) 

που παρέχει μια συνοπτική εικόνα της γενικής οργάνωσης και των πόρων της εποπτείας της 

αγοράς στα κράτη μέλη.  

 σε ειδικό ανά τομέα επίπεδο. 

Για κάθε ένα από τα επίπεδα αυτά το υπόδειγμα οργανώνει την πληροφόρηση σε δύο τμήματα.  

Το τμήμα Α περιλαμβάνει ορισμένα βασικά «πραγματικά περιστατικά» σχετικά με την υφιστάμενη 

υποδομή ή τις δραστηριότητες που εκτελούνται, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση 

για την αξιολόγηση της λειτουργίας της επιτήρησης της αγοράς.  Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να 

συμπληρώσουν — αποφεύγοντας την επικάλυψη — τις πληροφορίες που παρέχονται ήδη στο 

πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων εποπτείας της αγοράς για την περίοδο 2010-2013. 

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ορισμένες σημαντικές παρατηρήσεις: 

 Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα Α μπορούν και πρέπει να συνοδεύονται από 

τυχόν συμπληρωματικές (ποσοτικές ή ποιοτικές) επεξηγήσεις που επιτρέπουν την πλήρη 

αξιολόγηση της σημασίας των μεγεθών και αποτρέπουν πιθανή παρερμηνεία τους. 

 Αν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο υπόδειγμα δεν είναι διαθέσιμες, αλλά μπορούν να 

εκτιμηθούν, τα κράτη μέλη καλούνται να παρέχουν εκτιμήσεις (αλλά καλούνται να 

διευκρινίσουν ότι πρόκειται για εκτίμηση). 

 Αν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο υπόδειγμα δεν είναι διαθέσιμες και δεν μπορούν 

να εκτιμηθούν, αλλά τα κράτη μέλη συλλέγουν ανάλογες πληροφορίες σε διαφορετική μορφή, 

καλούνται να σημειώσουν την ένδειξη «μ.δ.» (= μη διαθέσιμο) και να προσθέσουν τις 

πληροφορίες που κατέχουν, μαζί με τις εξηγήσεις που απαιτούνται για την ορθή ερμηνεία τους.  

 Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο υπόδειγμα έχουν την έννοια του «ελάχιστου κοινού 

παρονομαστή» που μπορεί να συμπληρωθεί με πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες ένα 

κράτος μέλος μπορεί να επιθυμεί να συμπεριλάβει ώστε να δώσει την κατάλληλη εικόνα των 

δραστηριοτήτων που εκτελούνται, όπως ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο οι αρχές των κρατών μελών ασκούν τις δραστηριότητές τους, τις τάσεις ή βασικά 

ζητήματα που αξίζει να επισημανθούν, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν 

αναλαμβάνονται κ.λπ.,  
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Το τμήμα Β περιέχει την αποκλειστική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων κάθε κράτους μέλους. Για 

το λόγο αυτό, το υπόδειγμα δεν προτείνει κάποια συγκεκριμένη μορφή. Ωστόσο, η αξιολόγηση θα 

πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται στο τμήμα Α, καθώς και σε πληροφορίες που 

παρέχονται στα εθνικά προγράμματα εποπτείας της αγοράς για την περίοδο 2010-2013.  
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Επισκόπηση των γενικών δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς 

Α. Επισκόπηση των γενικών δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη γενική οργάνωση της εποπτείας της αγοράς και τις υφιστάμενες 

υποδομές για την περίοδο 2010-2013 

Το γενικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς για το 2014 βρίσκεται αναρτημένο στην πιο κάτω 

ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/market-

surveillance/index_en.htm 

 

Α1. Επισκόπηση των γενικών δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς 

(Αφορά τομέα 1-ιατροτεχνογικο εξοπλισμό) 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη γενική οργάνωση της εποπτείας της αγοράς και τις υφιστάμενες 

υποδομές για την περίοδο 2010-2013 

Κατά την χρονική περίοδο Ιανουάριος 2010 – Αύγουστος 2013, η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού 

Εξοπλισμού ενεργούσε ελέγχους και επιθεωρήσεις αγοράς μόνο κατόπιν καταγγελιών και παραπόνων. Από τις 

αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τα τέλη του 2013, ενεργούνται προγραμματισμένες, σε εβδομαδιαίες βάση, 

επιτηρήσεις αγοράς.  

 

Πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των διαθέσιμων πόρων για τις δραστηριότητες εποπτείας της 

αγοράς (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

[Το παρόν τμήμα θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των πόρων που 

διατίθενται στην αρχή εποπτείας της αγοράς από ένα κράτος μέλος για όλες τις αναγκαίες 

δραστηριότητες (επιβολή της νομοθεσίας, επικοινωνίες) είτε σε γενικό είτε σε τομεακό επίπεδο. ] 

  2010 2011 2012 2013 

1.1 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε ονομαστικούς 

όρους (σε ευρώ) 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α 5000 

1.2 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε σχετικούς όρους (% 

του συνολικού εθνικού προϋπολογισμού) 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 

2 Προσωπικό διαθέσιμο στις αρχές εποπτείας 

της αγοράς (ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης) 

1 4 2 4 
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3 Αριθμός επιθεωρητών στη διάθεση των 

αρχών εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

1 4 2 4 

Β1. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας της 

αγοράς 

[Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει την αποκλειστική για κάθε κράτος μέλος αξιολόγηση των 

πληροφοριών που παρέχονται στο τμήμα Α. Στο τμήμα αυτό θα μπορεί, μεταξύ άλλων, να γίνεται 

αναφορά σε οριζόντιες δυσκολίες, εφόσον υπάρχουν, που αντιμετώπισαν οι αρχές κατά την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους (π.χ. έλλειψη πληροφοριών ιχνηλασιμότητας, προβλήματα όσον 

αφορά την κατανομή αρμοδιοτήτων, έλλειψη πόρων, ανεπαρκείς αποτρεπτικές κυρώσεις, κ.λπ.)]. 

 

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων γίνεται κυρίως μέσω ελέγχου 

των εγγράφων και μέσω φυσικών ελέγχων. 

Υπάρχει δυσκολία πραγματοποίησης εργαστηριακών ελέγχων δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 

εργαστήρια αναφοράς τα οποία να διενεργούν κατάλληλες δοκιμές και αναλύσεις που να 

εφαρμόζονται για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

Α2. Επισκόπηση των γενικών δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς 

(αφορά τομείς 4,7,9,10,13) 

Πληροφορίες σχετικά με τη γενική οργάνωση της εποπτείας της αγοράς και τις υφιστάμενες 

υποδομές για την περίοδο 2010-2013 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιτηρεί την εφαρμογή της εναρμονιστικής νομοθεσίας για τους 

Ανελκυστήρες, τα Μηχανήματα, τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, τα Απλά Δοχεία Πίεσης, τον 

Εξοπλισμό υπό Πίεση και τον Εξοπλισμό και τα Συστήματα Προστασίας που Προορίζονται 

για Χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες. Η εποπτεία της αγοράς γίνεται παγκύπρια από 

εξουσιοδοτημένους Επιθεωρητές στη βάση του Εθνικού Προγράμματος Εποπτείας της 

Αγοράς, ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών εντός της Δημοκρατίας, λήψης 

πληροφοριών μέσω του RAPEX για μη συμμορφούμενα προϊόντα, στοχευμένων 

εκστρατειών για συγκεκριμένα προϊόντα στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας μεταξύ κρατών 

μελών της ΕΕ (Ομάδες Εργασίας AdCo). 

Οι έλεγχοι γίνονται προληπτικά (proactively) και μετά από ατύχημα που μπορεί να γίνει ή 

λήψη παράπονου (reactively) και σε υποστατικά Κατασκευαστών, Εισαγωγέων και 

Διανομέων των πιο πάνω προϊόντων και σε Εγκαταστάτες Ανελκυστήρων (υποστατικά και 

χώρους εγκατάστασης ανελκυστήρων). Έλεγχοι γίνονται επίσης στα σημεία εισόδου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (λιμάνια και αεροδρόμια) σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές. 

Η εποπτεία της αγοράς γίνεται κυρίως από Επιθεωρητές στα Επαρχιακά Γραφεία 

Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και από Λειτουργούς στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, οι 
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οποίοι παρέχουν τεχνική υποστήριξη στους Επιθεωρητές και εμπειρογνωμοσύνη.  

Πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των διαθέσιμων πόρων για τις δραστηριότητες εποπτείας της 

αγοράς (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

[Το παρόν τμήμα θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των πόρων που 

διατίθενται στην αρχή εποπτείας της αγοράς από ένα κράτος μέλος για όλες τις αναγκαίες 

δραστηριότητες (επιβολή της νομοθεσίας, επικοινωνίες) είτε σε γενικό είτε σε τομεακό επίπεδο. ] 

  2010 2011 2012 2013 

1.1 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε ονομαστικούς 

όρους (σε ευρώ) 

μ.δ μ.δ μ.δ μ.δ 

1.2 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε σχετικούς όρους (% 

του συνολικού εθνικού προϋπολογισμού) 

μ.δ μ.δ μ.δ μ.δ 

2 Προσωπικό διαθέσιμο στις αρχές εποπτείας 

της αγοράς (ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης) 

8 7 6 6 

3 Αριθμός επιθεωρητών στη διάθεση των 

αρχών εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

6 5 4 4 

Β2. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας της 

αγοράς 

Δεδομένου ότι τα σημεία εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι συγκεκριμένα, ο έλεγχος 

που γίνεται σε προϊόντα από τρίτες χώρες, στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς, θεωρείται 

ικανοποιητικός. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι οι έλεγχοι που γίνονται δεν συναντούν δυσκολίες. 

Οι κυριότερες δυσκολίες που συναντούν οι αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της αγοράς είναι 

η έλλειψη εγγράφων τα οποία πρέπει να συνοδεύουν κάθε προϊόν, η απουσία επαρκών 

στοιχείων για ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και η απουσία αντιστοιχίας μεταξύ των 

στοιχείων που χρησιμοποιούνται από τις τελωνειακές αρχές για χαρακτηρισμό ορισμένων 

προϊόντων όπως π.χ. μηχανήματα και της ορολογίας που χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες 

αρχές εποπτείας της αγοράς. Η τελευταία δυσκολία μπορεί να οδηγήσει στην αποδέσμευση 

προϊόντος επειδή η τελωνειακή αρχή δεν το αναγνώρισε ως προϊόν (π.χ. μηχάνημα) και να 

επιτρέψει την είσοδό του στη Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ θα έπρεπε να μην επιτραπεί και να 

ζητηθεί η άποψη της αρμόδιας αρχής.  

 

Άλλες δυσκολίες είναι η έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων για τη διενέργεια 

επιστημονικών ελέγχων και δοκιμών σε κατάλληλα εργαστήρια, η χρονοβόρα διαδικασία για 

την επιβολή κυρώσεων. Επίσης, σημαντικό πρόβλημα αποτελούν η πληθώρα των 

εξειδικευμένων πληροφοριών που απαιτεί η ΕΕ στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας με 

αποτέλεσμα ο ρόλος του Επιθεωρητή να επικεντρώνεται στη συλλογή και καταγραφή των εν 
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λόγω πληροφοριών παρά στη ουσιαστική εργασία της εποπτείας της αγοράς. 

Δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς σε συγκεκριμένους 

τομείς(αφορά τομείς 4,7,9,10,13) 

1.A. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στον τομέα 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο 2010-2013 
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  2010 2011 2012 2013 

1. Αριθμός ατυχημάτων που οφείλονται σε 

προϊόντα/αριθμός καταγγελιών χρηστών 

    

2. Αριθμός τεκμηριωμένων καταγγελιών ανά 

κλάδο για  αθέμιτο ανταγωνισμό 

    

3. Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός) 

Μηχανήματα 

38 93 124 28 

 Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός) 

Ανελκυστήρες 

29 49 48 49 

 Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός) 

Εξοπλισμός υπό πίεση 

141 538 45 26 

 Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός) 

Απλά δοχεία πίεσης 

4 0 8 4 

 Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός) 

Μέσα ατομικής προστασίας 

19 8 44 12 

 Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός) 

Εξοπλισμός ATEX 

0 0 0 1 

3.1 Αριθμός επιθεωρήσεων αντίδρασης      

3.2 Αριθμός αυτόβουλων επιθεωρήσεων     

3.3 Αριθμός επιθεωρήσεων που 

υπαγορεύονται από τα τελωνεία 

    

4 Αριθμός επιθεωρήσεων που βασίζονται:     

4.1 σε δοκιμές που πραγματοποιούνται σε 

εργαστήρια 

0 4 0 0 

4.2 σε φυσικούς ελέγχους των προϊόντων     

5 Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:     

5.1 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης     

5.2 σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς παράγοντες 

(«εθελοντικά μέτρα») 

    

5.3 σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 

1 1 33 0 

5.4 στην επιβολή κυρώσεων/ποινών 0 0 0 0 

6 Αριθμός επιθεωρήσεων στις οποίες κλήθηκαν 

να συνεργαστούν άλλα κράτη μέλη 

0 0 0 0 
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Δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς σε συγκεκριμένους 

τομείς 

Τομέας 1- Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα 

1.A. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στον 

τομέα 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

1. Αριθμός ατυχημάτων που οφείλονται σε 

προϊόντα/αριθμός καταγγελιών χρηστών 
8 7 8 13 

2. Αριθμός τεκμηριωμένων καταγγελιών ανά 

κλάδο για  αθέμιτο ανταγωνισμό 
0 0 0 0 

3. Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός) 8 13 12 50 

3.1 Αριθμός επιθεωρήσεων αντίδρασης  5 9 10 0 

3.2 Αριθμός αυτόβουλων επιθεωρήσεων Ν/Α Ν/Α Ν/Α 50 

3.3 Αριθμός επιθεωρήσεων που 

υπαγορεύονται από τα τελωνεία 
3 4 2 3 

4 Αριθμός επιθεωρήσεων που βασίζονται:     

4.1 σε δοκιμές που πραγματοποιούνται σε 

εργαστήρια 
0 0 0 1 

4.2 σε φυσικούς ελέγχους των προϊόντων 8 13 12 500 

5 Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:     

5.1 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης 3 4 2 34 

5.2 σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς παράγοντες 

(«εθελοντικά μέτρα») 

2 4 2 31 

5.3 σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
1 0 0 3 

5.4 στην επιβολή κυρώσεων/ποινών 0 0 0 0 

6 Αριθμός επιθεωρήσεων στις οποίες κλήθηκαν 

να συνεργαστούν άλλα κράτη μέλη 
0 0 0 0 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 2010-

2013 (προαιρετικά) 

Στα πλαίσια επιτήρησης της αγοράς, οι λειτουργοί επιτήρησης προβαίνουν παράλληλα και σε σχετική 

ενημέρωση των διανομέων χονδρικής και λιανικής πώλησης για τους κινδύνους και κανόνες σε σχέση με τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα.  

Επιπρόσθετα, μέσο της ιστοσελίδας της Αρμόδιας Αρχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν 
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για το Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ αναρτώνται επίσης ειδοποιήσεις 

ασφάλειας σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα ώστε να ειδοποιηθούν οι χρήστες και οι επαγγελματίες υγείας 

και να μειωθεί το ενδεχόμενο σωματικής ή άλλης βλάβης. 

 

Πληροφορίες για τους πόρους (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

  2010 2011 2012 2013 

7.1 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε ονομαστικούς 

όρους (σε ευρώ) 

22 000 88 000 44 000 94 000 

7.2 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε σχετικούς όρους (% 

του συνολικού εθνικού προϋπολογισμού) 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 

8 Προσωπικό διαθέσιμο στις αρχές εποπτείας 

της αγοράς (ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης) 

1 4 2 4 

9 Αριθμός επιθεωρητών στη διάθεση των 

αρχών εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

1 4 2 4 

 

1.B. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας της 

αγοράς στον τομέα 

Στη Κυπριακή Δημοκρατία έχουν την έδρα τους: 

 8 Κατασκευαστές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 

 163 διανομείς χονδρικής  

 492 διανομείς λιανικής πώλησης.  

 Και οι οποίοι εκτιμάται ότι αποτελούν την εθνική αγορά για τα εν λόγω προϊόντα. 

 

Τομέας 3 – Παιχνίδια  

3.A. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στον 

τομέα 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

1. Αριθμός ατυχημάτων που οφείλονται σε 

προϊόντα/αριθμός καταγγελιών χρηστών 

0 0 0 0 

2. Αριθμός τεκμηριωμένων καταγγελιών ανά 

κλάδο για  αθέμιτο ανταγωνισμό 

0 0 0 0 



11 

 

3. Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός) 1257 962 834 785 

3.1 Αριθμός επιθεωρήσεων αντίδρασης  9 8 4 3 

3.2 Αριθμός αυτόβουλων επιθεωρήσεων μ.δ. μ.δ. 21 8 

3.3 Αριθμός επιθεωρήσεων που 

υπαγορεύονται από τα τελωνεία 

0 11 0 5 

4 Αριθμός επιθεωρήσεων που βασίζονται:     

4.1 σε δοκιμές που πραγματοποιούνται σε 

εργαστήρια 

74 69 59 43 

4.2 σε φυσικούς ελέγχους των προϊόντων 1183 893 775 742 

5 Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:     

5.1 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης μ.δ. 27 52 85 

5.2 σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς παράγοντες 

(«εθελοντικά μέτρα») 

0 0 0 0 

5.3 σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 

33 19 17 27 

5.4 στην επιβολή κυρώσεων/ποινών 0 2 0 2 

6 Αριθμός επιθεωρήσεων στις οποίες κλήθηκαν 

να συνεργαστούν άλλα κράτη μέλη 

0 0 0 0 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 2010-

2013 (προαιρετικά) 

Στους εισαγωγείς παιχνιδιών αποστέλλονται ενημερωτικά δελτία με τα οποία ενημερώνονται για 
τις υποχρεώσεις τους και δίνονται διάφορες συμβουλές και οδηγίες. Περαιτέρω γίνονται τακτικές 
επισκέψεις σε διανομείς και εισαγωγείς όπου γίνεται προφορική ενημέρωση και έλεγχος. Έχει 
επίσης εκδοθεί ενημερωτικό έντυπο με την εφαρμογή της Οδηγίας για την Ασφάλεια των 
Παιχνιδιών (30000 αντίτυπα) το οποίο διανεμηθεί σε εισαγωγείς, διανομείς και στις οργανώσεις 
καταναλωτών. Επίσης όλες οι ανακοινώσεις της Υπηρεσίας που αφορούν παιχνίδια αποστέλλονται 
στις οργανώσεις καταναλωτών και οικονομικών φορέων. 

Στις 22/09/2011 πραγματοποιήθηκε  σεμινάριο-εργαστήρι στο πλαίσιο ενημερωτικής 
πανευρωπαϊκής εκστρατείας για τη σήμανση CE. Το σεμινάριο απευθυνόταν κυρίως στους 
οικονομικούς φορείς άλλα και στους καταναλωτές. Στα πλαίσια αυτού το σεμιναρίου, 
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της νέας Οδηγίας για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών. Πρόσθετα, η 
Υπηρεσία συμμετείχε στην Χριστουγεννιάτικη πανευρωπαϊκή εκστρατεία (Δεκέμβριος 2011) για 
την ασφάλεια των παιχνιδιών. 

 

Πληροφορίες για τους πόρους (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

  2010 2011 2012 2013 

7.1 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε ονομαστικούς 

όρους (σε ευρώ) 
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7.2 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε σχετικούς όρους (% 

του συνολικού εθνικού προϋπολογισμού) 

    

8 Προσωπικό διαθέσιμο στις αρχές εποπτείας 

της αγοράς (ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης) 

    

9 Αριθμός επιθεωρητών στη διάθεση των 

αρχών εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

    

 

3.B. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας της 

αγοράς στον τομέα 

Η εποπτεία της αγοράς σε σχέση με τα παιχνίδια, διεξάγεται σχεδόν σε καθημερινή βάση, σε όλη την 
Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, επιθεωρητές διεξάγουν ελέγχους σε σχέση με την εβδομαδιαία 
ανακοίνωση του RAPEX (στην οποία πάντα περιλαμβάνονται παιχνίδια) και παράλληλα διενεργούν 
οπτικούς και φυσικούς ελέγχους παιχνιδιών.  

Περαιτέρω διεξάγεται δειγματοληψία παιχνιδιών 2 φορές τον χρόνο. Συνήθως κατά την πρώτη 
δειγματοληψία (2ο τρίμηνο του έτους) λαμβάνονται 30 δείγματα παιχνιδιών τα οποία υποβάλλονται 
σε έλεγχο φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων (ΕΝ71-1) και στην δεύτερη δειγματοληψία (4ο τρίμηνο 
του έτους) λαμβάνονται 30 δείγματα παιχνιδιών τα οποία υποβάλλονται σε έλεγχο μετανάστευσης 
βαρέων μετάλλων (ΕΝ71-3). Όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στο Γενικό Χημείο 
του Κράτους. Το ακριβές πρόγραμμα τις δειγματοληψίες καθορίζεται από την συμφωνία που 
υπογράφεται μεταξύ των δύο μερών, στις αρχές κάθε έτους. Άλλοι εργαστηριακοί έλεγχοι μπορούν 
να γίνουν στo πλαίσιο συμμέτοχης μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα π.χ. PROSAFE. 

Τέλος, πραγματοποιούνται εκστρατείες ελέγχου σε συγκεκριμένες κατηγορίες παιχνιδιών (π.χ. 
διογκούμενα παιχνίδια, πατίνια, παιχνίδια με βλήματα κλπ.) ή σε συγκεκριμένους χώρους πώλησης 
παιχνιδιών (π.χ. ανοιχτές αγορές).  

Μεθοδολογία επιθεώρησης: 
Διενέργεια οπτικού και φυσικού ελέγχου των παιχνιδιών. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται συνήθως 
αυτεπάγγελτα  ή/και βάση της ενημέρωσης από το Rapex. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου  οι 
έλεγχοι αυτοί γίνονται μετά από καταγγελίες καταναλωτών.  
            
Οι ενέργειες/διαδικασίες που ακολουθούνται είναι: 

 Έλεγχος της σήμανσης CE.  

 Έλεγχος των ενδεικνυόμενων προειδοποιήσεων που πρέπει να φέρουν τα παιχνίδια.  

 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης  του παιχνιδιού με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της 

ισχύουσας Εθνικής Νομοθεσίας.  

 Φυσικός έλεγχος παιχνιδιών για παιδιά <3 για αποσπώμενα μικρά μέρη, αιχμηρές άκρες, 

κορδόνια, υγρά κλπ.  

 Σε περίπτωση αμφιβολιών για ένα παιχνίδι, απαιτούνται από τον οικονομικό φορέα όλες οι 

πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με το προϊόν.  

 Διενέργεια τυχαίων δειγματοληπτικών ελέγχων προϊόντων και υποβολή τους σε εργαστηριακούς 
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ελέγχους. 

 Λήψη μέτρων σε περιπτώσεις όπου αξιολογηθεί ότι το παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις ασφάλειας της ισχύουσας Εθνικής Νομοθεσίας. 

Συγκεκριμένο πλαίσιο της αγοράς στην οποία εφαρμόστηκε η επιτήρηση: 

- Εκτιμήσεις για το μέγεθος της εθνικής αγοράς: μ.δ.  

- Αριθμός των κατασκευαστών: 1  

- Αριθμός εισαγωγέων: 68 

- Αριθμός διανομέων: 397 

- Όγκος εισαγωγών  (τρίτες χώρες): €16.459.997 

Τομέας 4 Μέσα Ατομικής Προστασίας Οδηγία 89/686/ΕΟΚ 

Η εποπτεία της αγοράς διεξάγεται προληπτικά (proactively) στη βάση εθνικής πρωτοβουλίας 

όπως καθορίζεται στο εθνικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς σε μέσα ατομικής 

προστασίας, περιλαμβανόμενων των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται στην ομάδα 

διοικητικής συνεργασίας (AdCo) για εκστρατείες με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή της 

νομοθεσίας στα κράτη μέλη. 

