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Προς Κατάλογο Αποδεκτών 
 
 

Θέμα: Έναρξη διαβούλευσης σχετικά με την ετοιμασία νέου εναρμονιστικού 

νομοθετήματος με τίτλο «Ο περί της Συνεργασίας Μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών 

για την Επιβολή της Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών  

Νόμος του 2019» 

 

          Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να φέρω σε γνώση σας τα 

ακόλουθα: 

2.    Στo πλαίσιο εναρμόνισης με τον «Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη 

συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της 

νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004» (στο εξής «ο Κανονισμός»), και προκειμένου να 

διασφαλιστεί η επέκταση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών και η αποτελεσματική 

συνεργασία μεταξύ τους, καταρτίστηκε προσχέδιο εναρμονιστικού νομοσχεδίου με 

τίτλο «Ο περί της Συνεργασίας Μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών για την Επιβολή της 

Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών Νόμος του 2019», στο οποίο 

μεταφέρονται ορισμένες πρόνοιες του Κανονισμού για την αποτελεσματική 

εφαρμογή τους στην εθνική έννομη τάξη.    

3.   Στο εν λόγω προσχέδιο νομοσχεδίου ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την 

εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού και το ενιαίο γραφείο σύνδεσης και 

προβλέπονται οι ελάχιστες εξουσίες έρευνας και επιβολής που διαθέτουν οι 

αρμόδιες αρχές για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Επιπρόσθετα, 

περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα να δίδεται 
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σε τρίτες οντότητες, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου, οργανώσεις 

και ενώσεις καταναλωτών, η εξουσία έκδοσης εξωτερικών προειδοποιήσεων σε 

σχέση με παραβάσεις που ενδέχεται να θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών 

σε άλλα κράτη μέλη.   

 4.  Σκοπός του εναρμονιστικού νομοσχεδίου είναι η αποτελεσματικότερη 

προστασία του καταναλωτή σε διασυνοριακό επίπεδο, η ενδυνάμωση της 

συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την επιβολή της 

νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και η ενίσχυση του 

νομοθετικού πλαισίου και των εξουσιών των αρμόδιων αρχών.   

5.    Δια της παρούσης, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την 

έναρξη Διαβούλευσης, έχοντας ως κύριο μέλημα την επιδίωξη μιας όσο το δυνατό 

πιο ευρείας και κυρίως εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των αρμόδιων 

αρχών, οι οποίες εμπλέκονται στη διαμόρφωση της νομοθετικής πρότασης, καθώς 

επίσης και όλων των ενδιαφερόμενων μερών τα οποία ενδεχομένως να 

επηρεαστούν από την εφαρμογή της.  

6.      Παρακαλείσθε το αργότερο μέχρι τις 21/02/2019 όπως αποστείλετε γραπτώς 

τις απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις σας αναφορικά με το επισυναπτόμενο 

νομοσχέδιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ccps@mcit.gov.cy, με κοινοποίηση στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις kkousiou@mcit.gov.cy και cayiomamitis@mcit.gov.cy. Για 

οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να αποτείνεσθε στις κ.κ. Κατερίνα Κούσιου, 

τηλ. 22200918 /22200900 και Χριστιάνα Αγιομαμίτη, τηλ. 22200911 /22200900.   
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