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1.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αποτελείται από επτά τμήματα και
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων, της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, της Υπηρεσίας
Βιομηχανικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, της Υπηρεσίας Εμπορίου, της Υπηρεσίας
Υδρογονανθράκων, της Υπηρεσίας Ενέργειας, της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών και
του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) είναι η Εθνική Αρχή Εποπτείας της
Αγοράς, η οποία έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την αποτελεσματική εφαρμογή
του Εθνικού Νομοθετικού Πλαισίου "Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να
πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 έως 2013» κάτω από το
οποίο εμπίπτουν 20 Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ)
765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
1.1. Προσδιορισμός και αρμοδιότητες των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς
Όπως έχει προαναφερθεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) έχει την ευθύνη
του συντονισμού των Αρχών Εποπτείας της Αγοράς, την ενημέρωση, παροχή
συμβουλών και καθοδήγηση των καταναλωτών και των οικονομικών φορέων για την
αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Νομοθετικού Πλαισίου για τις Οδηγίες Νέας
Προσέγγισης και του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008.
Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΥΠΚ είναι:
Διεύθυνση:

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

-

Υπουργείο

Αγαπήνορος 2, Μέγαρο ΙΡΙΣ
1421 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλέφωνο:

+357 22867100, +357 22200900, +357 22200930

Τηλεομοιότυπο (fax):

+357 22375120, +357 22200975, +357 22867357

Ηλ. Ταχυδρομείο (e-mail):

perm.sec@mcit.gov.cy, ccps@mcit.gov.cy

Ιστοσελίδα (website):

www.mcit.gov.cy, www.consumer.gov.cy
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Αρ.
1

2

Αρμόδια Αρχή

Νομοθεσία

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

 Παιχνίδια - Οδηγία 2009/48/ΕΚ

- Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

 Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων – Οδηγία 2001/95/ΕΚ

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

 Οικολογικός σχεδιασμός και σήμανση ενεργειακής απόδοσης·
απαιτήσεις απόδοσης για λέβητες ζεστού νερού που
τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα - Οδηγίες
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ· Οδηγία 1992/42/ΕΟΚ

- Υπηρεσία Ενέργειας

 Σήμανση των ελαστικών - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009
3

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
- Κλάδος Μέτρων και Σταθμών

 Όργανα μέτρησης, όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας
και προσυσκευασμένα προϊόντα και Μονάδες μέτρησης Οδηγίες 2014/32/ΕΚ και 2014/31/ΕΚ, Οδηγία 2007/45/ΕΚ,
75/107/ΕΟΚ και 76/211/ΕΟΚ, Οδηγία 80/181/ΕΟΚ

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
- Κλάδος Εκρηκτικών Υλών

 Αντικείμενα πυροτεχνικής - Οδηγία 2013/29/ΕΚ
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Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
– Τμήμα Περιβάλλοντος

 Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό – Οδηγία 2011/65/ΕΕ
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Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
– Τμήμα Γεωργίας

 Λιπάσματα – Κανονισμός (ΕΚ) 2003/2003

Υπουργείο Υγείας - Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας

 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των
ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων που χρησιμοποιούνται στη
διάγνωση in vitro και των ενεργών εμφυτεύσιμων
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 Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης - Οδηγία 2014/28/ΕΚ

 Βιοκτόνα – Κανονισμός (ΕΚ) 528/2012

ιατροτεχνολογικών προϊόντων)
98/79/ΕΟΚ και 90/385/ΕΟΚ

-

Οδηγίες

93/42/ΕΟΚ,

 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 (MDR)
 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/746 (IVDR)
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Υπουργείο Υγείας – Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

 Καλλυντικά – Κανονισμός (ΕΚ) 1223/2009
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Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Κατασκευαστικών
Προϊόντων - Τεχνικές Υπηρεσίες

 Δομικά υλικά - Κανονισμός (EΕ) 305/2011
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Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

 Μέσα ατομικής προστασίας - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425
 Απλά δοχεία πίεσης και εξοπλισμός υπό πίεση - Οδηγίες
2014/29/ΕΚ και 2014/68/ΕΚ
 Μηχανολογικός εξοπλισμός - Οδηγία 2006/42/ΕΚ
 Ανελκυστήρες - Οδηγία 2014/33/ΕΚ
 Εκπομπές θορύβου από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς
χώρους - Οδηγία 2000/14/ΕΚ
 Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για
χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Οδηγία 2014/34/ΕΚ
 REACH – Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006
 CLP – Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008
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Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων - Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

 Συσκευές αερολυμάτων - Οδηγία 75/324/ΕΟΚ
 Mεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση - Οδηγία 2010/35/ΕΚ
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 Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα - Οδηγία 2000/9/ΕΚ
 Συσκευές αερίου - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/426
 Ηλεκτρικός εξοπλισμός στο πλαίσιο της EMC - Οδηγία
2014/30/ΕΚ
 Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός στο πλαίσιο της οδηγίας
LVD - Οδηγία 2014/35/ΕΚ
12

Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων - Τμήμα
Οδικών Μεταφορών

 Μηχανοκίνητα οχήματα - Οδηγία 2002/24/ΕΚ

13

Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων - Τμήμα
Οδικών Μεταφορών

 Μη οδικά κινητά μηχανήματα - Οδηγία 97/68/ΕΚ
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Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων - Τμήμα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών / Γραφείο του Επιτρόπου
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 Ραδιοηλεκτρικός εξοπλισμός και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
στο πλαίσιο της οδηγίας RED– Οδηγία 2014/53/ΕΚ
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Υφυπουργείο Ναυτιλίας

 Σκάφη αναψυχής - Οδηγία 2013/53/ΕΚ

16

Υφυπουργείο Ναυτιλίας

 Εξοπλισμός πλοίων - Οδηγία 2014/90/ΕΚ
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1.2. Μηχανισμοί συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών
εποπτείας της αγοράς
Η ΥΠΚ ασκεί συντονιστικά καθήκοντα σε σχέση με την εποπτεία της αγοράς και είναι
επίσης υπεύθυνη για το συντονισμό της εθνικής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)
765/2008. Το εθνικό σύστημα εποπτείας της αγοράς παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β.
Δεν υπάρχει ξεχωριστή συντονιστική αρχή που να καθορίζει την εποπτεία της αγοράς σε
εθνικό επίπεδο και κάθε υπουργείο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία της αγοράς στον
τομέα (ες) που του αντιστοιχεί. Η ΥΠΚ συμμετέχει, όποτε είναι δυνατό, στις εργασίες
των ομάδων εμπειρογνωμόνων για την Εσωτερική Αγορά των Προϊόντων
(συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Παρακολούθησης της Αγοράς) – IMP/MSG.
Οι Αρχές Εποπτείας της Αγοράς συνεδριάζουν, όποτε κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να
συζητήσουν τα προβλήματα που προκύπτουν καθώς και τις δυσκολίες στην άσκηση των
καθηκόντων τους για την εποπτεία της αγοράς. Το Τμήμα Τελωνείων καλείται επίσης
στις συνεδριάσεις. Επιπλέον, υπάρχει συχνή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ τους σχετικά με θέματα της καθημερινότητας, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών,
επίσημων επιστολών και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
1.3. Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς και των
τελωνείων
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, το Τμήμα Τελωνείων είναι η
αρμόδια αρχή για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Έτσι, όλες οι αρχές εποπτείας
της αγοράς, η ΥΠΚ ως η συντονίστρια αρχή και το Τμήμα Τελωνείων, συνεργάζονται
και ανταλλάζουν πληροφορίες για την αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας και του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008.
Το Τμήμα Τελωνείων είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των αρχικών ελέγχων στο πρώτο
σημείο εισόδου στη Κυπριακή Δημοκρατία, για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της
συμμόρφωσης των εισαγόμενων προϊόντων. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να
διενεργήσουν ελέγχους των τεχνικών φακέλων όπως επίσης και φυσικούς ελέγχους των
προϊόντων και όταν υπάρχει υποψία ότι τα προϊόντα παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για
την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλο δημόσιο συμφέρον και/ή δεν
συνοδεύονται από τεχνικό φάκελο και σήμανση ή/και η σήμανση CE έχει τοποθετηθεί
με ψευδή ή παραπλανητικό τρόπο, έχουν την εξουσιοδότηση να αναστείλουν την
απελευθέρωση των προϊόντων, κοινοποιώντας την απόφασή τους στην αρμόδια αρχή
εποπτείας της αγοράς, η οποία με τη σειρά της θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβει τα
κατάλληλα μέτρα. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών παραμένει σε
αναστολή έως ότου η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς λάβει την τελική της απόφαση
εντός 3 εργάσιμων ημερών. Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι τα προϊόντα
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο, απαγορεύει τη διάθεσή τους στην αγορά της ΕΕ. Σε αυτή
την περίπτωση η αρμόδια αρχή οφείλει να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές όπως
αναγράψουν στο εμπορικό τιμολόγιο που συνοδεύει το προϊόν, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό συνοδευτικό έγγραφο, «Επικίνδυνο προϊόν - δεν εγκρίνεται να τεθεί σε ελεύθερη
κυκλοφορία - Κανονισμός (ΕΚ) 765/2008». Εάν τα προϊόντα δεν παρουσιάζουν σοβαρό
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια ή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζουν την
Ενωσιακή Νομοθεσία Εναρμόνισης, μπορούν να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποφευχθεί η διάθεση μη συμμορφούμενων ή μη
ασφαλών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες στην αγορά της Ένωσης είναι να
διενεργούνται κατάλληλοι έλεγχοι κατά τη διαδικασία ελέγχου των εισαγωγών. Αυτό
απαιτεί τη συμμετοχή των τελωνειακών αρχών και τη συνεργασία τους με τις αρμόδιες
αρχές. Το Τμήμα Τελωνείων έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη

των αρμόδιων αρχών κατά την διεξαγωγή ελέγχων ασφάλειας και συμμόρφωσης των
προϊόντων στα εξωτερικά σύνορα (σημεία εισόδου και εξόδου). Η συνεργασία σε εθνικό
επίπεδο μέσω της κοινής εκπαίδευσης, κοινών σεμιναρίων και κοινών δραστηριοτήτων,
επιτρέπει μια κοινή προσέγγιση της διαδικασίας ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές και
τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Κύρια έμφαση δίνεται στην εκ των προτέρων ανταλλαγή πληροφοριών και δημιουργία
προφίλ κινδύνου. Οι αρμόδιες αρχές διευκολύνουν τις τελωνειακές αρχές στους ελέγχους
που διενεργούν, παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τις
τελωνειακές διασαφήσεις, ώστε έτσι να είναι σε θέση να στοχεύουν συγκεκριμένα
προϊόντα. Λόγω του μικρού μεγέθους της χώρας, πραγματοποιούνται συχνοί έλεγχοι
από το Τμήμα Τελωνείων, ενώ μέσω της ανταλλαγής των δειγμάτων και της άμεσης
ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και καθοδήγησης από τις αρμόδιες αρχές, οι
αποφάσεις λαμβάνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ένα πολύ
αξιόπιστο τρόπο λειτουργίας.
1.4. Σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών - RAPEX
Η ΥΠΚ είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και διαχείριση του συστήματος RAPEX, όπως
επίσης είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα
πλαίσια των υποχρεώσεών της για τη λειτουργία και διαχείριση του συστήματος
RAPEX, συνεργάζεται με άλλες κυβερνητικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία
της αγοράς σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων. Η ανταλλαγή
των σχετικών πληροφοριών και την επικοινωνία του Εθνικού Σημείου Επαφής με τις
αρμόδιες αρχές πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Οι αρμοδιότητες του Εθνικού
Σημείου Επαφής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• συλλογή πληροφοριών μέσω του συστήματος
• κατάταξη / ταξινόμηση των κοινοποιήσεων σύμφωνα με την αρμόδια αρχή
• ενημέρωση των αρμόδιων αρχών αναλόγως
• έκδοση ενός εβδομαδιαίου δελτίου τύπου
• ενημέρωση του συστήματος
Οι κατηγορίες προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις RAPEX στην Κύπρο είναι
οι ακόλουθες: παιχνίδια, παιδικά ενδύματα, ηλεκτρικές συσκευές, προϊόντα που
εμπίπτουν στο πλαίσιο του REACH, χαρτικά, είδη παιδικής φροντίδας και αναπτήρες.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, το Τμήμα Τελωνείων λαμβάνει πληροφορίες από τις
αρμόδιες αρχές σχετικά με τα μέτρα και τις δράσεις που λαμβάνονται σε σχέση με τα
καταναλωτικά προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την
ασφάλεια των καταναλωτών, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα / κοινοποιήσεις του
συστήματος RAPEX.
Στο Παράρτημα Γ παρουσιάζονται οι αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στο σύστημα
RAPEX στην Κύπρο καθώς επίσης ο τρόπος ροής των πληροφοριών.
1.5. Σύστημα πληροφόρησης ICSMS
Το ICSMS χρησιμοποιείται στην Κύπρο από τον Ιούλιο του 2008 και όλες οι αρμόδιες
αρχές όπως επίσης και το Τμήμα Τελωνείων έχουν εκπαιδευτεί για τη χρήση του. Κάθε
αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή δεδομένων στο ICSMS στους τομείς των
αρμοδιοτήτων της.
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Η λειτουργία και διαχείριση του εθνικού σημείου επαφής ICSMS εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Η ΥΠΚ είναι υπεύθυνη για την καταχώριση νέων
αρμόδιων αρχών και χρηστών στο σύστημα, τη συνεργασία με τα σημεία επαφής άλλων
αρχών εποπτείας της αγοράς, τη συνεχή συνεργασία με την Επιτροπή, καθώς και τη
κοινοποίηση των προϊόντων στο σύστημα.
1.6. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς και των
σχετικών διαδικασιών
Οι αρμόδιες αρχές έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι μόνο ασφαλή προϊόντα που
εμπίπτουν στο πλαίσιο των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης διατίθενται στην αγορά. Η
εποπτεία της αγοράς πραγματοποιείται μέσα από τις ακόλουθες εργασίες:
 Εποχιακές, τομεακές, προληπτικές ή/και αντιδραστικές επιθεωρήσεις.
 Δειγματοληψία και εργαστηριακές δοκιμές των προϊόντων.
 Μέτρα για μη συμμορφούμενα ή/και επικίνδυνα προϊόντα που κυκλοφορούν
στην αγορά.
 Αντίδραση στις καταγγελίες ή/και απορίες.
 Κοινοποιήσεις σε RAPEX, Business Application, ICSMS and CPSC.
 Επικοινωνία με τους καταναλωτές και τους οικονομικούς φορείς.
 Δημόσιες ανακοινώσεις.
 Εκστρατείες.
 Κυρώσεις σε οικονομικούς φορείς.