Επίσης, μετά από δημοσιεύσεις του RAPEX ή άλλων Ευρωπαϊκών Δικτύων πληροφόρησης 

γίνεται έρευνα σε συγκεκριμένα υποστατικά ή εισαγωγείς που ενδέχεται να διαθέτουν στην 

αγορά τα προβληματικά μέσα ατομικής προστασίας.  

Λόγω της ευρείας χρήσης κάποιων μέσων ατομικής προστασίας (π.χ. γυαλιά ηλίου και 

γυαλιά κολύμβησης) υπάρχει συχνή επικοινωνία με τις Τελωνειακές Αρχές για έλεγχο τέτοιων 

μέσων ατομικής προστασίας που εισέρχονται στην Κύπρο. Επίσης, οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που ασχολούνται με την 

προστασία και τα δικαιώματα των καταναλωτών διαβιβάζουν παράπονα που σχετίζονται με 

μέσα ατομικής προστασίας που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με χρήση στην εργασία. 

Επιπρόσθετα, η πρόσβαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε χώρους εργασίας δίνει 

τη δυνατότητα για επιτόπιους ελέγχους σε μέσα ατομικής προστασίας που διατίθενται στην 

αγορά και ακολούθως, σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης, επικοινωνία με τον 

κατασκευαστή / εισαγωγέα / πωλητή. 

Η εποπτεία της αγοράς περιλαμβάνει τον έλεγχο της σήμανσης των συνοδευτικών εγγράφων 

και επικοινωνία με Κοινοποιημένους Οργανισμούς (όπου απαιτείται). Μη συμμορφωμένα 

προϊόντα αποσύρονται από την αγορά ή καταστρέφονται από τον εισαγωγέα/πωλητή 

οικιοθελώς. 

Στον τομέα αυτό δεν υπάρχουν Κοινοποιημένοι Οργανισμοί στην Κύπρο. 
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Τομέας 5 Δομικά Υλικά 

1.A. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στον 

τομέα 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

1. Αριθμός ατυχημάτων που οφείλονται σε 

προϊόντα/αριθμός καταγγελιών χρηστών 

    

2. Αριθμός τεκμηριωμένων καταγγελιών ανά 

κλάδο για  αθέμιτο ανταγωνισμό 
- - - - 

3. Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός 

αριθμός) 
 

   

3.1 Αριθμός επιθεωρήσεων αντίδρασης     2 

3.2 Αριθμός αυτόβουλων επιθεωρήσεων 23 

εκστρατείες 

32 

εκστρατείες 

31 

εκστρατείες 

22 

εκστρατείες 

3.3 Αριθμός επιθεωρήσεων που 

υπαγορεύονται από τα τελωνεία 
- - - - 

4 Αριθμός επιθεωρήσεων που βασίζονται:     

4.1 σε δοκιμές που πραγματοποιούνται σε 

εργαστήρια 
119 289 271 365 

4.2 σε φυσικούς ελέγχους των προϊόντων 104 14 - 35 

5 Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:     

5.1 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης 75 65 50 107 

5.2 σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς παράγοντες 

(«εθελοντικά μέτρα») 

- 27 26 - 

5.3 σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
18 3 - 21 

5.4 στην επιβολή κυρώσεων/ποινών - - 2 3 

6 Αριθμός επιθεωρήσεων στις οποίες 

κλήθηκαν να συνεργαστούν άλλα κράτη 

μέλη 

- - - - 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 2010-

2013 (προαιρετικά) 

 [ελεύθερο κείμενο] 
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Πληροφορίες για τους πόρους (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

  2010 2011 2012 2013 

7.1 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς σε 

ονομαστικούς όρους (σε ευρώ) 

100 000 150 000 150 000 115 000 

7.2 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς σε 

σχετικούς όρους (% του συνολικού 

εθνικού προϋπολογισμού) 

- - - - 

8 Προσωπικό διαθέσιμο στις αρχές 

εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

8 περιλαμβανομένων και των επιθεωρητών 

9 Αριθμός επιθεωρητών στη διάθεση των 

αρχών εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

    

 

5.B. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας της 

αγοράς στον τομέα 

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 305/2011 και των άλλων σχετικών Κανονισμών, είναι ο κόμβος για οτιδήποτε αφορά τα 

δομικά προϊόντα, έχει την ευθύνη για την εποπτεία της αγοράς, για το συντονισμό των 

ενεργειών και των μέτρων εφαρμογής που θα λαμβάνονται από τα άλλα Υπουργεία και 

Τμήματα και για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και επηρεαζόμενων. Είναι επίσης 

ο δεδηλωμένος φορέας σε όλα τα όργανα της Ε.Ε. για τα δομικά προϊόντα, 

αντιπροσωπεύοντας την Κύπρο και συμμετέχοντας στις Επιτροπές της Ε.Ε., καθώς και 

υπεύθυνο για την διοχέτευση όλων των πληροφοριών από και προς την Ε.Ε. 

Η Εποπτεία της Αγοράς των δομικών προϊόντων, καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων, 

όπως για παράδειγμα τσιμέντα, αδρανή, προϊόντα σχετιζόμενα με το σκυρόδεμα, με την 

τοιχοποιία, με τους φυσικούς λίθους, με τις μεταλλικές κατασκευές, με τη δομική ξυλεία, τις 

πλάκες πεζοδρομίων, τα κεραμικά, τις θύρες, τα παράθυρα κ.ά. 

Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η διεξαγωγή εποπτείας της αγοράς για τα δομικά 

προϊόντα ώστε να επιτυγχάνεται σωστή χρήση των προϊόντων, με απώτερο σκοπό τα κτίρια 

και τα έργα πολιτικού μηχανικού στην Κύπρο να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να μη διακυβεύεται η ασφάλεια των προσώπων, των οικόσιτων ζώων και 

των αγαθών, τηρουμένων ταυτόχρονα και άλλων βασικών απαιτήσεων προς την κατεύθυνση 

μιας γενικά καλύτερης ποιότητας ζωής, όπως απαιτήσεις για την υγεία, τη διάρκεια ζωής των 

έργων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και 

οικονομικές και άλλες πλευρές σημαντικές από την άποψη του κοινού συμφέροντος. 
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Τομέας 6 - Συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) 

6.A. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στον 

τομέα 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

1. Αριθμός ατυχημάτων που οφείλονται σε 

προϊόντα/αριθμός καταγγελιών χρηστών 

      —        1         — — 

2. Αριθμός τεκμηριωμένων καταγγελιών ανά 

κλάδο για  αθέμιτο ανταγωνισμό 

      —        -         —         — 

3. Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός 

αριθμός) 

30  

(εκτίμηση) 

       95 

 
       110         28 

3.1 Αριθμός επιθεωρήσεων αντίδρασης  0 1       2         — 

3.2 Αριθμός αυτόβουλων επιθεωρήσεων 30  

(εκτίμηση) 

       95 

 

      110          

27 

3.3 Αριθμός επιθεωρήσεων που 

υπαγορεύονται από τα τελωνεία 

      — -       —          1 

4 Αριθμός επιθεωρήσεων που βασίζονται:     

4.1 σε δοκιμές που πραγματοποιούνται σε 

εργαστήρια 

- -          —          — 

4.2 σε φυσικούς ελέγχους των προϊόντων 30 

(εκτίμηση) 

            95 

 
       110 

 
       28 

5 Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:     

5.1 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης - 25        —         1 

5.2 σε διορθωτικά μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

παράγοντες («εθελοντικά μέτρα») 

- 25         6          

       1 

5.3 σε περιοριστικά μέτρα που 

λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς 

- -        1        1 

5.4 στην επιβολή κυρώσεων/ποινών - -        —        — 

6 Αριθμός επιθεωρήσεων στις οποίες 

κλήθηκαν να συνεργαστούν άλλα κράτη 

μέλη 

- -        —        — 
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Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 2010-

2013 (προαιρετικά) 

 [ελεύθερο κείμενο] 

 

 

 

 

Πληροφορίες για τους πόρους (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

  2010 2011 2012 2013 

7.1 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε ονομαστικούς 

όρους (σε ευρώ) 

 

5000 

(εκτίμηση) 

 

15.000 

 

    5.000 

 

   5.000 

7.2 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε σχετικούς όρους 

(% του συνολικού εθνικού 

προϋπολογισμού) 

 

  «μ.δ.» 

 

    «μ.δ.» 

 

     «μ.δ.» 

 

«μ.δ.» 

8 Προσωπικό διαθέσιμο στις αρχές 

εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης) 

  2 άτομα  

10%  του 

χρόνου 

εργασίας 

2 άτομα  

25%  του 

χρόνου 

εργασίας 

  2 άτομα  

10%  του 

χρόνου 

εργασίας 

2 άτομα  

10%  του 

χρόνου 

εργασίας 

9 Αριθμός επιθεωρητών στη διάθεση των 

αρχών εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

1 άτομο  

10%  του 

χρόνου 

εργασίας 

1 άτομο 

25%  του 

χρόνου 

εργασίας 

1 άτομο  

10%  του 

χρόνου 

εργασίας 

1 άτομο  

10%  του 

χρόνου 

εργασίας 

 

6.B. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας της 

αγοράς στον τομέα 

 [ελεύθερο κείμενο]  

 

Τομέας 7 Απλά Δοχεία Πίεσης Οδηγία 2009/105/ΕΚ και 

Εξοπλισμός υπό Πίεση Οδηγία 97/23/ΕΚ   
Η εποπτεία της αγοράς διεξάγεται προληπτικά (proactively) στη βάση εθνικής πρωτοβουλίας 

όπως καθορίζεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εποπτείας της Αγοράς για το 2014 σε Απλά 

Δοχεία Πίεσης και Εξοπλισμό υπό Πίεση για τα οποία απαιτείται σήμανση CE. Επίσης, 

γίνονται έλεγχοι μετά τη λήψη παραπόνων από καταναλωτές (reactive action). 
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Οι έλεγχοι γίνονται σε υποστατικά όπου διατίθενται στην αγορά τέτοια προϊόντα, π.χ. 

εισαγωγείς/διανομείς καταδυτικού εξοπλισμού, πυροσβεστήρων, προμηθευτές δεξαμενών 

υγραερίου και σε DIY καταστήματα που διαθέτουν προς πώληση απλά δοχεία πίεσης 

(αεροθάλαμους) και σε υποστατικά όπου είναι εγκατεστημένος εξοπλισμός υπό πίεση. Η 

εποπτεία της αγοράς του εξοπλισμού υπό πίεση σε υποστατικά γίνεται παράλληλα με την 

εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση της αποθήκευσης υγραερίου, όπως 

δεξαμενές υγραερίου, βαλβίδες ανακούφισης και διακοπής και σε εξαρτήματα υπό πίεση.  

ηλεκτροβαλβίδες, κ.λπ. Ελέγχονται η πληρότητα και εγκυρότητα των σημάνσεων και των 

εγγράφων των πιο πάνω προϊόντων που απαιτεί η σχετική νομοθεσία και γίνεται 

αντιπαραβολή με αυτά που αναγράφονται στα σχετικά έγγραφα που τα συνοδεύουν. 

Δειγματοληπτικά γίνονται και αγορές εξοπλισμού υπό πίεση, ο οποίος υποβάλλεται σε 

δοκιμές και ελέγχους για να ελεγχθεί η ορθή εφαρμογή των σχετικών εναρμονισμένων 

προτύπων ή/και διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης. Όπου απαιτείται, τα μέτρα 

συμμόρφωσης που λαμβάνονται είναι αναλογικά. 

 

Τομέας 8 - Mεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση 

8.A. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στον 

τομέα 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

1. Αριθμός ατυχημάτων που οφείλονται σε 

προϊόντα/αριθμός καταγγελιών χρηστών 

- 2 - - 

2. Αριθμός τεκμηριωμένων καταγγελιών ανά 

κλάδο για  αθέμιτο ανταγωνισμό 

- - - - 

3. Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός)  10 

(εκτίμηση) 

 39 

   
12 10  

3.1 Αριθμός επιθεωρήσεων αντίδρασης   -     2 1 - 

3.2 Αριθμός αυτόβουλων επιθεωρήσεων 10 

(εκτίμηση) 

 37 11 10  

3.3 Αριθμός επιθεωρήσεων που 

υπαγορεύονται από τα τελωνεία 

- - - - 

4 Αριθμός επιθεωρήσεων που βασίζονται:     

4.1 σε δοκιμές που πραγματοποιούνται σε 

εργαστήρια 

- - - - 

4.2 σε φυσικούς ελέγχους των προϊόντων 10 

(εκτίμηση) 

 39 12 10  

5 Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:     
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5.1 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης - - - - 

5.2 σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς παράγοντες 

(«εθελοντικά μέτρα») 

- - - - 

5.3 σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 

- - - - 

5.4 στην επιβολή κυρώσεων/ποινών - - - - 

6 Αριθμός επιθεωρήσεων στις οποίες 

κλήθηκαν να συνεργαστούν άλλα κράτη 

μέλη 

- - - - 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 2010-

2013 (προαιρετικά) 

 [ελεύθερο κείμενο] 

 

Πληροφορίες για τους πόρους (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

  2010 2011 2012 2013 

7.1 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε ονομαστικούς 

όρους (σε ευρώ) 

5000 

(εκτίμηση) 

15000 5000 5000  

7.2 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε σχετικούς όρους 

(% του συνολικού εθνικού 

προϋπολογισμού) 

«μ.δ.» «μ.δ.» «μ.δ.» «μ.δ.» 

8 Προσωπικό διαθέσιμο στις αρχές 

εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

  2 άτομα 

αφιερώνουν 

15%  του 

χρόνου 

εργασίας 

  2 άτομα 

αφιερώνουν 

40%  του 

χρόνου 

εργασίας 

2 άτομα 

αφιερώνουν 

15%  του 

χρόνου 

εργασίας 

  2 άτομα 

αφιερώνουν 

15%  του 

χρόνου 

εργασίας 

9 Αριθμός επιθεωρητών στη διάθεση των 

αρχών εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

  1 άτομο 

αφιερώνουν 

15%  του 

χρόνου 

εργασίας 

1 άτομο 

αφιερώνει 

40%  του 

χρόνου 

εργασίας 

1 άτομο 

αφιερώνει 

15%  του 

χρόνου 

εργασίας 

  1 άτομο 

αφιερώνουν 

15%  του 

χρόνου 

εργασίας 

 

8.B. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας της 

αγοράς στον τομέα 

 [ελεύθερο κείμενο] 
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Τομέας 9 Μηχανήματα Οδηγία 2006/42/ΕΚ 

Η εποπτεία της αγοράς για τα μηχανήματα διεξάγεται προληπτικά (proactively) στη βάση 

εθνικής πρωτοβουλίας όπως καθορίζεται στο εθνικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς για 

τα Μηχανήματα για τα οποία απαιτείται η σήμανση CE.  Στο ίδιο πλαίσιο γίνονται και κοινές 

δραστηριότητες με την ομάδα διοικητικής συνεργασίας μαζί με άλλα Κράτη – Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε ότι αφορά την εποπτεία της αγοράς μετά από κάποια εξωτερική ενέργεια (reactively), 

σημαντική πηγή πληροφοριών είναι οι υπηρεσίες επιθεώρησης του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας, όπου μέσα από τις διερευνήσεις των ατυχημάτων γίνεται ο έλεγχος των 

κατασκευαστών και εισαγωγέων ή πωλητών μηχανημάτων. 

Επίσης, υπάρχει στενή συνεργασία με άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα όπως 

τα τελωνεία όπου διαβιβάζουν στους Λειτουργούς όλες τις περιπτώσεις μηχανημάτων χωρίς 

σήμανση που διαπιστώνονται στα σημεία εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών επιτρέπει τη διερεύνηση 

υποθέσεων κυρίως στα τελωνεία επιτυγχάνοντας οικονομία σε ανθρώπινους πόρους και 

αποφεύγοντας διπλές επιθεωρήσεις. 

Επίσης, πληροφόρηση λαμβάνεται σε ότι αφορά τα καταναλωτικά προϊόντα από το Σύστημα 

RAPEX και για τα υπόλοιπα μηχανήματα από το ICSMS και ακόλουθα γίνονται έλεγχοι σε 

πιθανούς εισαγωγείς τέτοιων μηχανημάτων. 

Λόγω του μικρού μεγέθους της εγχώριας αγοράς κατασκευής μηχανημάτων, παρέχονται 

συχνά συμβουλές σε κατασκευαστές για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας και γίνονται 

παραπομπές στα σχετικά πρότυπα που διατίθενται από τον Κυπριακό Οργανισμό 

Τυποποίησης στην Κύπρο.  

Στον τομέα αυτό δραστηριοποιούνται σύμβουλοι μηχανικοί και Κοινοποιημένοι Οργανισμοί 

από άλλα Κράτη Μέλη. 

Τομέας 10 Ανελκυστήρες 
Η εποπτεία της αγοράς διεξάγεται προληπτικά (proactively) στη βάση εθνικής πρωτοβουλίας 

όπως καθορίζεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εποπτείας της Αγοράς για το 2014 σε 

ανελκυστήρες και στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για τα οποία απαιτείται σήμανση 

CE. Οι έλεγχοι γίνονται τόσο στα υποστατικά των εγκαταστατών ανελκυστήρων όσο και στα 

κτήρια που είναι εγκατεστημένοι οι ανελκυστήρες. Ελέγχεται η πληρότητα και εγκυρότητα των 

σημάνσεων και των εγγράφων που απαιτεί η σχετική νομοθεσία και γίνεται ταύτιση με τις 

αντίστοιχες πληροφορίες του ανελκυστήρα. Ελέγχονται επίσης επιτόπου τα τεχνικά στοιχεία 

των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας σε αντιπαραβολή με αυτά που αναγράφονται στα 

σχετικά έγγραφα που συνοδεύουν τον ανελκυστήρα. Τα μέτρα συμμόρφωσης είναι 

αναλογικά και περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Συνήθως, εκδίδονται Ειδοποιήσεις 

Συμμόρφωσης  με τις οποίες καλούνται οι επηρεαζόμενοι εγκαταστάτες να συμμορφωθούν. 
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Η εποπτεία της αγοράς που διεξάγεται καλύπτει περίπου το 6% των νέων ανελκυστήρων, οι 

οποίοι εγκαθίστανται ετησίως από περίπου 20 εγκαταστάτες. 

Φαίνεται επίσης ότι οι δύο διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης που επιλέγονται από 

τους εγκαταστάτες είναι η Τελική Επιθεώρηση Ανελκυστήρων (Παράρτημα VI) και η 

Επαλήθευση κατά Μονάδα (Παράρτημα X). Στον τομέα αυτό δραστηριοποιούνται 2 

Κυπριακοί Κοινοποιημένοι Οργανισμοί καθώς επίσης και Κοινοποιημένοι Οργανισμοί από 

την Ελλάδα. 

Τομέας 11 - Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα 

11.A. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στον 

τομέα 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

1. Αριθμός ατυχημάτων που οφείλονται σε 

προϊόντα/αριθμός καταγγελιών χρηστών 

    

2. Αριθμός τεκμηριωμένων καταγγελιών ανά 

κλάδο για  αθέμιτο ανταγωνισμό 

    

3. Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός)     

3.1 Αριθμός επιθεωρήσεων αντίδρασης      

3.2 Αριθμός αυτόβουλων επιθεωρήσεων     

3.3 Αριθμός επιθεωρήσεων που 

υπαγορεύονται από τα τελωνεία 

    

4 Αριθμός επιθεωρήσεων που βασίζονται:     

4.1 σε δοκιμές που πραγματοποιούνται σε 

εργαστήρια 

    

4.2 σε φυσικούς ελέγχους των προϊόντων     

5 Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:     

5.1 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης     

5.2 σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς παράγοντες 

(«εθελοντικά μέτρα») 

    

5.3 σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 

    

5.4 στην επιβολή κυρώσεων/ποινών     

6 Αριθμός επιθεωρήσεων στις οποίες κλήθηκαν 

να συνεργαστούν άλλα κράτη μέλη 

    

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 2010-

2013 (προαιρετικά) 
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 [ελεύθερο κείμενο] 

 

Πληροφορίες για τους πόρους (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

  2010 2011 2012 2013 

7.1 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε ονομαστικούς 

όρους (σε ευρώ) 

    

7.2 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε σχετικούς όρους (% 

του συνολικού εθνικού προϋπολογισμού) 

    

8 Προσωπικό διαθέσιμο στις αρχές εποπτείας 

της αγοράς (ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης) 

    

9 Αριθμός επιθεωρητών στη διάθεση των 

αρχών εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

    

 

11.B. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας 

της αγοράς στον τομέα 

 Στην Κυπριακή αγορά δεν κατασκευάζονται ούτε και εισάγονται υποσυστήματα ή και 

κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας και ως εκ τούτου δεν διενεργούνται δραστηριότητες εποπτείας 

της αγοράς. 

Sector 14 Pyrotechnics 

14.A. Review of market surveillance activities in the sector 

Information on enforcement activities carried out in the 2010-2013 period 

  2010 2011 2012 2013 

1. Number of product related accidents / user 

complaints 
0 0 0 0 

2. Number of substantiated complaints by 

industry concerning unfair competition 
0 0 0 0 

3. Number of inspections (total number) 29 27 32 43 

3.1 number of reactive inspections   0 0 0 0 

3.2 number of self-initiated inspections 29 27 31 42 

3.3 number of inspections prompted by the 

customs 
0 0 1 1 

4 Number of inspections based on:     

4.1 tests performed in laboratories 0 0 0 0 
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4.2 physical checks of products 14 16 21 26 

5 Number of inspections resulting in:     

5.1 finding of non-compliance 1 0 1 1 

5.2 corrective actions taken by economic 

operators  (“voluntary measures”) 
1 0 1 1 

5.3 restrictive measures taken by market 

surveillance authorities . 
0 0 0 0 

5.4 application of sanctions/penalties 0 0 0 0 

6 Number of inspections where other Member 

States were invited to collaborate 
0 0 0 0 

 

Information on communication activities carried out in the 2010-2013 period (optional) 

Cyprus market is very small. Importers were kept continuously informed about the issues concerning the EU 

legislation with contacts conducted by the Inspectorate of Explosives. Police conducted campaigns to inform 

young people about the dangers of fireworks. 

 

Information on resources (subject to availability) 

  2010 2011 2012 2013 

7.1 Budget available to market surveillance 

authorities in nominal terms (€) 
22.000 22.000 22.000 22.000 

7.2 Budget available to market surveillance 

authorities in relative terms (%age of total 

national budget) 

3% of 

Mines 

Service 

3% of 

Mines 

Service 

3% of 

Mines 

Service 

3% of 

Mines 

Service 

8 Staff available to market surveillance 

authorities (full-time equivalent units ) 
0,4 0,4 0,4 0,4 

9 Number of inspectors available to market 

surveillance authorities (full-time equivalent 

units ) 

1 1 1 1 

 

14.B. Assessment of the functioning of market surveillance activities in 

the sector 

 

In the territory of the Republic of Cyprus there is no manufacture of pyrotechnics. For this reason the 

main market surveillance activities focus during the import of the pyrotechnics in Cyprus, during their 

storage and less during their sale. There are only 16 importers (small business) which they make 

retail distribution. The number of imports from other Member States or third countries during the 

period 2010-2013 was 51. The sector does not face any particular problems. 
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Sector 15 Explosives for civil uses 

15.A. Review of market surveillance activities in the sector 

Information on enforcement activities carried out in the 2010-2013 period 

  2010 2011 2012 2013 

1. Number of product related accidents / user 

complaints 
0 0 0 0 

2. Number of substantiated complaints by 

industry concerning unfair competition 
0 0 0 0 

3. Number of inspections (total number) 61 62 52 47 

3.1 number of reactive inspections  0 0 0 0 

3.2 number of self-initiated inspections 61 62 52 47 

3.3 number of inspections prompted by the 

customs 
0 0 0 0 

4 Number of inspections based on:     

4.1 tests performed in laboratories 0 0 0 0 

4.2 physical checks of products 40 45 36 32 

5 Number of inspections resulting in:     

5.1 finding of non-compliance 0 0 0 0 

5.2 corrective actions taken by economic 

operators  (“voluntary measures”) 
0 0 0 0 

5.3 restrictive measures taken by market 

surveillance authorities . 
0 0 0 0 

5.4 application of sanctions/penalties 0 0 0 0 

6 Number of inspections where other Member 

States were invited to collaborate 
0 0 0 0 

 

Information on communication activities carried out in the 2010-2013 period (optional) 

Cyprus market is very small. Importers and end users were kept continuously informed about the issues 

concerning the EU legislation with contacts conducted by the Inspectorate of Explosives. 