1.7. Γενικό πλαίσιο της συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη και τρίτα κράτη
Η Κύπρος συμμετείχε ενεργά από το 2009 μέχρι το 2019, στις κοινές δράσεις εποπτείας
της αγοράς που συντονίζονταν από το PROSAFE. Ο PROSAFE (Product Safety Forum
of Europe) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επαγγελματικός οργανισμός για τις αρχές
εποπτείας της αγοράς και στελέχη από ολόκληρο τον ΕΟΧ με πρωταρχικό στόχο να
βελτιωθεί η ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων και των υπηρεσιών στην Ευρώπη.
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Αρχής γενομένης από το 2019, τρεις διαφορετικές αρχές εποπτείας της αγοράς (ΥΠΚ,
ΗΜΥ και ΤΕΕ), συμμετέχουν στις νέες συντονισμένες δραστηριότητες για την ασφάλεια
των καταναλωτικών προϊόντων (CASP 2019), που διοργανώνει και χρηματοδοτεί η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των αρχών εποπτείας της αγοράς συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις ADCO (Administrative Co-operation Groups) που ασχολούνται με τις
οδηγίες και τους κανονισμούς που εμπίπτουν στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους.
1.8. Αξιολόγηση των ενεργειών εποπτείας της αγοράς και υποβολή εκθέσεων
Οι δραστηριότητες επιτήρησης της εθνικής αγοράς αξιολογούνται στο τέλος κάθε έτους,
σε τομεακή βάση. Το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης είναι να ελεγχθούν κατά πόσον
οι στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή του έτους έχουν επιτευχθεί και να εντοπιστούν τα
προβλήματα και οι δυσκολίες που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Η
αξιολόγηση μπορεί να είναι ποσοτική ή ποιοτική, ανάλογα με την αρμόδια αρχή. Η
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της εθνικής αγοράς δεν δημοσιοποιείται.
Επιπρόσθετα, η επανεξέταση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 18 (6) του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 765/2008 (για την περίοδο 2014-2016) έχει ετοιμαστεί το 2017, με τη
συμβολή όλων των αρμόδιων αρχών.
1.9. Οριζόντιες δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί για τη σχετική
περίοδο
Οι Αρχές Εποπτείας της Αγοράς συνεδριάζουν, όποτε κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να
συζητήσουν τα προβλήματα καθώς και τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους για την εποπτεία της αγοράς.
Επιπλέον, η εθνική οριζόντια νομοθεσία για την εφαρμογή των Οδηγιών Νέας
Προσέγγισης, είναι συνεχώς υπό συζήτηση και όποτε κρίνεται απαραίτητο,
πραγματοποιούνται σχετικές τροποποιήσεις.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στις
κοινές δράσεις που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός του 2020, δυο αρμόδιες
αρχές θα συμμετέχουν στην κοινή δράση CASP 2020. Η Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή για τις νιτροσαμίνες στα παιχνίδια, και τα είδη παιδικής φροντίδας και
συμμετοχή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών .
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ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

2.

2.1. Τομέας – Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των
ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in
vitro και των ενεργών εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων)
Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Υπουργείο Υγείας

Στοιχεία επικοινωνίας:
Οδός: Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1449 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ. +357 22605574
Φαξ +357 22468427
Email cymda@mphs.moh.gov.cy

Πόροι Αρμόδιας Αρχής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού:
Η επιτήρηση της αγοράς σχετικά με ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποτελείται από 2
λειτουργούς επιτήρησης αγοράς. Όλες οι δραστηριότητες επιχορηγούνται από τον ετήσιο
κρατικό προϋπολογισμό.
Προσωπικό:

2 λειτουργοί (αφιερώνουν το 50% του χρόνου τους)

Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
-

Οι δραστηριότητες επιτήρησης της αγοράς διακρίνονται σε προγραμματισμένες
και έκτακτες επιθεωρήσεις. Οι έκτακτες επιθεωρήσεις μετά από παράπονα ή
καταγγελίες (από ασθενείς, τοπικούς διανομείς και επαγγελματίες υγείας) και από
ειδοποιήσεις άλλων χωρών μελών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα που
βρίσκονται στην κυπριακή αγορά. Οι έλεγχοι των προϊόντων που
πραγματοποιούνται είναι φυσικοί καθώς επίσης και έλεγχοι εντύπων- εγγράφων.

-

Τα παράπονα - καταγγελίες αποστέλλονται γραπτώς, μέσω τηλεομοιότυπου,
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
ή
προφορικά
στην
Αρμόδια
Αρχή
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού. Όλα τα παράπονα καταγράφονται και
αξιολογούνται.

-

Σε κάθε παράπονο που υποβάλλεται, αξιολογείται ο κίνδυνος για τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στην 1η παράγραφο και λαμβάνεται η κατάλληλη ενέργεια
14

σύμφωνα με το βαθμό επικινδυνότητας της κάθε περίπτωσης. Η τυχούσα
επιβολή κυρώσεων γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των εθνικών νομοθεσιών
και των εναρμονισμένων σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών. Σχετικά με αυτό, η
Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού έχει θέσει κριτήρια για ελάχιστη
και μέγιστη επιβολή κύρωσης ανά περίπτωση.
-

Χρησιμοποιείται το MEDDEV 2.12-1 rev.8 Guidelines on a Medical Devices
Vigilance System για την παρακολούθηση των περιστατικών που αφορούν στον
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα μέτρα
ασφάλειας παρέχεται στο κοινό και τους επαγγελματίες της υγείας μέσω
ενημερωτικών δελτίων, της ιστοσελίδας της Αρμόδιας Αρχής Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισμού και μέσω παροχής συμβουλευτικών προειδοποιήσεων.

-

Η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού συνεργάζεται με τις
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, το Τμήμα Τελωνείου και την
Αστυνομία. Η συνεργασία με τις Φαρμακευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνει
προϊόντα που βρίσκονται στη γκρίζα περιοχή (μεταξύ ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού και φαρμάκων) καθώς επίσης και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που
περιέχει φαρμακευτικές ουσίες.

-

Η συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείου είναι αμφίδρομη. Ο ένας τρόπος είναι
όταν η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ζητά από το Τμήμα
Τελωνείου να κατάσχει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που προτίθεται να εισέλθει
στην αγορά της Κύπρου και είναι εις γνώση της Αρμόδιας Αρχής ότι δεν πληρεί
τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Ο άλλος τρόπος συνεργασίας είναι όταν το
Τμήμα τελωνείου απευθύνεται στην Αρμόδια Αρχή για γνωμάτευση προϊόντων
που δεν φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης CE και ενδεχομένως
να εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισμού. Εάν κάποιος εξοπλισμός είναι ιατροτεχνολογικός και δεν φέρει την
απαραίτητη σήμανση συμμόρφωσης CE, τότε κατάσχεται από το Τελωνείο.

-

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την επιτήρηση αγοράς επιτυγχάνεται μέσω
της εμπλοκής της Αρμόδιας Αρχής με την ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας
Compliance and Enforcement (COEN WG).

-

Η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού συμμετέχει ως ενεργό μέλος
(partner) στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινής δράσης Market Surveillance Joint
Action Working Package 4- Manufacturer Inspection και ως παρατηρητής στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινής δράσης Market Surveillance Joint Action Working
Package 5 – Clinical Process and Resource Development.

Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της προηγούμενης
περιόδου προγραμματισμού
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2019 στα πλαίσια επιτήρησης αγοράς, έχουν διεξαχθεί:
•

6 έλεγχοι στο Τελωνείο

•

1 επιθεώρηση Κοινοποιημένου Οργανισμού
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•

65 επιθεωρήσεις σε φαρμακεία

Κατά τις επιθεωρήσεις, 9 ιατροτεχνολογικά προϊόντα βρέθηκαν να μην είναι
συμμορφωμένα με την ευρωπαϊκή οδηγία. Και στα 9 ιατροτεχνολογικά προϊόντα έγιναν
οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και συνεχίστηκε η διάθεσή τους στην αγορά.
Η Αρμόδια Αρχή ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στα πλαίσια επεξεργασίας
καταγγελιών και παρακολούθηση ατυχημάτων έγινε δέκτης 1082 ειδοποιήσεων για
διορθωτικές ενέργειες σχετικά με διάφορα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Από αυτές, οι
208 επηρέαζαν την Κύπρο οι οποίες σχετίζονταν με ανακλήσεις, αποσύρσεις,
αναβαθμίσεις ή απλές ενημερώσεις και για τις οποίες έγιναν οι απαραίτητες σχετικές
ενέργειες. Τέλος, έγινε δέκτης 132 υποθέσεων από την ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας
Compliance and Enforcement Working Group (COEN WG).
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2.2. Τομέας – Καλλυντικά Προϊόντα
Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες /Υπουργείο Υγείας
Τηλ: 22-608607
Φαξ: 22-608649
e-mail: cosmeticscy@phs.moh.gov.cy
www.moh.gov.cy/phs
Προϋπολογισμός
Προσωπικό: 1 Επιθεωρητής (αφιερώνει 20% του χρόνου του)
1 Επιθεωρητής (αφιερώνει 10% του χρόνου του)
1500 Ευρώ για αγορά δειγμάτων προς ανάλυση