 

Information on resources (subject to availability) 

  2010 2011 2012 2013 

7.1 Budget available to market surveillance 

authorities in nominal terms 
 
(€) 

33.000 33.000 33.000 33.000 

7.2 Budget available to market surveillance 

authorities in relative terms (%age of total 

4,5% of 

Mines 

4,5% of 

Mines 

4,5% of 

Mines 

4,5% of 

Mines 
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national budget) Service Service Service Service 

8 Staff available to market surveillance 

authorities (full-time equivalent units ) 
0,6 0,6 0,6 0,6 

9 Number of inspectors available to market 

surveillance authorities (full-time equivalent 

units ) 

1 1 1 1 

 

15.B. Assessment of the functioning of market surveillance activities in 

the sector 

In the territory of the Republic of Cyprus there is no manufacture of explosives. For this reason the 

main market surveillance activities focus during the import of the explosives in Cyprus and during 

their storage. During the 2010-2013 there were 7 importers 3 for gun powder and 4 for blasting 

explosives. They made 142 imports all from EU countries.  Six of the importers are also users of the 

imported products. The imported products were sold to 42 end users (hunting cartridges 

manufacturers and quarries). The sector does not face any particular problems.    

 

Τομέας 16 - Συσκευές αερίου 

16.A. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στον 

τομέα 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

1. Αριθμός ατυχημάτων που οφείλονται σε 

προϊόντα/αριθμός καταγγελιών χρηστών 

«μ.δ.» 4        1 2 

2. Αριθμός τεκμηριωμένων καταγγελιών ανά 

κλάδο για  αθέμιτο ανταγωνισμό 

«μ.δ.» -       — — 

3. Αριθμός επιθεωρήσεων
1
 (συνολικός αριθμός) «μ.δ.» έχουν γίνει έλεγχοι 

σε 18 υποστατικά 

και αφορούν πέραν 

των 100 συσκευών  

       5 5 

3.1 Αριθμός επιθεωρήσεων αντίδρασης  «μ.δ.» 3         2 2 

3.2 Αριθμός αυτόβουλων επιθεωρήσεων «μ.δ.» έχουν γίνει έλεγχοι         1 — 

                                                        
1 Οι επιθεωρήσεις είναι τακτικές ή κατά περίπτωση επισκέψεις, έλεγχοι (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων 

στο διαδίκτυο) ή άλλες μορφές επαφών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο) που πραγματοποιούνται από 

έναν επιθεωρητή, με εστίαση στην επιβολή της νομοθεσίας (εξαιρουμένης της αμιγούς ανταλλαγής 

πληροφοριών) και που αποσκοπούν στην επαλήθευση της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. 

Όταν περισσότερα του ενός προϊόντα/μοντέλα/κανονισμοί ελέγχονται κατά την ίδια διαδικασία, τότε πρέπει 

να προσμετρώνται ως μία επιθεώρηση. Για να θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση θα πρέπει να 

συντάσσεται επίσημη έκθεση μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δράσης. 
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σε 15 υποστατικά 

και αφορούν πέραν 

των 100 συσκευών  

3.3 Αριθμός επιθεωρήσεων που 

υπαγορεύονται από τα τελωνεία 

«μ.δ.»         

        2 

3 

4 Αριθμός επιθεωρήσεων που βασίζονται: «μ.δ.»    

4.1 σε δοκιμές που πραγματοποιούνται σε 

εργαστήρια 

«μ.δ.» -       — — 

4.2 σε φυσικούς ελέγχους των προϊόντων «μ.δ.» έχουν γίνει φυσικοί 

έλεγχοι σε 21 

υποστατικά και 

αφορούν πέραν 

των 100 συσκευών  

        5 5 

5 Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν: «μ.δ.»    

5.1 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης «μ.δ.» 2  5 

5.2 σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς παράγοντες 

(«εθελοντικά μέτρα») 

«μ.δ.» -  — 

5.3 σε περιοριστικά μέτραπου λαμβάνονται 

από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 

«μ.δ.» -  3 

5.4 στην επιβολή κυρώσεων/ποινών «μ.δ.» - — — 

6 Αριθμός επιθεωρήσεων στις οποίες κλήθηκαν 

να συνεργαστούν άλλα κράτη μέλη 

«μ.δ.» - — — 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 2010-

2013 (προαιρετικά) 

 [ελεύθερο κείμενο] 

 

Πληροφορίες για τους πόρους (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

  2010 2011 2012 2013 

7.1 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε ονομαστικούς 

όρους (σε ευρώ) 

 10.000 10.000 10.000  

7.2 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε σχετικούς όρους 

(% του συνολικού εθνικού 

προϋπολογισμού) 

 «μ.δ.» «μ.δ.» «μ.δ.» 

8 Προσωπικό διαθέσιμο στις αρχές 

εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

«μ.δ.»   2 άτομα 

αφιερώνουν 

15%  του 

χρόνου 

εργασίας 

2 άτομα 

αφιερώνουν 

15%  του 

χρόνου 

εργασίας 

3 άτομα 

αφιερώνουν 

10%  του 

χρόνου 

εργασίας 

9 Αριθμός επιθεωρητών στη διάθεση των 

αρχών εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

 1 άτομο 

αφιερώνει 

1 άτομο 

αφιερώνει 
3 (Είναι το 

ίδιο 
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πλήρους απασχόλησης) 30%  του 

χρόνου 

εργασίας 

30%  του 

χρόνου 

εργασίας 

προσωπικό 

που αφορά 

το σημείο 8) 

 

16.B. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας 

της αγοράς στον τομέα 

 [ελεύθερο κείμενο] 

Τομέας 18 - Εξοπλισμός στο πλαίσιο της οδηγίας EMC 

18.A. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στον 

τομέα 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

1. Αριθμός ατυχημάτων που οφείλονται σε 

προϊόντα/αριθμός καταγγελιών χρηστών 

— — — — 

2. Αριθμός τεκμηριωμένων καταγγελιών ανά 

κλάδο για  αθέμιτο ανταγωνισμό 

— — — — 

3. Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός) 90 157 100 124 

3.1 Αριθμός επιθεωρήσεων αντίδρασης  11 7 13 15 

3.2 Αριθμός αυτόβουλων επιθεωρήσεων 63 133 62 9 

3.3 Αριθμός επιθεωρήσεων που 

υπαγορεύονται από τα τελωνεία 

16 17 25 100 

4 Αριθμός επιθεωρήσεων που βασίζονται:     

4.1 σε δοκιμές που πραγματοποιούνται σε 

εργαστήρια 

2 5 5 — 

4.2 σε φυσικούς ελέγχους των προϊόντων 88 152 95 124 

5 Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:     

5.1 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης 80 143 86 122 

5.2 σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς παράγοντες 

(«εθελοντικά μέτρα») 

— — — — 

5.3 σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 

42 51 33 110 

5.4 στην επιβολή κυρώσεων/ποινών — 25 17 5 

6 Αριθμός επιθεωρήσεων στις οποίες κλήθηκαν 

να συνεργαστούν άλλα κράτη μέλη 

— — — — 
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Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 2010-

2013 (προαιρετικά) 

 [ελεύθερο κείμενο] 

 

Πληροφορίες για τους πόρους (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

  2010 2011 2012 2013 

7.1 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε ονομαστικούς 

όρους (σε ευρώ) 

30.000 30.000 30.000 20.000 

7.2 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε σχετικούς όρους 

(% του συνολικού εθνικού 

προϋπολογισμού) 

«μ.δ.» «μ.δ.» «μ.δ.» «μ.δ.» 

8 Προσωπικό διαθέσιμο στις αρχές 

εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

5 άτομα 

αφιερώνουν 

10% του 

χρόνου 

τους. 

5 

αφιερώνουν 

10% του 

χρόνου 

τους. 

5 

αφιερώνουν 

10% του 

χρόνου 

τους. 

3 

αφιερώνουν 

10% του 

χρόνου 

τους. 

9 Αριθμός επιθεωρητών στη διάθεση των 

αρχών εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

4 (Είναι το 

ίδιο 

προσωπικό 

που αφορά 

το σημείο 8) 

 

4 (Είναι το 

ίδιο 

προσωπικό 

που αφορά 

το σημείο 8) 

4 (Είναι το 

ίδιο 

προσωπικό 

που αφορά 

το σημείο 8) 

3 (Είναι το 

ίδιο 

προσωπικό 

που αφορά 

το σημείο 8) 

 

18.B. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας 

της αγοράς στον τομέα 

 [ελεύθερο κείμενο] 

 

 

Τομέας 19(α)- Ραδιοεξοπλισμού  

1.A. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στον 

τομέα 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

1. Αριθμός ατυχημάτων που 0 1 / Μια 0 0 
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οφείλονται σε 

προϊόντα/αριθμός 

καταγγελιών χρηστών 

καταγγελία από 

χρήστη 

2. Αριθμός τεκμηριωμένων 

καταγγελιών ανά κλάδο για  

αθέμιτο ανταγωνισμό 

0 0 0 0 

3. Αριθμός επιθεωρήσεων 

(συνολικός αριθμός) 

17 14 15 18 

3.1 Αριθμός επιθεωρήσεων 

αντίδρασης  

7 (RAPEX) 

5 (Καταγγελίες) 

7 (RAPEX) 

2 (Καταγγελίες) 

6 (RAPEX) 

2 (Καταγγελίες) 

6 (RAPEX) 

2 (Greece, 

Poland) 

3.2 Αριθμός αυτόβουλων 

επιθεωρήσεων 

4 5 7 8 

3.3 Αριθμός επιθεωρήσεων 

που υπαγορεύονται από 

τα τελωνεία 

1 0 0 2 

4 Αριθμός επιθεωρήσεων που 

βασίζονται: 

    

4.1 σε δοκιμές που 

πραγματοποιούνται σε 

εργαστήρια 

0 0 0 0 

4.2 σε φυσικούς ελέγχους 

των προϊόντων 

11 9 4 16 

5 Αριθμός επιθεωρήσεων που 

καταλήγουν: 

    

5.1 σε διαπίστωση μη 

συμμόρφωσης 

1 2 1 2 

5.2 σε διορθωτικά μέτρα που 

λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς παράγοντες 

(«εθελοντικά μέτρα») 

1 2 1 1 

5.3 σε περιοριστικά μέτρα 

που λαμβάνονται από τις 

αρχές εποπτείας της 

αγοράς 

0 0 0 1 

5.4 στην επιβολή 

κυρώσεων/ποινών 

0 0 0 1 

6 Αριθμός επιθεωρήσεων στις 

οποίες κλήθηκαν να 

συνεργαστούν άλλα κράτη 

μέλη 

0 1 0 2 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 2010-2013 

(προαιρετικά) 

Λόγω έλλειψης προσωπικού και απαραίτητων κονδυλίων το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
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(ΤΗΕ) δεν έχει υλοποιήσει οποιεσδήποτε εκστρατείες διαφώτισης των καταναλωτών ή/και άλλων 

ενδιαφερόμενων συνόλων αναφορικά με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου και Κανονισμού που 

υιοθετούν την Οδηγία 1999/5/ΕΚ. Παρόλα αυτά συμμετείχαμε σε πρωτοβουλίες άλλων δημοσίων 

αρχών όπου εκεί μπορούσε να μας δοθεί η ευκαιρία να ενημερώσουμε τους ενδιαφερομένους 

σχετικά με τις πρόνοιες του Νόμου και των σχετικών Κανονισμών. 