2.2.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Σύμφωνα με τη Νομοθεσία των Καλλυντικών Προϊόντων, έχει ιδρυθεί Συμβούλιο
Καλλυντικών το οποίο είναι η Αρμόδια Αρχή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των
καλλυντικών προϊόντων στην Κύπρο.
Οι κύρια αρμοδιότητα του Συμβουλίου Καλλυντικών είναι η έκδοση αδειών παρασκευής
καλλυντικών προϊόντων. Το Συμβούλιο έχει επιπλέον συμβουλευτικές αρμοδιότητες
προς τον Υπουργό Υγείας, για θέματα που αφορούν τα καλλυντικά προϊόντα.
Ο Τομέας Καλλυντικών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών παρέχει όλη τη γραμματειακή
και διοικητική υποστήριξη προς το Συμβούλιο Καλλυντικών.
Έλεγχος αγοράς:
Ο έλεγχος της αγοράς διενεργείται με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Επιθεώρηση των Κύπριων Παρασκευαστών Καλλυντικών Προϊόντων με σκοπό τη
διαπίστωση της τήρησης των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής
2. Έλεγχος καλλυντικών προϊόντων στην αγορά. Κατά τους ελέγχους που διενεργούνται
ελέγχονται η σύνθεση και η σήμανση των καλλυντικών προϊόντων ενώ επιπλέον
ελέγχεται και κατά πόσο τα καλλυντικά είναι γνωστοποιημένα στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα CPNP.
Επιπλέον, γίνεται παρακολούθηση των εβδομαδιαίων γνωστοποιήσεων του συστήματος
RAPEX και έλεγχος κατά πόσο τα συγκεκριμένα προϊόντα που γνωστοποιούνται
βρίσκονται στην Κυπριακή αγορά.
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Για όλα τα καλλυντικά προϊόντα που αποσύρονται εκδίδονται σχετικά δελτία τύπου για
ενημέρωση του κοινού.
3. Δειγματοληψία και ανάλυση καλλυντικών προϊόντων. Υπάρχει πρωτόκολλο
συνεργασίας μεταξύ Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και Γενικού Χημείο του Κράτους με
βάση το οποίο λαμβάνονται δείγματα καλλυντικών προϊόντων από την αγορά τα οποία
αποστέλλονται για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Ενημέρωση κατασκευαστών, εισαγωγέων και καταναλωτών
Ο Τομέας Καλλυντικών ήταν και είναι στη διάθεση τόσο των κατασκευαστών και
εισαγωγέων καλλυντικών προϊόντων, για να βοηθήσει στην κατανόηση της Νομοθεσίας
και την προσαρμογή τους σε αυτή, όσο και των απλών πολιτών (καταναλωτών), για
οποιεσδήποτε πληροφορίες και τυχόν απορίες αναφορικά με τα καλλυντικά προϊόντα.
Πρωταρχικός σκοπός του Τομέα ήταν και είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της
ασφάλειας των καλλυντικών προϊόντων και κατά συνέπεια η προστασία της δημόσιας
υγείας.
Άλλες Δραστηριότητες του Τομέα Καλλυντικών
Ο Τομέας Καλλυντικών συμμετέχει σε συναντήσεις των ομάδων εργασίας: Standing
Committee on Cosmetics/Working Group on Cosmetics, του PEMSAC (Platform of
European Market Surveillance Authorities for Cosmetics) και του Sub- Group on
Borderline Products οι οποίες διεξάγονται στις Βρυξέλλες και στις οποίες συμμετέχουν
εκπρόσωποι από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.2.3Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού

Κατά το 2019 διενεργήθηκαν 6 επιθεωρήσεις (σε παρασκευαστές καλλυντικών και
έλεγχοι αγοράς) και ελέγχθηκαν 100 καλλυντικά προϊόντα.
Έγιναν 4 δειγματοληψίες και αναλύθηκαν 47 καλλυντικά προϊόντα ως προς τις πιο κάτω
παραμέτρους:
21 Προϊόντα- Μικροβιολογικός Έλεγχος
26 Προϊόντα- Έλεγχος συντηρητικών
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2.3. Τομέας – Παιχνίδια
2.3.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Αρμόδια Αρχή: Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας
Στοιχεία Επικοινωνίας:
-

Διεύθυνση: Αγαπήνορος 2, 1421 Λευκωσία, Κύπρος

-

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σάββας Σάββα

-

Τηλέφωνο: +357 22200930

-

Τηλεομοιότυπο (fax): +357 22867357

-

Ηλ. Ταχυδρομείο (e-mail): ppoullis@mcit.gov.cy

-

Ιστοσελίδα (website): www.consumer.gov.cy

Πόροι:
-

Προϋπολογισμός: Περίπου €5.000 για δειγματοληψίες και εργαστηριακούς
ελέγχους.

-

Προσωπικό: 5 λειτουργοί και 35 επιθεωρητές (υπεύθυνοι επίσης για την
εφαρμογή άλλων νομοθεσιών).

-

Εξοπλισμός: δεν υπάρχουν οποιαδήποτε τεχνικά μέσα, πέραν κάποιων απλών
οργάνων, αλλά τα πρότυπα ασφάλειας σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών
(σειρά ΕΝ-71) είναι στην διάθεση του προσωπικού. Υπάρχει στενή συνεργασία
με το Γενικό Χημείο του Κράτους στην Κύπρο για τον έλεγχο των παιχνιδιών.
2.3.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς

Συνολική στρατηγική και διαδικασίες
1) Επιθεωρήσεις στην αγορά: η εποπτεία της αγοράς διεξάγεται σχεδόν σε καθημερινή
βάση σε όλη την Κύπρο με τους επιθεωρητές να διενεργούν οπτικούς και φυσικούς
ελέγχους σε παιχνίδια στα σημεία πώλησης όπως επίσης και, εάν απαιτείται, έλεγχο των
εγγράφων (έλεγχος τεχνικών φακέλων και δηλώσεων συμμόρφωσης). Οι έλεγχοι αυτοί
γίνονται συνήθως αυτεπάγγελτα ή/και κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών. Επίσης
διεξάγονται ελέγχοι στην αγορά, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανακοίνωση του RAPEX.
Οι ενέργειες/διαδικασίες που ακολουθούνται είναι οι ακόλουθες:
• Έλεγχος της σήμανσης CE.
• Έλεγχος των ενδεικνυόμενων προειδοποιήσεων που πρέπει να φέρουν τα παιχνίδια.
• Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των παιχνιδιών με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας.
• Φυσικός έλεγχος παιχνιδιών για παιδιά <3 για αποσπώμενα μικρά μέρη, αιχμηρές
άκρες, κορδόνια, υγρά κλπ.
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• 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 ελέγχους.
• Λήψη μέτρων σε περιπτώσεις όπου αξιολογηθεί ότι το παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις ασφάλειας της ισχύουσας Νομοθεσίας.
2) Δειγματοληψία και εργαστηριακός έλεγχος παιχνιδιών: Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες παιχνιδιών σε διαφορετικές περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους και τα
δείγματα που επιλέγονται, αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους, όπου
υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων, χημικών
ιδιοτήτων και ευφλεκτότητας σύμφωνα με τα πρότυπα EN71-1, EN71-2 και EN71-3. Το
ακριβές πρόγραμμα με τις δειγματοληψίες καθορίζεται από την συμφωνία που υπογράφεται
μεταξύ της ΥΠΚ και του Γενικού Χημείου του Κράτους και μέσω αυτής της συμφωνίας
ελέγχονται περίπου 70-80 δείγματα παιχνιδιών κάθε χρόνο. Περαιτέρω η ΥΠΚ συμμετέχει
σε εξειδικευμένα ευρωπαϊκά προγράμματα για τα παιχνίδια όπου μέσω αυτών των
προγραμμάτων διεξάγονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές δοκιμές σε ευρωπαϊκά
εργαστήρια.
3) Εκστρατείες εποπτείας της αγοράς: Πραγματοποιούνται εκστρατείες ελέγχου της αγοράς
σε συγκεκριμένες κατηγορίες παιχνιδιών ή σε συγκεκριμένους χώρους πώλησης παιχνιδιών
(π.χ. ανοιχτές αγορές) κατά τη διάρκεια του έτους
4) Λήψη περιοριστικών μέτρων: Λαμβάνονται μέτρα για μη συμμορφούμενα ή/και
επικίνδυνα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά.
5) Παράπονα καταναλωτών: Οι καταγγελίες των καταναλωτών μεταφέρονται κυρίως στην
αρμόδια εθνική αρχή μέσω της ιστοσελίδας της ΥΠΚ. Οι καταγγελίες εξετάζονται
προσεκτικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχης υπηρεσίας, έτσι ώστε να
πιστοποιηθεί η εγκυρότητα τους, ενώ παράλληλα ελέγχεται εάν τα εν λόγω προϊόντα
πληρούν όλες τις απαιτήσεις που προνοούνται. Η καταγγελία προωθείται σε εξειδικευμένο
προσωπικό που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο σε διαδικασίες για το χειρισμό των
καταγγελιών. Στη συνέχεια, αφού συλλεχθούν όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για να
ξεκινήσει η έρευνα (επαφές με τους καταναλωτές, τους λιανοπωλητές, τους διανομείς ή
τους εισαγωγείς των προϊόντων), γίνεται δειγματοληψία των προϊόντων για έρευνα. Εάν
απαιτείται, πραγματοποιούνται εργαστηριακές δοκιμές από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
6) Κυρώσεις σε οικονομικούς φορείς: η αρχή είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση των
παραβιάσεων της Οδηγίας. Κυρώσεις επιβάλλονται από το δικαστήριο σε περιπτώσεις
ποινικών διώξεων και από την αρχή σε περιπτώσεις διοικητικών διαδικασιών.
7) Επικοινωνία με οικονομικούς φορείς και καταναλωτές: Αποστέλλονται σε τακτική βάση,
ενημερωτικά δελτία στους εισαγωγείς παιχνιδιών 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. Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να διοργανωθούν σεμινάρια κατά τη διάρκεια του
έτους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Όλες οι ανακοινώσεις της Υπηρεσίας που αφορούν
παιχνίδια αποστέλλονται στις οργανώσεις καταναλωτών και στους οικονομικούς φορείς,
ενώ το εβδομαδιαίο δελτίο RAPEX δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας με σκοπό
την ενημέρωση των καταναλωτών για τα επικίνδυνα προϊόντα που κυκλοφορούν στην
ευρωπαϊκή αγορά. Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας δημοσιεύονται επίσης με ανακοινώσεις
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όλα τα παιχνίδια που αποσύρθηκαν από την κυπριακή αγορά. Σημειώνεται ότι όλες οι
ανακοινώσεις της Υπηρεσίας αποστέλλονται στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για
προώθηση στα ΜΜΕ. Η Υπηρεσία συνοψίζει κάθε μήνα όλα τα επικίνδυνα παιχνίδια που
κοινοποιήθηκαν στο σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα
(RAPEX) και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά σε όλους τους οικονομικούς φορείς του τομέα,
ζητώντας τους ταυτόχρονα να την ενημερώσουν (ως οφείλουν) σε περίπτωση που έχουν
εμπορευτεί κάποιο από τα προϊόντα. Η ενέργεια αυτή, γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας, που είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού
REACH. Τέλος, η Υπηρεσία εκδίδει διάφορα ενημερωτικά έντυπα, τα οποία αναρτά στην
ιστοσελίδα της με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών.
8) Ανακοινώσεις στον Τύπο: Η Υπηρεσία εκδίδει εβδομαδιαία ανακοίνωση σχετικά με την
ασφάλεια των προϊόντων. Οι ανακοινώσεις διαβιβάζονται σε μέσα ενημέρωσης,
συνδέσμους καταναλωτών και άλλους φορείς. Επιπλέον, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
της Υπηρεσίας.
9) Συνεργασία με άλλες αρχές
Η ΥΠΚ συνεργάζεται με το Τμήμα Τελωνείων στέλνοντας οδηγίες και συστάσεις και
απαντώντας σε ερωτήματα που τίθενται κατά τον εκτελωνισμό προϊόντων σχετικά με την
πληρότητα των τεχνικών φακέλων και τις απαραίτητες σημάνσεις. Η ΥΠΚ συμμετέχει
επίσης στις συνεδριάσεις της ομάδας διοικητικής συνεργασίας για τα παιχνίδια (TOYADCO), στις συναντήσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα παιχνίδια και στην
Επιτροπή για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Η Υπηρεσία συμμετέχει επίσης σε κοινές Ευρωπαϊκές δράσεις εποπτείας της
αγοράς. Τέλος, στενή η συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους στο οποίο
αποστέλλονται δείγματα παιχνιδιών για να υποβληθούν σε εργαστηριακούς ελέγχους.
2.3.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
Αποτελέσματα Εποπτείας της Αγοράς για το έτος 2019
Αριθμός επιθεωρήσεων σε υποστατικά

3637

Αριθμός παιχνιδιών που υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές δοκιμές