Σημειώνεται ότι κατά τους ελέγχους της αγοράς από τους επιθεωρητές του ΤΗΕ γίνεται μια επιτόπου 

ενημέρωση για τις πρόνοιες του Νόμου και των Κανονισμών κυρίως σε άτομα που διαθέτουν το 

ραδιοεξοπλισμό στην αγορά αλλά και σε εισαγωγείς. Επιπρόσθετα σχετική ενημέρωση δίνεται και 

διάμεσου τηλεφωνικών συνομιλιών αλλά και διάμεσου επίσημης ή μη αλληλογραφίας (emails).  

 

Πληροφορίες για τους πόρους (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

  2010 2011 2012 2013 

7.1 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς σε 

ονομαστικούς όρους (σε ευρώ) 

0 0 0 0 

7.2 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς σε 

σχετικούς όρους (% του συνολικού 

εθνικού προϋπολογισμού) 

0 0 0 0 

8 Προσωπικό διαθέσιμο στις αρχές 

εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

0.2 άτομο 

πλήρους 

απασχόλησης 

 

 

0.2 άτομο 

  πλήρους 

απασχόλησης 

0.2 άτομο  

πλήρους 

απασχόλησης 

0.2 άτομο 

πλήρους 

απασχόληση 

9 Αριθμός επιθεωρητών στη διάθεση 

των αρχών εποπτείας της αγοράς 

(ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) 

0.1  άτομο 

πλήρους 

απασχόλησης  

0.1  άτομο 

πλήρους 

απασχόλησης 

0.1  άτομο 

πλήρους 

απασχόλησης 

0.1  άτομο 

πλήρους 

απασχόλησης 

 

19.B. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας 

της αγοράς στον τομέα 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) αντιλαμβάνεται ότι το θέμα της επιτήρησης της αγοράς 

δεν είναι απλά εθνικό θέμα, αλλά πανευρωπαϊκό, αφού η επιτήρηση αφορά την κοινή ευρωπαϊκή 

αγορά και ρυθμίζεται με τον Κανονισμό 765/2008. Παρόλα αυτά αισθανόμαστε ότι δεν παρέχεται 

αρκετή στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων των 

εθνικών αρχών επιτήρησης της αγοράς. Το ότι το ΤΗΕ είναι υπόστελεχωμένο και χωρίς τους 

απαραιτήτους κεφαλαιουχικούς πόρους 10 χρόνια μετά την υιοθέτηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεκπεραιώσει τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τον 

Κανονισμό 765/2008 είναι απόδειξη του γεγονότος αυτού. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης 

είναι να υποβαθμίζεται ο ανταγωνισμός των εταιρειών που διαθέτουν εξοπλισμό στην αγορά αλλά 

και να αυξάνεται ο κίνδυνος της ασφάλειας των καταναλωτών από ραδιοεξοπλισμό που μπορεί να 

διατίθεται στην αγορά χωρίς να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου και των σχετικών 

Κανονισμών που υιοθετούν τις πρόνοιες της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.   
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Λόγω της υποστελέχωσης του ΤΗΕ και της απουσίας απαραιτήτων πόρων οι έλεγχοι της αγοράς του 

ραδιοεξοπλισμού είναι περιορισμένοι και αφορούν μόνο διοικητικούς έλεγχους λόγω της απουσίας 

των απαραίτητων κονδυλιών για τεχνικούς έλεγχους από εργαστήρια και κοινοποιημένους 

οργανισμούς. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το ΤΗΕ καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να 

ανταποκριθεί άμεσα σε όλες τις ειδοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα από το σύστημα  RAPEX, σε 

όλες τις ειδοποιήσεις από τα Τμήματα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και Τελωνείων για επιτόπιους 

ελέγχους εξοπλισμού, καθώς και σε όλες τις σχετικές καταγγελίες από τους συνδέσμους των 

Καταναλωτών.  

Τέλος σημειώνεται ότι θεωρούμε τη συμμετοχή του ΤΗΕ στις εργασίες της επιτροπής R&TTE ADCO, 

πολύ βοηθητική και χρήσιμη αφού σε αυτές αναπτύσσονται εργαλεία εφαρμογής των προνοιών της 

Οδηγίας καθώς επίσης και επιλύονται προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή 

προγραμμάτων επιτήρησης της αγοράς. Λόγω έλλειψης των απαραιτήτων πόρων το ΤΗΕ δεν 

συμμετέχει στην εν λόγω επιτροπή. 

Τομέας 20 – Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός στο 

πλαίσιο της οδηγίας LVD 

20.A. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στον 

τομέα 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

1. Αριθμός ατυχημάτων που οφείλονται σε 

προϊόντα/αριθμός καταγγελιών χρηστών 

11 7 13 15 

2. Αριθμός τεκμηριωμένων καταγγελιών ανά 

κλάδο για  αθέμιτο ανταγωνισμό 

— — — — 

3. Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός) 92 

 

167 102 124 

3.1 Αριθμός επιθεωρήσεων αντίδρασης   11 7 13 15 

3.2 Αριθμός αυτόβουλων επιθεωρήσεων 65 143 64 9 

3.3 Αριθμός επιθεωρήσεων που 

υπαγορεύονται από τα τελωνεία 

16 17 25 100 

4 Αριθμός επιθεωρήσεων που βασίζονται:     

4.1 σε δοκιμές που πραγματοποιούνται σε 

εργαστήρια 

21 73 32 5 

4.2 σε φυσικούς ελέγχους των προϊόντων 71 94 70 119 

5 Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:     

5.1 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης 67 89 66 112 

5.2 σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς παράγοντες 

3 2 3 1 
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(«εθελοντικά μέτρα») 

5.3 σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 

53 64 37 114 

5.4 στην επιβολή κυρώσεων/ποινών — 25 17 5 

6 Αριθμός επιθεωρήσεων στις οποίες κλήθηκαν 

να συνεργαστούν άλλα κράτη μέλη 

— — — — 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 2010-

2013 (προαιρετικά) 

 [ελεύθερο κείμενο] 

 

Πληροφορίες για τους πόρους (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

  2010 2011 2012 2013 

7.1 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε ονομαστικούς 

όρους (σε ευρώ) 

290.000 290.000 290.000 200.000 

7.2 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε σχετικούς όρους 

(% του συνολικού εθνικού 

προϋπολογισμού) 

«μ.δ.» «μ.δ.» «μ.δ.» «μ.δ.» 

8 Προσωπικό διαθέσιμο στις αρχές 

εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

5 άτομα 

αφιερώνουν 

90% του 

χρόνου τους 

5 άτομα 

αφιερώνουν 

90% του 

χρόνου τους 

5 άτομα 

αφιερώνουν 

90% του 

χρόνου τους 

5 άτομα 

αφιερώνουν 

80% του 

χρόνου τους 
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Αριθμός επιθεωρητών στη διάθεση των 

αρχών εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

 

4 (Είναι το 

ίδιο 

προσωπικό 

που αφορά 

το σημείο 8)  

 

 

4 (Είναι το 

ίδιο 

προσωπικό 

που αφορά 

το σημείο 8)  

 

4 (Είναι το 

ίδιο 

προσωπικό 

που αφορά 

το σημείο 8)  

 

3 (Είναι το 

ίδιο 

προσωπικό 

που αφορά 

το σημείο 8)  

 

20.B. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας 

της αγοράς στον τομέα 

 [ελεύθερο κείμενο] 
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Τομέας 23- Οικολογικός σχεδιασμός και επισήμανση της 

ενεργειακής απόδοσης 

1.A. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στον 

τομέα 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

1. Αριθμός ατυχημάτων που οφείλονται σε 

προϊόντα/αριθμός καταγγελιών χρηστών 

0 0 0 0 

2. Αριθμός τεκμηριωμένων καταγγελιών ανά 

κλάδο για  αθέμιτο ανταγωνισμό 

0 0 0 0 

3. Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός) 0 55 405 403 

3.1 Αριθμός επιθεωρήσεων αντίδρασης  0 0 0 2 

3.2 Αριθμός αυτόβουλων επιθεωρήσεων 0 55 505 393 

3.3 Αριθμός επιθεωρήσεων που 

υπαγορεύονται από τα τελωνεία 

0 0 0 8 

4 Αριθμός επιθεωρήσεων που βασίζονται:     

4.1 σε δοκιμές που πραγματοποιούνται σε 

εργαστήρια 

0 0 0 0 

4.2 σε φυσικούς ελέγχους των προϊόντων 0 55 405 403 

5 Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:     

5.1 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης 0 30 203 73 

5.2 σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς παράγοντες 

(«εθελοντικά μέτρα») 

0 24 148 36 

5.3 σε περιοριστικά μέτραπου λαμβάνονται 

από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 

0 0 0 0 

5.4 στην επιβολή κυρώσεων/ποινών 0 6 55 37 

6 Αριθμός επιθεωρήσεων στις οποίες κλήθηκαν 

να συνεργαστούν άλλα κράτη μέλη 

0 0 0 0 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 2010-

2013  

Λειτουργοί της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου ΥΕΕΒ&Τ (αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των 

νομοθεσιών για τον Οικολογικό Σχεδιασμό και την Ενεργειακή Σήμανση), συμμετέχουν σε σεμινάρια 

και ημερίδες και ενημερώνουν  του ενδιαφερομένους με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των 

απαιτήσεων των εν ισχύ μέτρων εφαρμογής (Κανονισμοί, Κατ’εξουσιοδότηση Πράξεις). Στα πλαίσια 

αυτά η Υπηρεσία Ενέργειας, διοργάνωσε 3 ενημερωτικές ημερίδες στις οποίες συμπεριλήφθηκαν 
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και θέματα που αφορούν τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανσης. Η πρώτη 

πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στις  01.11.2012, η δεύτερη στη Λευκωσία στις 02.11.2012 και η 

τρίτη στην Πάφο στις 7.11.2012.  Επιπρόσθετα λειτουργοί της αρμόδιας αρχής συμμετείχαν σε 

σεμινάριο με θέμα την προώθηση της σήμανσης CE που πραγματοποιήθηκε στις  22.09.11. 

Η αρμόδια αρχή ετοιμάζει και εκδίδει πληροφοριακά έντυπα (τρίπτυχα και οδηγός πληροφόρησης) 

τα οποία περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες  για τον Οικολογικό Σχεδιασμό και την Ενεργειακή 

Σήμανση των συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων. Τα έντυπα αυτά διανέμονται δωρεάν στους 

εμπλεκόμενους φορείς (εισαγωγείς, προμηθευτές, καταναλωτές), από τα γραφεία (κεντρικά και 

επαρχιακά) του Υπουργείου ΥΕΕΒ&Τ αλλά και σε διάφορες εκδηλώσεις με θέμα την ενέργεια.  

Η ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και περιλαμβάνει 

πληροφορίες αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο (Νόμος, Οδηγίες, Κανονισμοί, Κατ’ 

Εξουσιοδότηση Πράξεις) για τον Οικολογικό Σχεδιασμό και την Ενεργειακή σήμανση. 

Στα οργανωμένα σύνολα των εισαγωγέων, αποστέλλονται συχνά υπενθυμίσεις μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου,  σε σχέση με μέτρα εφαρμογής που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ.  