108

Αριθμός Ειδοποιήσεων Απόσυρσης

43

- Σύνολο παιχνιδιών που αφορούσαν

68

Αριθμός Ειδοποιήσεων Συμμόρφωσης

16

- Σύνολο παιχνιδιών που αφορούσαν

25

Ανακοινώσεις Υπηρεσίας

62

Παιχνίδια που κοινοποιήθηκαν ως επικίνδυνα στο σύστημα RAPEX

22

Εκστρατείες για συγκεκριμένες κατηγορίες παιχνιδιών

5

21

2.4. Τομέας – Μηχανήματα, Ανελκυστήρες, Εξοπλισμός υπό Πίεση, Μέσα
Ατομικής Προστασίας, Απλά Δοχεία Πίεσης, Συσκευές και Συστήματα
Προστασίας για Χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες και Εξοπλισμός προς
Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους από την Εκπομπή Θορύβου στο
Περιβάλλον
2.4.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι αρμόδιο για την επιτήρηση της εφαρμογής των
ακόλουθων 7 Οδηγιών:


Μηχανήματα (2006/42/EΚ),



Ανελκυστήρες (2014/33/EΕ),



Εξοπλισμός υπό Πίεση (2014/68/EΕ),



Απλά Δοχεία Πίεσης (2014/29/EΕ),



Μέσα Ατομικής Προστασίας (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425),



Συσκευές και Συστήματα Προστασίας για Χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες
(2014/34/ΕΕ)



Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς
Χώρους (2000/14/EΚ)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, είναι η αρμόδια Αρχή για την εποπτεία της αγοράς στους τομείς που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω.
Διαθέσιμοι πόροι:
Στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας δραστηριοποιούνται, σε μερική απασχόληση, 3
Λειτουργοί Επιθεώρησης Εργασίας και 3 Επιθεωρητές Εργασίας.
Για τη διενέργεια δειγματοληψιών για διεξαγωγή ελέγχων προϊόντων, στο πλαίσιο
εποπτείας της αγοράς, υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι ύψους €1.800. Το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας δεν έχει εσωτερικά εργαστήρια.
Τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι τα
ακόλουθα:
 Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας κ. Στέφανος Αχιλλείδης (+35722405603,
sachillides@dli.mlsi.gov.cy)
 Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας κ. Αθανάσιος Βαζούρας (+35722405604,
avazouras@dli.mlsi.gov.cy)
 Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας κ. Σωκράτης Σωκράτους (+35722405663,
ssocratous@dli.mlsi.gov.cy)
Επιπρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli κάτω από τον τίτλο «Εξοπλισμός».
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2.4.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Η εποπτεία της αγοράς γίνεται δειγματοληπτικά συνήθως μετά από πληροφόρηση για μη
συμμορφούμενα προϊόντα. Οι πληροφορίες συνήθως προέρχονται από το Τμήμα
Τελωνείων, από καταγγελίες άλλων Αρχών του δημόσιου τομέα ή από παράπονα
καταναλωτών, εργοδοτουμένων ή/και άλλων επηρεαζόμενων προσώπων.
Η εποπτεία της αγοράς διεξάγεται από Λειτουργούς και Επιθεωρητές κατάλληλα
εξουσιοδοτημένους από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή
το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ανάλογα με την περίπτωση. Οι
Επιθεωρητές είναι τοποθετημένοι στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και
υποστηρίζονται από 3 Λειτουργούς στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας.
Στη βάση των πιο πάνω, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συνεργάζεται με:
 άλλες αρμόδιες Αρχές εποπτείας της αγοράς σε εθνικό επίπεδο όταν εντοπίζονται μη
συμμορφούμενα προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των πιο πάνω
Οδηγιών. Σε τέτοια περίπτωση το Τμήμα ενημερώνει σχετικά την κατά περίπτωση
αρμόδια Αρχή για τα ενδεικνυόμενα μέτρα.
 το Τμήμα Τελωνείων ώστε μη συμμορφούμενα προϊόντα να μην εισέρχονται στην
Κυπριακή αγορά. Όταν ένα τέτοιο προϊόν αφιχθεί στα σημεία εισόδου της
Δημοκρατίας, το Επαρχιακό Τελωνειακό Γραφείο ενημερώνει το αντίστοιχο
Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας. Επιθεωρητής του Τμήματος επιθεωρεί
το προϊόν, λαμβάνει κατάλληλα μέτρα και ενημερώνει γραπτώς το Τμήμα Τελωνείων
είτε να αποδεσμεύσει το προϊόν ή να μην επιτρέψει την είσοδό του στην Κυπριακή
αγορά.
Επίσης, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του RAPEX και
προειδοποιεί το κοινό μέσω Ανακοινώσεων για προϊόντα που πιθανόν να διατεθούν ή
διατέθηκαν στην Κυπριακή αγορά.
Σε περιπτώσεις εντοπισμού σοβαρών μη
συμμορφώσεων για προϊόντα που ήδη έχουν διατεθεί στην Κυπριακή αγορά και μπορεί να
προκαλέσουν βλάβη στην υγεία των χρηστών, το Τμήμα ενημερώνει σχετικά το σύστημα
RAPEX και εκδίδει Ανακοίνωση για δημοσίευση στον τύπο, την οποία επίσης αναρτά στην
ιστοσελίδα του. Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας χρησιμοποιεί το ICSMS για άντληση
πληροφοριών και σε περιορισμένο βαθμό για εισαγωγή επιθεωρήσεων.
Η εποπτεία της αγοράς διενεργείται προληπτικά και (κυρίως) αντιδραστικά.
Προληπτικά, οι Επιθεωρητές επισκέπτονται υποστατικά στα οποία υπάρχουν προϊόντα για
τα οποία απαιτείται σήμανση CE. Η επιλογή των προϊόντων γίνεται στη βάση του
Προγράμματος Εποπτείας της Αγοράς για το έτος, δειγματοληπτικά ή μέσα από
οργανωμένη εκστρατεία εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο πρωτοβουλίας των σχετικών
Ομάδων Διοικητικής Συνεργασίας (AdCo).
Αντιδραστικά, η εποπτεία της αγοράς γίνεται μετά από Ανακοίνωση στο σύστημα RAPEX,
παράπονο καταναλωτή, πληροφορία από το Τμήμα Τελωνείων ή μετά από ατύχημα, στο
οποίο εμπλέκεται τέτοιο προϊόν, ή μετά από παράπονο για μη συμμορφούμενο προϊόν που
κατασκευάστηκε σε άλλο κράτος ή για την ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών για
συγκεκριμένα προϊόντα.
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Ποσοτική αξιολόγηση γίνεται περιοδικά και στο τέλος κάθε έτους για να επιβεβαιώνονται
οι στόχοι.
Οι μελλοντικοί στόχοι του Τμήματος είναι η:
 Ενίσχυση των επιθεωρήσεων σε προϊόντα ευρείας χρήσης και η βελτίωση των
ελέγχων στα σύνορα με στενότερη συνεργασία με τους Τελωνειακούς Λειτουργούς,
 Αύξηση του αριθμού των ετήσιων ελέγχων για μη συμμορφούμενα προϊόντα,
 Ενημέρωση άλλων ενδιαφερομένων μερών, π.χ. εκπρόσωπων της βιομηχανίας,
 Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών όσον αφορά τη συμμόρφωση και την ασφάλεια
των προϊόντων με στοχευμένες εκστρατείες εποπτείας της αγοράς,
 Συμμετοχή σε πανευρωπαϊκές εκστρατείες εποπτείας της αγοράς με άλλα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.4.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για τον
καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την
εμπορία των προϊόντων, ετοιμάστηκε σχετικό Πρόγραμμα Επιτήρησης της Αγοράς για το
2019, το οποίο κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το εν λόγω Πρόγραμμα
περιλάμβανε ανελκυστήρες, μηχανήματα, μέσα ατομικής προστασίας, αεροθάλαμους,
εξοπλισμό που εκπέμπει θόρυβο προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους και συσκευές που
προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.
Κατά το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί 89 δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς. Οι εν
λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις σε υποστατικά και διερευνήσεις
παραπόνων μετά από καταγγελίες, καθώς και ελέγχους κατά τον εκτελωνισμό προϊόντων.
Επίσης, σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές κατά το στάδιο της εισαγωγής προϊόντων
στην Κυπριακή Δημοκρατία, εντοπίστηκε μη συμμορφούμενος εξοπλισμός π.χ. πατίνια,
γυαλιά ηλίου, μηχανήματα κ.α. Γι’ αυτά τα προϊόντα λήφθηκαν μέτρα για συμμόρφωση ή
απαγορεύτηκε ο εκτελωνισμός και η διάθεση στην αγορά.
Το Τμήμα συμμετείχε σε πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιελάβανε δειγματοληψίες και εργαστηριακούς ελέγχους σε
διαπιστευμένο εργαστήριο ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών καθώς και ανταλλαγή
εμπειριών δράσεων εποπτείας της αγοράς μεταξύ κρατών μελών.
Επίσης, λειτουργός του Τμήματος, ο οποίος προεδρεύει της Ομάδας AdCo της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τους ανελκυστήρες, διοργάνωσε το 2019 πανευρωπαϊκή εκστρατεία
εποπτείας της αγοράς για τους ανελκυστήρες στην οποία συμμετείχαν 9 κράτη μέλη.
Επιπρόσθετα, το καταναλωτικό κοινό ενημερώθηκε με 34 Ανακοινώσεις του Τμήματος για
100 επικίνδυνα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που έχουν κυκλοφορήσει σε άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα οποία έγινε σχετική καταχώριση στο Σύστημα Ταχείας
Ενημέρωσης (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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2.5. Τομέας – Δομικά Υλικά
2.5.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Τομέας Δομικών Προϊόντων
Τεχνικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Εσωτερικών
Τηλέφωνο: 00357 22806400
Τηλεομοιότυπο: 00357 22806401
Email: cp@moi.gov.cy

Διαθέσιμοι πόροι για την Αρμόδια Αρχή:
Προσωπικό: 9 Λειτουργοί μερικής απασχόλησης
Προϋπολογισμός: 150000 ευρώ

2.5.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ετοιμάσει το σύστημα εποπτείας της αγοράς για τα
δομικά προϊόντα κατά τη διάρκεια του 2007, σε συνεργασία με ξένους εμπειρογνώμονες
στο πλαίσιο ενός προγράμματος Twinning της ΕΕ, προκειμένου να δημιουργηθούν οι
σωστοί μηχανισμοί για την παρακολούθηση και την επιβολή των κανονισμών. Το εν
λόγω πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία ενός συστήματος εποπτείας της
αγοράς των δομικών προϊόντων, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση του
νομικού πλαισίου, εκτίμηση της ικανότητας των εργαστηρίων δομικών υλικών στην
Κύπρο, την ανάπτυξη του συστήματος εποπτείας της αγοράς και τα πρωτόκολλα, την
εκπαίδευση του προσωπικού, την προετοιμασία της αξιολόγησης κινδύνου για τα δομικά
προϊόντα η οποία θα παρακολουθείται, την προετοιμασία ενός προγράμματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ενέργειες καταγραφής, κ.λπ.
Το σύστημα εποπτείας της αγοράς διαχωρίζεται σε «ενεργό σύστημα» και «παθητικό
σύστημα» εποπτείας της αγοράς. Για το «ενεργό σύστημα», οι εκστρατείες (δηλαδή
έλεγχος ενός συγκεκριμένου προϊόντος που διατίθεται στην αγορά) αποφασίζεται και
εκτελείται σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι εκστρατείες μπορεί να περιλαμβάνουν
έλεγχο εγγράφων ή/και εργαστηριακές δοκιμές των προϊόντων. Για το «παθητικό
σύστημα», το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει δράση μετά από καταγγελία ή άλλες
πληροφορίες.
Σε γενικές γραμμές, η συνήθης πρακτική του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι η
διεξαγωγή σε πρώτο στάδιο του ελέγχου των εγγράφων, δηλαδή της Σήμανσης CE και
της Δήλωσης Επιδόσεων. Στη συνέχεια και αφού προηγηθεί ο έλεγχος των εγγράφων και
ανάλογα με τη φύση της εκστρατείας ή της πληροφορίας/καταγγελίας που έλαβε το
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Υπουργείο Εσωτερικών, διεξάγονται επίσης εργαστηριακές δοκιμές σε δείγματα των
προϊόντων.
Για τις περιπτώσεις όπου το Υπουργείο Εσωτερικών, ως αρμόδια Αρχή για την εποπτεία
της αγοράς των δομικών προϊόντων, λαμβάνει μέτρα για περιορισμό της διαθεσιμότητας
προϊόντος στην αγορά, ή για απόσυρση ή ανάκλησή του από την αγορά, ενημερώνει
άμεσα το σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς
(ICSMS), το οποίο υποστηρίζεται από το διαδίκτυο και δημιουργήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Αρχών
εποπτείας της αγοράς των Κρατών Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνεργασία
Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας την ευθύνη για την εποπτεία της αγοράς
των δομικών προϊόντων, αποτελεί τον κόμβο για οτιδήποτε αφορά τον τομέα των
δομικών προϊόντων και έχει την ευθύνη 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. Για τον σκοπό αυτό,
ετοιμάστηκε σχετικό ενημερωτικό έντυπο και δημιουργήθηκε ξεχωριστός χώρος στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις
όσον αφορά τον Κανονισμό (EΕ) 305/2011, τη νομοθεσία, κλπ.
Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι επίσης ο δεδηλωμένος φορέας σε όλα τα όργανα της
Ε.Ε. για τον τομέα των δομικών προϊόντων, 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.
Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών συνεργάζεται με άλλες Υπηρεσίες και
Αρχές για τον συντονισμό των δράσεων και των μέτρων που θα ληφθούν στον τομέα
αυτό. Έχει τακτική συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης, τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, τα Επαρχιακά Γραφεία του
Υπουργείου Εσωτερικών, κ.λπ.