 

Πληροφορίες για τους πόρους (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

  2010 2011 2012 2013 

7.1 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε ονομαστικούς 

όρους (σε ευρώ) 

4500 5500 12000 39000 

7.2 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε σχετικούς όρους (% 

του συνολικού εθνικού προϋπολογισμού) 

μ.δ μ.δ μ.δ μ.δ 

8 Προσωπικό διαθέσιμο στις αρχές εποπτείας 

της αγοράς (ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης) 

0,85 3,25 4 4 

9 Αριθμός επιθεωρητών στη διάθεση των 

αρχών εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

0, 65 2,5 3,3 3,4 

 

23.B. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας 

της αγοράς στον τομέα 

Πλαίσιο της αγοράς 

Η εγχώρια αγορά  των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/125/EC 

για τον Οικολογικό Σχεδιασμό και της Οδηγίας 2010/30/EU για την Επισήμανση της Ενεργειακής 

Απόδοσης, συγκρινόμενη με τις αγορές άλλων Κρατών Μελών, μπορεί να θεωρηθεί ως µία σχετικά 

μικρή σε μέγεθος αγορά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Οικιακών 

Ηλεκτρονικών Συσκευών αριθμεί 32 μέλη ενώ ο αριθμός των διανομέων, εκτιμάται περίπου στους 

500.  Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η εκτίμηση για το μέγεθος της αγοράς.   
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ΠΡΟΪΌΝΤΑ 2010 2011 2012 
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Εισαγωγές προϊόντων (μονάδες) για  τα έτη 2010, 2011, 

2012 

  E.U 
NON 
E.U 

E.U 
NON 
E.U 

E.U 
NON 
E.U 

Οικιακά 
Πλυντήρια Πιάτων                                     

9531 2428 8313 1534 7096 640 

40 

50 

500 

Οικιακά Ψυγεία 9882 15081 12930 10780 13520 6702 

Οικιακοί 
Καταψύκτες  

10215 3233 4297 3106 1687 1413 

Οικιακά Ψυγεία -
Καταψύκτες  

6766 12502 11066 12130 9352 8476 

Οικιακά 
Πλυντήρια Ρούχων 

25905 9889 31102 7660 26580 5462 

Οικιακά 
Στεγνωτήρια  

25905 9889 30469 7285 24154 5465 

Τηλεοράσεις  10961 7827 8875 4765 3828 5795 

Κλιματιστικά και 
ανεμιστήρες 
δροσισμού  

~21000 ~95000 ~21000 ~85000 ~11000 ~60000 47 

Κυκλοφορητές- 
Υδραντλίες 

μ.δ 39 

Αποκωδικοποιητές μ.δ 30 

Εξωτερικά 
τροφοδοτικά 

ισχύος 
μ.δ 40 

Ηλεκτροκινητήρες μ.δ 46 

Λαμπτήρες μ.δ 21 

Υπολογιστές και 
εξυπηρετητές 
υπολογιστών 

μ.δ 45 

Θερμαντήρες 
χώρου, νερού και 

δεξαμενές 
αποθήκευσης 
ζεστού νερού 

μ.δ 25 

Εποπτεία αγοράς  

Τα σχεδιαζόμενα μέτρα εποπτείας αγοράς, έχουν ως κύριο στόχο να εξετάσουν όλες τις καταγγελίες 

που θα λάβει η αρμόδια αρχή είτε αυτές προέρχονται από καταναλωτές/χρήστες ή ανταγωνιζόμενες 

επιχειρήσεις, ή οργανωμένα σύνολα ή πληροφορίες από τις αρχές άλλων κρατών μελών. 

Αφού εξεταστούν όλες τις καταγγελίες και για σκοπούς αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς, 

πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.  Σε αυτές τις 

επιθεωρήσεις η επιλογή του σημείου επιθεώρησης γίνεται τυχαία. Τυχόν πληροφορίες που 

ενδέχεται να κοινοποιηθούν στην αρμόδια αρχή από το Τμήμα Τελωνείων καθώς και τα 

αποτελέσματα κοινοτικών εκστρατειών εποπτείας της αγοράς που διοργανώνονται από το ADCO,  

λαμβάνονται υπόψη.  
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Κριτήρια για την επιλογή των προϊόντων  

Η επιλογή των κατηγοριών των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας 

της αγοράς γίνεται εκτιμώντας την υφιστάμενη κατάσταση συμμόρφωσης στην αγορά  και το 

μέγεθος της εθνικής αγοράς (κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς, όγκος των εισαγωγών από 

άλλα Κράτη Μέλη ή από τρίτες χώρες). 

Συνεργασία με άλλες αρχές  

Η Υπηρεσία Ενέργειας διατηρεί στενή συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων. Υπάρχει συχνή 

ανταλλαγή πληροφοριών τόσο όσο αφορά τους κανονισμούς που είναι σε ισχύ, αλλά και σε 

περιπτώσεις εντοπισμού στα εξωτερικά σύνορα, προϊόντων που δεν συμμορφώνονται.  

Μέσα για την εποπτεία αγοράς  

Οι επιθεωρήσεις αποσκοπούν στην επαλήθευση της συμμόρφωσης των προϊόντων. Έχουν συνήθως 

τη μορφή οπτικού έλεγχου κατά την διάρκεια των οποίων ελέγχονται τα συνοδευτικά έγγραφα των 

προϊόντων (δήλωση συμμόρφωση, τεχνικός φάκελος). Στις περιπτώσεις που κρίνονται ύποπτες για 

μη συμμόρφωση, εργαστηριακές μετρήσεις ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν.   

Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές, οι οποίοι τυγχάνουν 

συνεχούς εκπαίδευσης, σε διάφορα σημεία διανομής (συμπεριλαμβανομένων και αυτών στο 

διαδίκτυο). Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης σχετικό έντυπο συμπληρώνεται και θεωρείται η 

επίσημη έκθεση. Επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται και σε περιπτώσεις αναστολής αποδέσμευσης 

προϊόντων για ελεύθερη κυκλοφορία από το Τελωνείο. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την επιβολή της συμμόρφωσης  σύμφωνα με τις πρόνοιες των 

εναρμονιστικών Νόμων, είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης και 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής, την επιβολή διοικητικού 

προστίμου,  την έκδοση Ρήτρας Διασφάλισης ή ακόμη και τη λήψη δικαστικών μέτρων. 

Κοιτώντας προς το μέλλον 

Η συμμόρφωση της αγοράς έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Η στενή συνεργασία της αρμόδιας 

αρχής με το Τμήμα Τελωνείων έχει αποδώσει και ο αριθμός των μη συμμορφούμενων προϊόντων 

αλλά και των σημείων πώλησης  των προϊόντων αυτών έχει μειωθεί.  

Η αρμόδια αρχή θα συνεχίσει να διενεργεί εποπτεία της αγοράς με ένα πιο δομημένο τρόπο, 

εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τύπους προϊόντων. Αναμένεται ότι η επαφή με σχετικά ευρωπαϊκά 

δίκτυα εποπτείας της αγοράς, θα αυξηθεί. Επιπρόσθετα, έχει τεθεί ως στόχος η ενίσχυση των 

ενημερωτικών δράσεων/εκστρατειών. Στα πλαίσια αυτά, προγραμματίζεται η ετοιμασία σχετικού 

ενημερωτικού δελτίου το οποίο θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα, στα οργανωμένα σύνολα εμπλεκόμενων φορέων 

(κατασκευαστών/εισαγωγών/διανομέων). Το ενημερωτικό δελτίο θα ανανεώνεται συνεχώς και σε 

αυτό θα περιλαμβάνονται  θέματα που αφορούν τον Οικολογικό Σχεδιασμό και την Ενεργειακή 

Σήμανση. 

Στόχος είναι να ενισχυθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική η υφιστάμενη συνεργασία με το Τμήμα 

Τελωνείων, καθώς και η επαφή και η ανταλλαγή εμπειριών με άλλες εθνικές αρμόδιες αρχές.  

Επιπρόσθετα, η συνεργασία με αρχές εποπτείας της αγοράς άλλων Κρατών Μελών μπορεί να 
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βελτιωθεί περαιτέρω αξιοποιώντας σε πιο συστηματικό βαθμό σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα 

ανταλλαγής πληροφοριών 

 

Τομέας 27: Οχήματα με κινητήρα και ελαστικά (Κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 1222/2009) 
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με 

τη σήμανση ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 

παραμέτρους» τέθηκε σε εφαρμογή ο «Περί Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν 

Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» (Ν.54(Ι)/2013). Ο Νόμος 

Ν.54(Ι)/2013 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 05 Ιουλίου 

2013. 

Σκοπός του Τροποποιητικού Νόμου Ν.54(Ι)/2013 είναι κυρίως η ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται 

με τις υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών, των διανομέων ελαστικών, των προμηθευτών και 

διανομέων οχημάτων και την εποπτεία της αγοράς, καθώς επίσης και να παρέχει πληροφορίες 

στους καταναλωτές ώστε αυτοί να είναι σε θέση να επιλέξουν τα κατάλληλα ελαστικά των 

αυτοκινήτων τους. 

Μέσω του Νόμου παρέχονται στην Αρμόδια Αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας) οι αναγκαίες διοικητικές 

εξουσίες για την εφαρμογή του άρθρου 4 (Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών), του άρθρου 

5 (Υποχρεώσεις των διανομέων ελαστικών) και του άρθρου 6 (Υποχρεώσεις των προμηθευτών και 

διανομέων οχημάτων) του Κανονισμού 1222/2009/ΕΚ αναφορικά με τη διενέργεια επιθεωρήσεων, 

διενέργεια ελέγχων, διαπίστωση της τήρησης των υποχρεώσεων που τίθενται με βάση τον 

Κανονισμό κτλ. 

 

1.A. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στον 

τομέα 

 

Προκαταρκτικοί έλεγχοι εποπτείας της αγοράς άρχισαν εντός του 2013 (με την εφαρμογή της 

εθνικής νομοθεσίας). Για το σκοπό αυτό έχουν εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί από την Αρμόδια 

Αρχή, εντεταλμένοι επιθεωρητές. Έλεγχοι διενεργούνται σε υποστατικά προμηθευτών (εισαγωγέων) 

ελαστικών, διανομέων (εγκαταστατών και επιδιορθωτών) ελαστικών, καθώς και προμηθευτών και 

διανομέων οχημάτων. 
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Επιπρόσθετα έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες γραμμές από την Υπηρεσία Ενέργειας, για την επιβολή 

Διοικητικών Προστίμων. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, τα πρόστιμα δύνανται να 

κυμανθούν από 50€ μέχρι 5.000€ ανάλογα με τον παραβάτη και το είδος της παράβασης. Μέχρι 

σήμερα δεν έχει επιβληθεί οποιαδήποτε διοικητική ποινή αλλά έχουν αποσταλεί προειδοποιητικές 

επιστολές συμμόρφωσης. 

Το Τμήμα Τελωνείων αποστέλλει σε τακτική βάση (μηνιαία), κατάλογο με τις εισαγωγές ελαστικών 

από τρίτες χώρες. Στον κατάλογο παρουσιάζονται στοιχεία όπως η επωνυμία του εισαγωγέα, 

διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, αποστολέας και περιγραφή (είδος) του προϊόντος. 

Επίσης καταβάλλονται προσπάθειες όπως αποστέλλονται στοιχεία στην Αρμόδια Αρχή (Υπηρεσία 

Ενέργειας) από την Αρχή Λιμένων Κύπρου που αφορούν τις εισαγωγές ελαστικών από χώρες κράτη 

– μέλη. 

Μετά τη δημοσίευση του νόμου, πραγματοποιήθηκαν εντός του 2013 συνολικά 15 επιθεωρήσεις, 

αποκλειστικά στην επαρχία Λευκωσίας. Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν από 2 εντεταλμένους 

επιθεωρητές της Υπηρεσίας Ενέργειας.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του 2014 εκπαιδεύτηκαν και εξουσιοδοτήθηκαν επιθεωρητές των 

επαρχιών Λεμεσού και Πάφου οι οποίοι μέχρι τον Ιούνιο πραγματοποίησαν 44 και 24 επιθεωρήσεις 

αντίστοιχα.  Στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας πραγματοποιήθηκαν 19 και 3 επιθεωρήσεις 

αντίστοιχα. 

 

Προγραμματίζεται επίσης η εκπαίδευση προσωπικού του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας που θα αναλάβει την εποπτεία της 

αγοράς στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. 

 

Επιθεωρήσεις διενεργούνται είτε τυχαία είτε κατόπιν καταγγελίας. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί 

παράβαση των προνοιών του Κανονισμού και της νομοθεσίας, δίνεται περιθώριο συμμόρφωσης 30 

ημερών και ακολουθεί επαναληπτική επιθεώρηση. Στο διάστημα των 30 ημερών απαγορεύεται η 

κυκλοφορία στην αγορά των ελαστικών που δεν πληρούν τις πρόνοιες του Κανονισμού και της 

εθνικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μετά την παρέλευση των 30 ημερών, η 

Αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που να μην υπερβαίνει τις 6.000 €. 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

1. Αριθμός ατυχημάτων που οφείλονται σε 

προϊόντα/αριθμός καταγγελιών χρηστών 

- - - - 
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2. Αριθμός τεκμηριωμένων καταγγελιών ανά 

κλάδο για  αθέμιτο ανταγωνισμό 

- - - - 

3. Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός) - - - 22 

3.1 Αριθμός επιθεωρήσεων αντίδρασης  - - - - 

3.2 Αριθμός αυτόβουλων επιθεωρήσεων - - - 22 

3.3 Αριθμός επιθεωρήσεων που 

υπαγορεύονται από τα τελωνεία 

- - - - 

4 Αριθμός επιθεωρήσεων που βασίζονται:     

4.1 σε δοκιμές που πραγματοποιούνται σε 

εργαστήρια 

- - - - 

4.2 σε φυσικούς ελέγχους των προϊόντων - - - - 

5 Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:     

5.1 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης - - - - 

5.2 σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς παράγοντες 

(«εθελοντικά μέτρα») 

- - - - 

5.3 σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται 

από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 

- - - - 

5.4 στην επιβολή κυρώσεων/ποινών - - - - 

6 Αριθμός επιθεωρήσεων στις οποίες κλήθηκαν 

να συνεργαστούν άλλα κράτη μέλη 

- - - - 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 2010-

2013  

1. Στο στάδιο ετοιμασίας του τροποποιητικού νόμου Ν. 54(Ι)/2013 πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις με όλους τους πιθανούς εμπλεκόμενους φορείς (Σύνδεσμοι Εισαγωγέων και 

Εγκαταστατών Ελαστικών, Σύνδεσμος Προστασίας Καταναλωτών, Σύνδεσμος Εισαγωγής 

Μηχανοκίνητων Οχημάτων κ.τ.λ.) με στόχο τη διαβούλευση επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δημόσια ακρόαση, ανοιχτή προς το κοινό κατά την οποία έγινε 

ενημέρωση επί του συγκεκριμένου Νόμου και Κανονισμού και λήφθηκαν υπόψη σχόλια που είχαν 

γίνει. 

2. Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Ενέργειας ετοίμασε σχετικό ενημερωτικό τρίπτυχο το οποίο 

προώθησε προς τους διάφορους εμπλεκόμενους επαγγελματικούς συνδέσμους με σκοπό να 

προωθηθεί προς τα μέλη τους. Το συγκεκριμένο τρίπτυχο διατέθηκε προς το ευρύ κοινό μέσω 

διαφόρων δραστηριοτήτων που συμμετείχε η Υπηρεσία Ενέργειας (εκθέσεις, ημερίδες, διαλέξεις 

κ.τ.λ.). 

3. Στα πλαίσια διαλέξεων που γίνονται με στόχο την λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και στα πλαίσια συμμετοχής σε σεμινάρια προς 

άνεργους μηχανικούς, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία του συγκεκριμένου Κανονισμού και 
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στην εξοικονόμηση ενέργεια στον τομέα των μεταφορών.  

4. Προγραμματίζεται η εκπαίδευση προσωπικού του Τμήματος Τελωνείων με στόχο τον 

καλύτερο έλεγχο στα σημεία εισαγωγής των ελαστικών. 

5. Πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις με οργανωμένους εκπροσώπους για ενημέρωσή 

τους σχετικά με τις πρόνοιες του Κανονισμού και της Εθνικής νομοθεσίας. 

6. Κατά τις επιθεωρήσεις γίνεται σύντομη ενημέρωση στους διάφορους επαγγελματίες. 

7. Ενημέρωση του κοινού και των σχετικών επαγγελματιών μέσω της ιστοσελίδας του 

Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 

Πληροφορίες για τους πόρους  

  2010 2011 2012 2013 

7.1 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε ονομαστικούς 

όρους (σε ευρώ) 

- - - μ.δ. 

7.2 Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς σε σχετικούς όρους (% 

του συνολικού εθνικού προϋπολογισμού) 

- - - μ.δ. 

8 Προσωπικό διαθέσιμο στις αρχές εποπτείας 

της αγοράς (ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης) 

- - - 1.2 ΙΠΑ * 

9 Αριθμός επιθεωρητών στη διάθεση των 

αρχών εποπτείας της αγοράς (ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) 

- - - 0.02 ΙΠΑ * 

 

* βασίζονται σε εκτιμήσεις. 

 

27.B. Αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας 

της αγοράς στον τομέα 

 

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) 1222/2009 και του Νόμου Ν.54(Ι)/2013 καθορίζονται 

υποχρεώσεις που αφορούν στους προμηθευτές και διανομείς ελαστικών, καθώς και τους 

προμηθευτές και διανομείς οχημάτων.  

 

Εντός του 2013 πραγματοποιήθηκαν 11 επιθεωρήσεις σε διανομείς ελαστικών, 1 επιθεώρηση σε 

προμηθευτή ελαστικών και 3 επιθεωρήσεις σε προμηθευτή & διανομέα ελαστικών. 
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Σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεσή μας, το 2013 πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές 

ελαστικών (από τρίτες και κοινοτικές χώρες) από 100 περίπου εταιρείες. Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων 

Ελαστικών (σύνδεσμος μέλος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου) αριθμεί 

περίπου 30 μέλη.  

 

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και 

Βιομηχάνων) αριθμεί 48 μέλη. 
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Παράρτημα 1: Κατάλογος αναφοράς των τομέων 

Τομείς προϊόντων Σχετική νομοθεσία2 3 
Περιλαμβάνονται 

στην παρούσα 
έκθεση; (Ν/Ο) 

1. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
(συμπεριλαμβανομένων των  
ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων που 
χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro 
και των ενεργών εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων) 

Οδηγίες 93/42/ΕΟΚ, 
98/79/ΕΟΚ και 90/385/ΕΟΚ. 

Ν 

2. Καλλυντικά προϊόντα Κανονισμός 1223/2009 Ο 

3. Παιχνίδια Οδηγία 2009/48/ΕΚ Ν 

4. Μέσα ατομικής προστασίας Οδηγία 89/686/ΕΟΚ Ν 

5. Δομικά Προϊόντα Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 
305/2011 

Ν 

6. Συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)  Οδηγία 75/324/ΕΟΚ,  Ν 

7. Απλά δοχεία πίεσης και εξοπλισμός υπό 
πίεση 

Οδηγίες 2009/105/ΕΚ και 
97/23/ΕΚ 

Ν 

8. Mεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση Οδηγία 2010/35/ΕΚ Ν 

9. Μηχανολογικός εξοπλισμός Οδηγία 2006/42/ΕΚ Ν 

10. Ανελκυστήρες Οδηγία 1995/16/ΕΚ  Ν 

11. Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα Οδηγία 2000/9/ΕΚ Ν 

12. Εκπομπές θορύβου από εξοπλισμό προς 
χρήση σε εξωτερικούς χώρους  

Οδηγία 2000/14/ΕΚ Ο 

13. Συσκευές και συστήματα προστασίας 
που προορίζονται για χρήση σε 
εκρήξιμες ατμόσφαιρες 

Οδηγία 1994/9/ΕΚ Ν 

14. Είδη πυροτεχνίας Οδηγία 2007/23/ΕΚ Ν 

15. Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης Οδηγία 93/15/ΕΟΚ Ν 

16. Συσκευές αερίου Οδηγία 2009/142/ΕΚ Ν 

17. Όργανα μέτρησης, όργανα ζύγισης μη 
αυτόματης λειτουργίας και 
προσυσκευασμένα προϊόντα 

Οδηγίες 2004/22/ΕΚ, 
2009/23/ΕΚ και 2007/45/ΕΚ 

Ο 

18. Εξοπλισμός στο πλαίσιο της οδηγίας 
EMC 

Οδηγία 2004/108/ΕΚ  Ν 

19. Ραδιοηλεκτρικός εξοπλισμός και 
εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών στο 
πλαίσιο των οδηγιών για RTTE 

Οδηγία 1999/5/ΕΚ Ν 

20. Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός 
στο πλαίσιο της οδηγίας LVD 

Οδηγία 2006/95/ΕΚ Ν 

                                                        
2
 Για την απλούστευση των παραπομπών, στον παρόντα πίνακα αναφέρεται η θεσπισθείσα νομοθεσία της ΕΕ. 

Η νέα νομοθεσία με την οποία έχει αντικατασταθεί ή τροποποιηθεί αυτήν που περιέχεται στον πίνακα θα 

πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη για τη σχετική περίοδο κατά την οποία ισχύει. 

3
 Για την απλούστευση των παραπομπών, σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. οικολογικός σχεδιασμός, 

επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης), ο παρών πίνακας αναφέρει μόνο νομοθετικές πράξεις-πλαίσια της 

ΕΕ, όμως υπάρχει πρόθεση να καλύψει και νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα. 
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Τομείς προϊόντων Σχετική νομοθεσία2 3 
Περιλαμβάνονται 

στην παρούσα 
έκθεση; (Ν/Ο) 

21. Είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού στο πλαίσιο των οδηγιών 
για τα RoHS, ΑΗΗΕ και τους 
συσσωρευτές 

Οδηγίες 2011/65/ΕΚ, 
2002/96/ΕΚ και 2006/66/ΕΚ 

Ο 

22. Χημικά προϊόντα (απορρυπαντικά, 
χρώματα, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι)4 

Κανονισμός 648/2004 
Οδηγία 2004/42/ΕΚ 
Κανονισμός 850/2004 

Ο 

23. Οικολογικός σχεδιασμός και 
επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης 

Οδηγίες 2009/125/ΕΚ και 
2010/30/ΕΚ 

Ν 

24. Απαιτήσεις απόδοσης για λέβητες 
ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με 
υγρά ή αέρια καύσιμα 

Οδηγία 1992/42/ΕΟΚ Ο 

25. Σκάφη αναψυχής Οδηγία 1994/25/ΕΚ Ο 

26. Θαλάσσιος εξοπλισμός Οδηγία 96/98/ΕΚ Ο 

27. Οχήματα με κινητήρα και ελαστικά Οδηγίες 2002/24/ΕΚ και 
2007/46/ΕΚ και κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1222/2009 

Ν 

28. Μη οδικά κινητά μηχανήματα Οδηγία 97/68/ΕΚ Ο 

29. Λιπάσματα Κανονισμός 2003/2003 Ο 

30. Άλλα καταναλωτικά προϊόντα βάσει της 
ΟΓΑΠ (προαιρετικά) 

Οδηγία 2001/95/ΕΚ Ο 

31. …. (πρόσθετοι τομείς — να 
διευκρινιστούν) 

  

 

 

                                                        
4
 Το παρόν τμήμα επικεντρώνεται στα χημικά προϊόντα, εκτός από εκείνα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των 

κανονισμών REACH και CLP. Ωστόσο, οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς που διενεργούνται στο πλαίσιο 

των κανονισμών REACH και CLP και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 765/2008, δεδομένου 

ότι αποτελούν ήδη το αντικείμενο ειδικών εκθέσεων που διατίθενται στο κοινό, είναι δυνατόν να εξαιρεθούν 

από την τρέχουσα έκθεση. Παρόλα αυτά, ζητείται από τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στο τμήμα αυτό 

σύνδεσμο προς τις εκθέσεις REACH και CLP για τη σχετική περίοδο. 