Συνολική στρατηγική του Τομέα Δομικών Προϊόντων
Η λήψη αποφάσεων για τις δράσεις/ενέργειες που πρέπει να ληφθούν από τον Τομέα
Δομικών Προϊόντων βασίζεται στην εκτίμηση επικινδυνότητας που εκπονήθηκε για τα
δομικά προϊόντα κατά τη διάρκεια του προγράμματος Twinning, καθώς και για προϊόντα
για τα οποία υπάρχουν ενέργειες σε εκκρεμότητα από το προηγούμενο έτος. Το μοντέλο
ανάλυσης κινδύνων, λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες ενός γεγονότος και την πιθανότητα
εμφάνισης.
Οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της εκτίμησης του κινδύνου
βασίστηκαν στις συνέπειες (σωματικές βλάβες, το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης,
περιβαλλοντική ζημία) και της πιθανότητας εμφάνισης (όγκος που χρησιμοποιήθηκε,
συνθήκες παρασκευής).
Προκειμένου να αποφασιστούν οι παράγοντες στάθμισης, λήφθηκε υπόψη, σύμφωνα και
με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία, η σημασία των
δομικών προϊόντων, η ευκολία αντικατάστασης τους, η ύπαρξη της Σήμανσης CE, το
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σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος
(AVCP), η σημασία σχεδιασμού, η σημασία εγκατάστασης κ.λπ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επίδραση του σχεδιασμού και της εγκατάστασης, καθώς
και ο έλεγχος των κτηρίων ο οποίος πραγματοποιείται από τις οικοδομικές αρχές, δεν
λήφθηκαν υπόψη στον υπολογισμό της εκτίμησης κινδύνου, δεδομένου ότι η εποπτεία
της αγοράς περιορίζεται στη διάθεση/διαθεσιμότητα του προϊόντος στην αγορά.

2.5.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς των δομικών
προϊόντων, προχώρησε κατά τη διάρκεια του 2019, σε δειγματοληπτικούς ελέγχους
(εγγράφων ή/και εργαστηριακών εξετάσεων) για τα προϊόντα: αδρανή υλικά για
σκυρόδεμα, ασφαλτικό σκυρόδεμα, επιχρίσματα και επιχωματώσεις, τσιμέντο, στοιχεία
τοιχοποιίας από άργιλο, κυβόλιθους από σκυρόδεμα, πλάκες πεζοδρομίου από
σκυρόδεμα, κράσπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοσωλήνες, μωσαϊκά, φυσικό λίθο,
ογκόλιθους, επιχρίσματα, κεραμικά πλακάκια, εξωτερικά ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες),
κόλλες για πλακάκια, ασφαλτικό σκυρόδεμα, κεραμίδια, γυψοσανίδες, πολυστερίνη,
πάνελ πολυουρεθάνης καθώς και για προϊόντα για τα οποία λήφθηκε πληροφόρηση
μέσω του προγράμματος άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα
(RAPEX).
Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος του
Νοεμβρίου 2019, πραγματοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες: 373 δειγματοληψίες για
εργαστηριακές δοκιμές σε δείγματα των προϊόντων, 79 Ειδοποιήσεις Συμμόρφωσης
στους οικονομικούς φορείς και 12 περιοριστικά μέτρα για τη διάθεση των προϊόντων
στην αγορά. Όσον αφορά τα διοικητικά πρόστιμα, το Υπουργείο επέβαλε 5 διοικητικά
πρόστιμα συνολικού ύψους 6,530 ευρώ, σε επιχειρήσεις λόγω μη συμμόρφωσης με την
ισχύουσα νομοθεσία.
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2.6. Τομέας – Συσκευές αερολυμάτων
2.6.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τ. Θ. 29669
CY – 1722 Λευκωσία
Τηλ. +357 22800301
Φαξ: +357 22348202
Πληροφορίες σχετικά με τους πόρους
Προϋπολογισμός: 5.000 ευρώ
Προσωπικό: Ένας (1) λειτουργός πλήρους απασχόλησης ο οποίος αφιερώνει το 20% του
χρόνου του.
Τεχνικά μέσα: Συνεργασία με εργαστήριο για έλεγχο των πεπληρωμένων συσκευών
αερολυμάτων.
2.6.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Προσέγγιση εποπτείας της αγοράς
Η εποπτεία της αγοράς είναι κυρίως προβλεπτική αλλά και αντιδραστική. Βασίζεται σε
ετήσιο πλάνο το οποίο καθορίζει συγκεκριμένο αριθμό μηνιαίων ελέγχων. Επιπρόσθετα,
για προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες διενεργείται και δειγματοληπτικός
έλεγχος από τις τελωνειακές αρχές κατά την είσοδο των προϊόντων στην Κύπρο.
Η αντιδραστική εποπτεία της αγοράς γίνεται κατόπι παραπόνων από καταναλωτές ή
μετά από ειδοποίηση από το Τμήμα Τελωνείων.
Τα προϊόντα ελέγχονται κατά πόσο συμμορφώνονται με βάση την σήμανση πάνω στα
δοχεία.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τα διοικητικά μέτρα κυμαίνονται από απλή παρατήρηση
μέχρι και λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του οικονομικού φορέα.
Συνεργασία με άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες
Σε εθνικό επίπεδο, το Τμήμα βρίσκεται σε στενή συνεργασία κυρίως με την Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας και το
Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς με τις άλλες αρχές εποπτείας
της αγοράς όταν αυτό είναι απαραίτητο.
Κοιτώντας προς το μέλλον:
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Οι μελλοντικοί στόχοι του Τμήματος περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:


Ενίσχυση της επιθεώρησης και των ελέγχων των προϊόντων στα εξωτερικά σύνορα μέσω
της βελτίωσης της συνεργασίας με το Τμήμα Τελωνείων.



Αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τη συμμόρφωση και την
ασφάλεια των προϊόντων.
2.6.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
2019
Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός):

40

 επιθεωρήσεις μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες

0

 επιθεωρήσεις μετά από ατύχημα, περιστατικό

0

 αυτόβουλες επιθεωρήσεις

40

 επιθεωρήσεις που υπαγορεύονται από το Τμήμα Τελωνείων

0

Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:
 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης

1



1

σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς

 σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται από την αρχή εποπτείας της
αγοράς
Κυρώσεις/ποινές που επιβλήθηκαν

0
Απόσυρση
προϊόντος
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2.7. Τομέας – Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση
2.7.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τ. Θ. 29669
CY – 1722 Λευκωσία
Τηλ. +357 22800301
Φαξ: +357 22348202
Πληροφορίες σχετικά με τους πόρους
Προϋπολογισμός: 5.000 ευρώ
Προσωπικό: Ένας (1) λειτουργός πλήρους απασχόλησης ο οποίος αφιερώνει το 25% του
χρόνου του.
Τεχνικά μέσα: Δεν ισχύει.
2.7.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Προσέγγιση εποπτείας της αγοράς
Η εποπτεία της αγοράς είναι κυρίως προβλεπτική αλλά και αντιδραστική. Βασίζεται σε
ετήσιο πλάνο το οποίο καθορίζει συγκεκριμένο αριθμό μηνιαίων ελέγχων. Επιπρόσθετα,
για προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες διενεργείται και δειγματοληπτικός
έλεγχος από τις τελωνειακές αρχές κατά την είσοδο των προϊόντων στην Κύπρο.
Η αντιδραστική εποπτεία της αγοράς γίνεται κατόπι παραπόνων από καταναλωτές ή
μετά από ειδοποίηση από το Τμήμα Τελωνείων.
Τα προϊόντα ελέγχονται κατά πόσο συμμορφώνονται με βάση την σήμανση πάνω στα
δοχεία.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τα διοικητικά μέτρα κυμαίνονται από απλή παρατήρηση
μέχρι και λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του οικονομικού φορέα.
Συνεργασία με άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες
Σε εθνικό επίπεδο, το Τμήμα βρίσκεται σε στενή συνεργασία κυρίως με την Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας και το
Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς με τις άλλες αρχές εποπτείας
της αγοράς όταν αυτό είναι απαραίτητο.
Κοιτώντας προς το μέλλον:
Οι μελλοντικοί στόχοι του Τμήματος περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:
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Ενίσχυση της επιθεώρησης και των ελέγχων των προϊόντων στα εξωτερικά σύνορα μέσω
της βελτίωσης της συνεργασίας με το Τμήμα Τελωνείων.



Αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τη συμμόρφωση και την
ασφάλεια των προϊόντων.
2.7.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
2019
Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός):

25

 επιθεωρήσεις μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες

-

 επιθεωρήσεις μετά από ατύχημα, περιστατικό

-

 αυτόβουλες επιθεωρήσεις

25

 επιθεωρήσεις που υπαγορεύονται από το Τμήμα Τελωνείων

-

Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:
 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης

-



-

σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς

 σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται από την αρχή εποπτείας της
αγοράς

-

Κυρώσεις/ποινές που επιβλήθηκαν

-
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2.8. Τομέας – Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα
2.8.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τ. Θ. 29669
CY – 1722 Λευκωσία
Τηλ. +357 22800301
Φαξ: +357 22348202
Πληροφορίες σχετικά με τους πόρους
Προϋπολογισμός: --------- (βλ. σημείωση πιο κάτω)
Προσωπικό: --------- (βλ. σημείωση πιο κάτω)
Τεχνικά μέσα: --------- (βλ. σημείωση πιο κάτω)

2.8.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Προσέγγιση εποπτείας της αγοράς
Στη Κύπρο δεν υπάρχουν κατασκευαστές ούτε εισαγωγείς στοιχείων ασφαλείας ή
υποσυστημάτων επομένως δεν γίνεται εποπτεία της αγοράς.
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2.9. Τομέας – Αντικείμενα Πυροτεχνικής (Είδη Πυροτεχνίας)
2.9.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγορά αναφορικά με τα είδη πυροτεχνίας
είναι ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου
Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Διεύθυνση: 1422 Λευκωσία, Κύπρος
Αρ. Τηλ.: 0035722409283
Αρ. Φαξr: 0035722316872
Email: minesinfo@mines.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy/mines
Προϋπολογισμός €22.000.
Προσωπικό 4.
2.9.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν υπάρχει κατασκευή ειδών
πυροτεχνίας. Για το λόγο αυτό, οι κύριες δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς
επικεντρώνονται κατά τη διάρκεια της εισαγωγής των ειδών πυροτεχνίας στην Κύπρο,
κατά την αποθήκευση τους και λιγότερο κατά την πώληση τους. Υπάρχουν μόνο 16
εισαγωγείς (μικρές επιχειρήσεις) οι οποίες διεξάγουν λιανικό εμπόριο.
Υπάρχει στενή συνεργασία με τις τελωνειακές και τις αστυνομικές αρχές.
Όπως προαναφέρθηκε στο έδαφος της Δημοκρατίας, δεν υπάρχει κατασκευή ειδών
πυροτεχνίας και οι κύριες δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς επικεντρώνονται κατά
την εισαγωγή των ειδών πυροτεχνίας. Κατά συνέπεια προτεραιότητα δίνεται στον έλεγχο
των εισαγωγών στη Δημοκρατία από άλλες χώρες. Πριν από την εισαγωγή των ειδών
πυροτεχνίας, ο εισαγωγέας καλείται να υποβάλει τα στοιχεία του προϊόντος που
προτίθεται να εισάξει (τεχνικά χαρακτηριστικά, αριθμό Ηνωμένων Εθνών, σήμανση CE,
αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού, τα σχετικά πιστοποιητικά, τα στοιχειά της
επισήμανσης κλπ), καθώς και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Αν τα προαναφερθέντα
στοιχεία είναι σύμφωνα με την εναρμονισμένη νομοθεσία, όταν το προϊόν προέρχεται
από κράτος μέλος της ΕΕ, εκδίδεται άδεια μεταφοράς. Όταν το προϊόν προέρχεται από
τρίτη χώρα, εκδίδεται άδεια εισαγωγής. Και στις δύο περιπτώσεις ο προορισμός των
προϊόντων είναι μία αποθήκη με άδεια δυνάμει των διατάξεων του περί Εκρηκτικών
Υλών Νόμου.
Με την εισαγωγή των προϊόντων στη χώρα οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν τα έγγραφα
εισαγωγής. Συγκεκριμένα ελέγχουν κατά πόσον οι τύποι και οι ποσότητες που
αναφέρονται στα έγγραφα ταυτίζονται με αυτά των αδειών, καθώς και την ύπαρξη της
κατάλληλης σήμανσης. Στην περίπτωση προϊόντων που προέρχονται από τρίτη χώρα, οι
τελωνειακές αρχές μπορούν να τα παρακρατούν για περίοδο 72 ωρών. Σε περίπτωση που
οι τελωνειακές αρχές παρατηρούν κάτι ασύμβατο με τα προαναφερθέντα, γνωστοποιούν
το περιστατικό στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, προκειμένου να ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα. Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητή επιβεβαιώσει ότι τα προϊόντα δεν
έχουν την κατάλληλη σήμανση τότε δεν επιτρέπει τη διαθεσιμότητά τους στην αγορά και
ζητά από τον εισαγωγέα/ μεταφορέα να φροντίσει για τη συμμόρφωσή τους εντός
συγκεκριμένου χρόνου. Στην περίπτωση που η συμμόρφωση δεν πραγματοποιείται
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προχωρά στην καταστροφή τους, με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη τους ή μετά από
σχετικό διάταγμα του Δικαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ειδικά εάν ο ιδιοκτήτης των προϊόντων
θέλει να τα απομακρύνει από τη Δημοκρατία.
Ο κάτοχος άδειας αποθήκης ειδών πυροτεχνίας πρέπει να τηρεί βιβλίο όπου
παρουσιάζονται οι παραλαβές και οι παραδόσεις για κάθε τύπο προϊόντος. Ο κάτοχος
της άδειας γνωστοποιεί στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών κάθε νέα παραλαβή
προϊόντος. Ο Επιθεωρητής ελέγχει τις ποσότητες και τα είδη των προϊόντων καθώς και
την επισήμανση των νέων προϊόντων που παραλήφθηκαν.
Ο Επιθεωρητής παρακολουθεί επίσης μέσω του διαδικτύου, τις πληροφορίες που
παρέχονται από το RAPEX και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους
κοινοποιημένους οργανισμούς.
2.9.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
Αριθμός Επιθεωρήσεων εντός του 2018: 50
Αριθμός περιπτώσεων μη συμμορφούμενων προϊόντων εντός του 2017: 2
Αριθμός Επιθεωρήσεων εντός του 2019: 55
Αριθμός περιπτώσεων μη συμμορφούμενων προϊόντων εντός του 2019: 3
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2.10 Τομέας – Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης
2.10.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγορά αναφορικά με τις Εκρηκτικές ύλες εμπορικής
χρήσης είναι ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών της Υπηρεσίας Μεταλλείων του
Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Διεύθυνση: 1422 Λευκωσία, Κύπρος
Αρ. Τηλ.: 0035722409283
Αρ. Φαξr: 0035722316872
Email: minesinfo@mines.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy/mines
Προϋπολογισμός €33.000.
Προσωπικό 0,6.
2.10.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν υπάρχει κατασκευή εκρηκτικών,
εκτός από την κατασκευή κυνηγετικών και σκοπευτικών φυσιγγίων. Για το λόγο αυτό, οι
κύριες δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς επικεντρώνονται κατά τη διάρκεια της
εισαγωγής των προϊόντων στην Κύπρο, κατά την αποθήκευση και τη χρήση τους.
Υπάρχουν μόνο 6 εισαγωγείς εκρηκτικών για ανατινάξεις και 3 για πυρίτιδα όπλων που
τη χρησιμοποιούν ή την πωλούν για κατασκευή κυνηγετικών και σκοπευτικών
φυσιγγίων.
Υπάρχει στενή συνεργασία με τις τελωνειακές και τις αστυνομικές αρχές.
Όπως προαναφέρθηκε στο έδαφος της Δημοκρατίας, δεν υπάρχει κατασκευή εκρηκτικών
και οι κύριες δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς επικεντρώνονται κατά την εισαγωγή
των εκρηκτικών. Κατά συνέπεια προτεραιότητα δίνεται στον έλεγχο των εισαγωγών στη
Δημοκρατία από άλλες χώρες. Πριν από την εισαγωγή εκρηκτικών, ο εισαγωγέας
καλείται να υποβάλει τα στοιχεία του προϊόντος που προτίθεται να εισάξει (τεχνικά
χαρακτηριστικά, αριθμό Ηνωμένων Εθνών, σήμανση CE, τον αριθμό του
κοινοποιημένου οργανισμού, τα σχετικά πιστοποιητικά, κλπ), καθώς και το Δελτίο
Δεδομένων Ασφαλείας. Αν τα προαναφερθέντα στοιχεία είναι σύμφωνα με την
εναρμονισμένη νομοθεσία, όταν το προϊόν προέρχεται από κράτος μέλος της ΕΕ,
εκδίδεται έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς. Όταν το προϊόν προέρχεται από τρίτη
χώρα, εκδίδεται άδεια εισαγωγής. Και στις δύο περιπτώσεις ο προορισμός των
προϊόντων είναι μία αποθήκη με άδεια δυνάμει των διατάξεων του περί Εκρηκτικών
Υλών Νόμου.
Με την εισαγωγή των προϊόντων στη χώρα οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν τα έγγραφα
εισαγωγής. Συγκεκριμένα ελέγχουν κατά πόσον οι τύποι και οι ποσότητες που
αναφέρονται στα έγγραφα ταιριάζουν με αυτά των αδειών, καθώς και την ύπαρξη της
κατάλληλης σήμανσης. Στην περίπτωση προϊόντων που προέρχονται από τρίτη χώρα, οι
τελωνειακές αρχές μπορούν να τα παρακρατούν για περίοδο 72 ωρών. Σε περίπτωση που
οι τελωνειακές αρχές παρατηρούν κάτι ασύμβατο με τα προαναφερθέντα, γνωστοποιούν
το περιστατικό στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, προκειμένου να ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα. Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής επιβεβαιώσει ότι τα προϊόντα δεν
έχουν την κατάλληλη σήμανση τότε δεν επιτρέπει τη διαθεσιμότητά τους στην αγορά και
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ζητά από τον εισαγωγέα/ μεταφορέα να φροντίσει για τη συμμόρφωσή τους εντός
συγκεκριμένου χρόνου. Στην περίπτωση που η συμμόρφωση δεν πραγματοποιείται
προχωρά στην καταστροφή τους, με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη τους ή μετά από
σχετικό διάταγμα του Δικαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ειδικά εάν ο ιδιοκτήτης των προϊόντων
θέλει να τα απομακρύνει από τη Δημοκρατία.
Ο κάτοχος άδειας αποθήκης εκρηκτικών πρέπει να τηρεί βιβλίο όπου παρουσιάζονται οι
παραλαβές και οι παραδόσεις για κάθε τύπο προϊόντος. Ο κάτοχος της άδειας
γνωστοποιεί στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών κάθε νέα παραλαβή προϊόντος και
κάθε τέλος εκάστου μηνός του γνωστοποιεί τις παραλαβές και τα αποθέματα που
διατηρεί. Ο Επιθεωρητής ελέγχει τις ποσότητες και τα είδη των προϊόντων καθώς και
τις σημάνσεις των νέων προϊόντων που παραλήφθηκαν.
Έλεγχοι πραγματοποιούνται επίσης από τον Επιθεωρητή στους τόπους χρήσης των
εκρηκτικών. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν προβλήματα που αφορούν την ασφαλή
χρήση ή την απόδοση των εκρηκτικών συλλέγονται επίσης από τους φορείς
εκμετάλλευσης.
2.10.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
Αριθμός Επιθεωρήσεων εντός του 2018: 48
Αριθμός περιπτώσεων μη συμμορφούμενων προϊόντων εντός του 2018: 0
Αριθμός Επιθεωρήσεων εντός του 2019: 45
Αριθμός περιπτώσεων μη συμμορφούμενων προϊόντων εντός του 2019: 0
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2.11 Τομέας – Συσκευές αερίου
2.11.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τ. Θ. 29669
CY – 1722 Λευκωσία
Τηλ. +357 22800301
Φαξ: +357 22348202
Πληροφορίες σχετικά με τους πόρους
Προσωπικό: Δύο (2) λειτουργοί πλήρους απασχόλησης οι οποίοι δαπανούν το 10% και
20 % του χρόνου τους αντίστοιχα.
2.11.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Προσέγγιση εποπτείας της αγοράς
Η εποπτεία της αγοράς είναι είτε προληπτική είτε αντιδραστική.
Η προληπτική γίνεται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα με συστηματικούς
δειγματοληπτικούς ελέγχους των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, με συμμετοχή
σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα. Επιπρόσθετα, για προϊόντα που εισάγονται από
τρίτες χώρες διενεργείται και δειγματοληπτικός έλεγχος από τις τελωνειακές αρχές κατά
την είσοδο των προϊόντων στην Κύπρο.
Η αντιδραστική εποπτεία της αγοράς γίνεται με διερεύνηση σχετικών παραπόνων που
υποβάλλονται από τους καταναλωτές καθώς και από τις γνωστοποιήσεις CIRCA των
άλλων κρατών μελών.
Γενικά, προϊόντα τα οποία κρίνονται ότι δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της
σχετικής νομοθεσίας είτε αποσύρονται είτε απαγορεύεται η διάθεση τους στην αγορά.
Η ενημέρωση του κοινού γίνεται με δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων. Οι αρχές των
άλλων κρατών μελών ενημερώνονται μέσω του CIRCA.
Συνεργασία με άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες
Σε εθνικό επίπεδο, το Τμήμα βρίσκεται σε στενή συνεργασία κυρίως με την Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το
Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς με τις άλλες αρχές εποπτείας
της αγοράς όταν αυτό είναι απαραίτητο.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Τμήμα συμμετέχει όταν αυτό είναι εφικτό τόσο στις συνεδρίες
των αρμόδιων αρχών (GAD – ADCO/WP) όσο και στις συνεδρίες της Επιτροπής. Το
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Τμήμα συμμετέχει ενεργά στην παρακολούθηση των κοινών δράσεων της αγοράς και σε
συζητήσεις με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας.
Σύστημα πληροφόρησης ICSMS
Το Τμήμα χρησιμοποιεί το ICSMS από το 2014.
Κοιτώντας προς το μέλλον:
Οι μελλοντικοί στόχοι του Τμήματος περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:


Ενίσχυση της επιθεώρησης και των ελέγχων των προϊόντων στα εξωτερικά σύνορα μέσω
της βελτίωσης της συνεργασίας με το Τμήμα Τελωνείων.



Προσπάθεια για αποδοτικότερους και περισσότερο στοχευμένους ελέγχους προϊόντων
μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς



Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών όσον αφορά τη συμμόρφωση και την ασφάλεια των
προϊόντων.

Πρόγραμμα ελέγχων 2020:
Το πρόγραμμα ελέγχων για το 2020 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις πιο κάτω κατηγορίες
προϊόντων:


Συσκευές με καύση αερίων καυσίμων διαφόρων τύπων.

2.11.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
2019
11

Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός):
 επιθεωρήσεις μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες
 επιθεωρήσεις μετά από ατύχημα, περιστατικό
 αυτόβουλες επιθεωρήσεις
 επιθεωρήσεις που υπαγορεύονται από το Τμήμα Τελωνείων
Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:
 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης
 σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς
 σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται από την αρχή εποπτείας
της αγοράς
 Κυρώσεις/ποινές που επιβλήθηκαν
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1
10
-

2.12 Τομέας – Όργανα Μέτρησης, Όργανα Ζύγισης Μη Αυτόματης Λειτουργίας,
Συσκευασμένα Προϊόντα, Μονάδες Μέτρησης
2.12.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών (ΥΜΣ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, και
Βιομηχανίας είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγοράς σε σχέση με τα όργανα
μέτρησης, τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας, τα συσκευασμένα προϊόντα και
τις μονάδες μέτρησης.
Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΥΜΣ είναι τα ακόλουθα:
Διεύθυνση: Αγίου Αρτεμίου 6, 2200 Γέρι, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22-369844
Τηλεομοιότυπο: 22-369859
Ηλ. Διεύθυνση: link "Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών"
www.mcit.gov.cy

στην

ιστοσελίδα

Διαθέσιμοι Πόροι:
Προσωπικό: -

Έφορος Μέτρων και Σταθμών
Ένας Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών
Οκτώ Επιθεωρητές Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ένας Γραφέας
Δύο Οδηγοί / Εργάτες

Τεχνικά Μέσα:
Το προσωπικό της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών στεγάζεται στο Νέο Εργαστήριο
Μετρολογίας του οποίου η ανέγερση ολοκληρώθηκε το 2013. Το Εργαστήριο διαθέτει
μετρολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας / ακρίβειας, με προοπτική να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Βιομηχανικής και Επιστημονικής Μετρολογίας.
2.12.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Η εποπτεία της αγοράς διεξάγεται στο πλαίσιο εφαρμογής τόσο της εθνικής νομοθεσίας
όσο και της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι πλείστοι έλεγχοι στην αγορά
διεξάγονται με βάση εθνικό ετήσιο πρόγραμμα για εποπτεία της αγοράς. Η ΥΜΣ
ανταποκρίνεται επίσης και σε παράπονα καταναλωτών.
Σύμφωνα με την περί Μέτρων και Σταθμών Νομοθεσία, τα όργανα μέτρησης καθώς και
τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο. Οι εν
λόγω έλεγχοι πραγματοποιούνται στα υποστατικά των ιδιοκτητών των υπό αναφορά
οργάνων με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις πρόνοιες της
νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, διενεργούνται περιοδικοί έλεγχοι σε συσκευασμένα προϊόντα
που φέρουν τη σήμανση "e". Συσκευασμένα προϊόντα που δεν φέρουν τη σήμανση "e"
ελέγχονται τόσο κατόπιν παραπόνων των καταναλωτών όσο και με τυχαία
δειγματοληψία σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Κατά τη διενέργεια όλων των πιο
πάνω ελέγχων επιβεβαιώνεται η χρήση των νόμιμων μονάδων μέτρησης.
Τα παράπονα των καταναλωτών σε σχέση τόσο με την ακρίβεια και τη λειτουργία
οργάνων που χρησιμοποιούνται στην αγορά όσο και με την ποσότητα συσκευασμένων
προϊόντων λαμβάνονται είτε απευθείας από το προσωπικό της ΥΜΣ είτε από το
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τηλεφωνικό κέντρο-γραμμή του καταναλωτή 1429 του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας. Στην περίπτωση παραπόνων που αφορούν όργανα, Επιθεωρητές της
ΥΜΣ επισκέπτονται το υποστατικό στο οποίο βρίσκεται το εν λόγω όργανο και το
υποβάλλουν σε έλεγχο για να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του με τις πρόνοιες της
νομοθεσίας. Στην περίπτωση παραπόνου που αφορά συσκευασμένο προϊόν, οι
Επιθεωρητές της ΥΜΣ διεξάγουν ελέγχους είτε στην αγορά είτε στα υποστατικά του
συσκευαστή / εισαγωγέα του υπό αναφορά προϊόντος. Η ΥΜΣ ενημερώνει-συμβουλεύει
ενεργά τη βιομηχανία και τους εισαγωγείς αναφορικά με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.
Η ΥΜΣ συνεργάζεται με το Τμήμα Τελωνείων παρέχοντας συμβουλές και καθοδήγηση
κατά την εκτελώνιση διαφόρων οργάνων μέτρησης σε σχέση με τη διάθεσή τους και
θέση σε χρήση στην αγορά.
Πρόσθετα η ΥΜΣ, ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ
(Όργανα Μέτρησης), συνεργάζεται με άλλες αρχές του κράτους οι οποίες διεξάγουν
ελέγχους για διάφορες κατηγορίες οργάνων μέτρησης που περιλαμβάνονται στην εν
λόγω Οδηγία όπως την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ελέγχει τους Μετρητές Ενεργού
Ηλεκτρικής Ενέργειας) και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ελέγχει τα Ταξίμετρα).

2.12.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
Κατά το 2019 (μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2019), η ΥΜΣ προέβη στην επαλήθευση
διαφόρων τύπων οργάνων καθώς και στη διενέργεια ελέγχων - "Δοκιμών Αναφοράς" ως
προς το καθαρό περιεχόμενο και τη σήμανση συσκευασμένων προϊόντων. Επίσης,
εξετάστηκε αριθμός αιτήσεων από συσκευαστές για έγκριση της χρήσης του σήματος
ΕΟΚ "e". Επιπρόσθετα, διερευνήθηκαν και παράπονα που αφορούσαν μέτρα και
σταθμά και συσκευασμένα προϊόντα. Οι επαληθεύσεις / έλεγχοι που διενεργήθηκαν
φαίνονται πιο κάτω:
Αριθμός Επαληθεύσεων / Ελέγχων
που πραγματοποιήθηκαν

Είδος Επαλήθευσης / Ελέγχου

Επαλήθευση Ροομετρητών Πρατηρίων Υγρών 308 (αριθμός πρατηρίων για τα οποία
Καυσίμων
επαληθεύτηκαν οι ροομετρητές τους)
Επαλήθευση Ροομετρητών Εγκατεστημένων σε
Βυτιοφόρα Διανομής Καυσίμων (πετρέλαιο
θέρμανσης)

266 (αριθμός βυτιοφόρων για τα
οποία επαληθεύτηκαν οι
ροομετρητές τους)

Επαλήθευση Γεφυροπλάστιγγων (≥ 3 t)

176

Επαλήθευση Ζυγαριών (< 3 t)

784

Έλεγχος Συσκευασμένων Προϊόντων

101

Τα αποτελέσματα των ελέγχων για τις διάφορες κατηγορίες οργάνων κρίνονται ως
θετικά αφού τα όργανα στην πλειοψηφία τους βρέθηκαν να συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας. Για μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες βρέθηκαν
σφάλματα πέραν των μέγιστων επιτρεπτών σύμφωνα με τη νομοθεσία, κλήθηκαν επί
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τόπου αδειοδοτημένοι επιδιορθωτές μέτρων και σταθμών οι οποίοι προέβησαν στις
δέουσες επιδιορθώσεις.
Σε ότι αφορά τα συσκευασμένα προϊόντα, στις πλείστες των περιπτώσεων, αυτά που
ελέγχθηκαν πληρούσαν τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις όπου
δεν υπήρχε συμμόρφωση, οι συσκευαστές υποχρεώθηκαν είτε να επανασυσκευάσουν τα
προϊόντα τους με βάση την ονομαστική δεδηλωμένη ποσότητα είτε να προβούν σε
διόρθωση της σήμανσης στις μη συμμορφούμενες συσκευασίες προϊόντων ώστε να
υπάρχει συμμόρφωση με τις ποσοτικές απαιτήσεις της νομοθεσίας. Για τα εν λόγω
προϊόντα ακολούθησαν επανέλεγχοι από Επιθεωρητές της ΥΜΣ με σκοπό τη
διαπίστωση της λήψης των απαραίτητων μέτρων εκ μέρους των συσκευαστών για
συμμόρφωση των προϊόντων τους με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.
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2.13 Τομέας – Ηλεκτρικός εξοπλισμός στο πλαίσιο της EMC
2.13.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τ. Θ. 29669
CY – 1722 Λευκωσία
Τηλ. +357 22800351
Φαξ: +357 22348202
Email: director@ems.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/mcw/ems
Πληροφορίες σχετικά με τους πόρους
Προϋπολογισμός: Περίπου 5.000 ευρώ για άμεσες δαπάνες επιθεωρήσεων και
εργαστηριακές δοκιμές.
Προσωπικό: Ένας (1) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και μια (1) Τεχνικός Μηχανικός
Ηλεκτρολογίας πλήρους απασχόλησης οι οποίοι δαπανούν το 20% του χρόνου τους.
Τεχνικά μέσα: Συνεργασία με ευρωπαϊκά διαπιστευμένα εργαστήρια.

2.13.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Προσέγγιση εποπτείας της αγοράς
Η εποπτεία της αγοράς είναι είτε προβλεπτική είτε αντιδραστική.
Η προβλεπτική γίνεται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα με συστηματικούς
δειγματοληπτικούς ελέγχους των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, με συμμετοχή
σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα και με γνωστοποιήσεις από την Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου κατά τη διάρκεια των ελέγχων της σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα,
για προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες διενεργείται και δειγματοληπτικός
έλεγχος από τις τελωνειακές αρχές κατά την είσοδο των προϊόντων στην Κύπρο.
Η αντιδραστική εποπτεία της αγοράς γίνεται με διερεύνηση σχετικών παραπόνων που
υποβάλλονται από τους καταναλωτές καθώς και από τις γνωστοποιήσεις ICSMS των
άλλων κρατών μελών.
Γενικά, προϊόντα τα οποία κρίνονται ότι δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της
σχετικής Νομοθεσίας είτε ανακαλούνται είτε αποσύρονται είτε απαγορεύεται η διάθεση
τους στην αγορά.
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Η ενημέρωση του κοινού γίνεται με δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων. Οι
καταναλωτές και οι αρχές των άλλων κρατών μελών ενημερώνονται μέσω των
γνωστοποιήσεων ICSMS.

Συνεργασία με άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες
Σε εθνικό επίπεδο, το Τμήμα βρίσκεται σε στενή συνεργασία κυρίως με την Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το
Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς με τις άλλες αρχές εποπτείας
της αγοράς όταν αυτό είναι απαραίτητο.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Τμήμα συμμετέχει όταν αυτό είναι εφικτό τόσο στις συνεδρίες
των αρμόδιων αρχών (EMCD – ADCO) για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα όσο
και στις συνεδρίες της Επιτροπής (EMCD – WP). Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στην
παρακολούθηση των κοινών δράσεων της αγοράς και σε συζητήσεις με σκοπό την
ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας.
Σύστημα πληροφόρησης ICSMS
Το Τμήμα χρησιμοποιεί το ICSMS από το 2014.
Κοιτώντας προς το μέλλον:
Οι μελλοντικοί στόχοι του Τμήματος περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:
 Ενίσχυση της επιθεώρησης και των ελέγχων των προϊόντων στα εξωτερικά σύνορα
μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας με το Τμήμα Τελωνείων.
 Αύξηση του αριθμού των προϊόντων που ελέγχονται κάθε χρόνο.
 Αύξηση του αριθμού των προϊόντων που ελέγχονται με εργαστηριακές δοκιμές κάθε
χρόνο.
 Αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τη συμμόρφωση και
την ασφάλεια των προϊόντων.
Πρόγραμμα ελέγχων 2020:
Το πρόγραμμα ελέγχων για το 2020 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις πιο κάτω κατηγορίες
προϊόντων:


Συσκευές κουζίνας.



Συσκευές θέρμανσης.



Φούρνοι μικροκυμάτων.



Χριστουγεννιάτικα φωτιστικά τύπου αλυσίδας.
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2.13.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
2019
Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός):

134

 επιθεωρήσεις μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες σχετικά με
LVD

10

 επιθεωρήσεις μετά από ατύχημα, περιστατικό

-

 αυτόβουλες επιθεωρήσεις

45

 επιθεωρήσεις που υπαγορεύονται από το Τμήμα Τελωνείων

72

 επιθεωρήσεις που υπαγορεύονται από την Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου

1

 επιθεωρήσεις μετά από πληροφορίες από τις αρχές άλλων κρατών
μελών (π.χ. μέσω κοινοποιήσεων RAPEX).

-

Αριθμός επιθεωρήσεων που βασίζονται
πραγματοποιούνται σε εργαστήρια

σε

δοκιμές

που

12

Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:
 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης
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σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς

7

 σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται από την αρχή εποπτείας
της αγοράς
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Ποσό των κυρώσεων/ποινών που επιβλήθηκαν

44

6.000 ευρώ
(LVD/EMCD)

2.14 Τομέας – Ραδιοεξοπλισμός στο πλαίσιο της οδηγίας RED
2.14.1 Αρμόδιες αρχές και στοιχεία επικοινωνίας


Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των προνοιών
του άρθρου 3.1 της Οδηγίας του Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ.
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τ. Θ. 29669
CY – 1722 Λευκωσία
Τηλ. +357 22800351
Φαξ: +357 22348202
Email: director@ems.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/mcw/ems



Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των προνοιών
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας του Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ.
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Λεωφόρος Στροβόλου 286, 2048, Λευκωσία, Κύπρος
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: POBox 24647, 1302 Λευκωσία, Κύπρος
τηλ. +35722814898
φαξ. +35722321925
email:
info.dec@mcw.gov.cy
webpages: www.mcw.gov.cy/dec
www.digitalcyprus.gov.cy
www.emf.mcw.gov.cy



Το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδρομείων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του άρθρου 3.3 της
Οδηγίας του Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ.

Με τον όρο ραδιοεξοπλισμός εννοούμε το ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που εκούσια
εκπέμπει και/ή λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή
ραδιοπροσδιορισμού, ή ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που πρέπει να συμπληρωθεί με
εξάρτημα, όπως π.χ. κεραία, ώστε εκούσια να εκπέμπει και/ή να λαμβάνει ραδιοκύματα
για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισμού.
Διαθέσιμοι Πόροι (ΤΗΕ): 0.1 ενός Ανώτερου Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
0.3 ενός Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
0.2 ενός Τεχνικού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
€15.000 για το 2020, €15.000 για το 2019, €13.950 για το
2018
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Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διαθέτει εξοπλισμό για βασικούς ελέγχους
ορισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών του ραδιοεξοπλισμού όπως είναι η
ραδιοσυχνότητα ή ισχύς το εύρος ζώνης κ.α

2.14.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς (ΤΗΕ)
Προτεραιότητα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) είναι να
ανταποκρίνεται άμεσα σε όλες τις ειδοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα από το σύστημα
RAPEX, σε όλες τις ειδοποιήσεις για διοικητικούς ελέγχους εξοπλισμού από τα
Τμήματα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Τελωνείων, καθώς και σε όλες τις
σχετικές καταγγελίες από οργανωμένους συνδέσμους όπως είναι ο σύνδεσμος
Καταναλωτών.
Πέραν τούτου, και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι, το ΤΗΕ διεξάγει
δειγματοληπτικούς ελέγχους σε προϊόντα που θεωρεί ότι είναι επικίνδυνα για χρήση από
τους καταναλωτές και συμμετέχει σε πανευρωπαϊκές εκστρατείες επιτήρησης της αγοράς
στα πλαίσια της επιτροπής RED ADCO. Μέχρι στιγμής το ΤΗΕ συμμετείχε σε 4 από τις
7 πανευρωπαϊκές εκστρατείες επιτήρησης της αγοράς.
Επιπρόσθετα, το ΤΗΕ διαθέτει εξοπλισμό που του επιτρέπει να διεξάγει προκαταρτικούς
τεχνικούς ελέγχους, οι οποίοι στόχο έχουν να δώσουν μια ένδειξη της τεχνικής
συμμόρφωσης του εξοπλισμού, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί από αυτούς τους
ελέγχους να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του εξοπλισμού με τα σχετικά εναρμονισμένα
ευρωπαϊκά πρότυπα.
Τέλος να σημειωθεί ότι το 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. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
το ΤΗΕ συντονίζεται με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ως την
αρμόδια αρχή για το συντονισμό της εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού, το Τμήμα
Τελωνείων ως την αρμόδια αρχή ελέγχου των προϊόντων που είτε εισέρχονται στην
κυπριακή αγορά ή διακινούνται, το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ως την αρμόδια αρχή για το άρθρο 3.3 της Οδηγίας
2014/53/ΕΕ καθώς επίσης και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ως την
αρμόδια αρχή για το άρθρο 3.1 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

2.14.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού

Αποτελέσματα Εποπτείας της Αγοράς του Ραδιοεξοπλισμού για το έτος 2019 όσον
αφορά την εφαρμογή των προνοιών του άρθρου 3.2 της Οδηγίας RED
(αρμοδιότητας ΤΗΕ)

αριθμός επιθεωρήσεων

3

46

αριθμός ραδιοεξοπλισμού που ελέγχθηκε

5

αριθμός ραδιοεξοπλισμού με Διοικητική μη- Συμμόρφωση

1

αριθμός ραδιοεξοπλισμού με Τεχνική μη-Συμμόρφωση

0

αριθμός ειδοποιήσεων συμμόρφωσης

0

αριθμός ειδοποιήσεων απόσυρσης

0

εκστρατείες για συγκεκριμένες κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού

1

εκστρατεία ενημέρωσης*

1

*Εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «ΨώνιCE Υπεύθυνα» για την αναζήτηση της
σήμανσης CE στις ασύρματες συσκευές1
Όλο και πιο συχνά ασύρματες συσκευές χωρίς σήμανση CE αγοράζονται μέσω του
διαδικτύου. Οι συσκευές αυτές μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα υφιστάμενα
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλες ασύρματες συσκευές.
Στόχος της εν λόγω εκστρατείας ενημέρωσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, στο πλαίσιο της Black Friday 2019, Cyber Monday 2019, Cyber Week
2019 και εορταστικής περιόδου 2019, ήταν να ενημερώσει τους καταναλωτές για τη
σήμανση CE η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή που
χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι στην αγορά διατίθενται
συσκευές οι οποίες συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τέτοιες συσκευές είναι
τα κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, φορητοί υπολογιστές, τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια,
τηλεχειριστήρια, συσκευές ενδοεπικοινωνίας, πομποδέκτες, drones, έξυπνες συσκευές
κ.α. Συγκεκριμένα, ο ραδιοεξοπλισμός διατίθεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον: 1) Αναγράφεται η ειδική σήμανση CE στη συσκευή και τη
συσκευασία και 2) Συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης, έντυπο με το οποίο ο
κατασκευαστής δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της
νομοθεσίας.Για την υλοποίηση της εκστρατείας, το ΤΗΕ διέθεσε ποσό ύψους 14250. Σε
συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ετοιμάστηκαν 2 animation video
διάρκειας 30 δευτερολέπτων έκαστο, τα οποία προωθήθηκαν στις διαδικτυακές
πλατφόρμες Facebook, Google και στα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα (local
portals/publishers) με περισσότερα από 2,7 εκατ. impressions και πάνω από 350
χιλιάδες YouTube views. Τα αποτελέσματα της εκστρατείας ενημέρωσης όσον αφορά
δημιουργικό κομμάτι (τα 2 βίντεο), την προώθηση τους στις πλατφόρμες, και την
απήχηση τους στο κοινό κρίνονται πολύ θετικά.
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2.15 Τομέας – Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός στο πλαίσιο της οδηγίας
LVD
2.15.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τ. Θ. 29669
CY – 1722 Λευκωσία
Τηλ. +357 22800351
Φαξ: +357 22348202
Email: director@ems.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/mcw/ems
Πληροφορίες σχετικά με τους πόρους
Προϋπολογισμός: Περίπου 30.000 ευρώ για άμεσες δαπάνες επιθεωρήσεων και
εργαστηριακές δοκιμές.
Προσωπικό: Ένας (1) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και μια (1) Τεχνικός Μηχανικός
Ηλεκτρολογίας πλήρους απασχόλησης οι οποίοι δαπανούν το 70% του χρόνου τους.
Τεχνικά μέσα: Συνεργασία με ευρωπαϊκά διαπιστευμένα εργαστήρια.

2.15.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Προσέγγιση εποπτείας της αγοράς
Η εποπτεία της αγοράς είναι είτε προβλεπτική είτε αντιδραστική.
Η προβλεπτική γίνεται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα με συστηματικούς
δειγματοληπτικούς ελέγχους των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, με συμμετοχή
σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα και με γνωστοποιήσεις από την Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου κατά τη διάρκεια των ελέγχων της σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα,
για προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες διενεργείται και δειγματοληπτικός
έλεγχος από τις τελωνειακές αρχές κατά την είσοδο των προϊόντων στην Κύπρο.
Η αντιδραστική εποπτεία της αγοράς γίνεται με διερεύνηση σχετικών παραπόνων που
υποβάλλονται από τους καταναλωτές, από τις γνωστοποιήσεις από το ευρωπαϊκό
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα μη εδώδιμα προϊόντα (γνωστό ως RAPEX)
καθώς και από τις γνωστοποιήσεις ICSMS των άλλων κρατών μελών.
Γενικά, προϊόντα τα οποία κρίνονται ως επικίνδυνα ή δε συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας είτε ανακαλούνται είτε αποσύρονται είτε
απαγορεύεται η διάθεση τους στην αγορά.
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Η ενημέρωση του κοινού γίνεται με δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων. Στη
περίπτωση των προϊόντων που εμπερικλείουν ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους
ασφάλειας ενημερώνεται και το RAPEX μέσω του οποίου γίνεται σχετική πληροφόρηση
προς όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές των άλλων κρατών μελών
ενημερώνονται μέσω του ICSMS.
Αξιολόγηση επικινδυνότητας
Η αξιολόγηση του κινδύνου για τις κοινοποιήσεις στο RAPEX βασίζεται στις
κατευθυντήριες γραμμές της απόφασης της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2009
(Απόφαση 2010/15/ΕΕ).
Συνεργασία με άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες
Σε εθνικό επίπεδο, το Τμήμα βρίσκεται σε στενή συνεργασία κυρίως με την Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας και το
Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς με τις άλλες αρχές εποπτείας
της αγοράς όταν αυτό είναι απαραίτητο.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Τμήμα συμμετέχει όταν αυτό είναι εφικτό τόσο στις συνεδρίες
των αρμόδιων αρχών (LVD – ADCO) για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό χαμηλής τάσης
όσο και στις συνεδρίες της Επιτροπής (LVD – WP). Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στην
παρακολούθηση των κοινών δράσεων της αγοράς και σε συζητήσεις με σκοπό την
ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας.
Σύστημα πληροφόρησης ICSMS
Το Τμήμα χρησιμοποιεί το ICSMS από το 2014.
Κοιτώντας προς το μέλλον:
Οι μελλοντικοί στόχοι του Τμήματος περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:


Ενίσχυση της επιθεώρησης και των ελέγχων των προϊόντων στα εξωτερικά σύνορα
μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας με το Τμήμα Τελωνείων.



Αύξηση του αριθμού των προϊόντων που ελέγχονται κάθε χρόνο.



Αύξηση του αριθμού των προϊόντων που ελέγχονται με εργαστηριακές δοκιμές κάθε
χρόνο.



Αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τη συμμόρφωση και
την ασφάλεια των προϊόντων.

Πρόγραμμα ελέγχων 2020:
Το πρόγραμμα ελέγχων για το 2020 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις πιο κάτω κατηγορίες
προϊόντων:


Συσκευές κουζίνας.



Συσκευές θέρμανσης.
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Καλώδια.



Χριστουγεννιάτικα φωτιστικά τύπου αλυσίδας.

2.15.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
2019
Αριθμός επιθεωρήσεων (συνολικός αριθμός):

118

 επιθεωρήσεις μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες

10

 επιθεωρήσεις μετά από ατύχημα, περιστατικό

-

 αυτόβουλες επιθεωρήσεις

45

 επιθεωρήσεις που υπαγορεύονται από το Τμήμα Τελωνείων

72

 επιθεωρήσεις που υπαγορεύονται από την Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου

1

 επιθεωρήσεις μετά από πληροφορίες από τις αρχές άλλων κρατών
μελών (π.χ. μέσω κοινοποιήσεων GRAS - RAPEX).

-

Αριθμός επιθεωρήσεων που βασίζονται
πραγματοποιούνται σε εργαστήρια

σε

δοκιμές

που

26

Αριθμός επιθεωρήσεων που καταλήγουν:
 σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης

67



σε διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς

14

 σε περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται από την αρχή εποπτείας
της αγοράς

53

Ποσό των κυρώσεων/ποινών που επιβλήθηκαν

50

7.000 ευρώ
(LVD/EMCD)

2.16 Τομέας – Είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των
οδηγιών για τα RoHS, WEEE και τους συσσωρευτές
2.16.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος
Στοιχεία Επικοινωνίας:
-

Διεύθυνση: Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία

-

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αθηνά Παπαναστασίου

-

Τηλέφωνο: +357 22408937

-

Τηλεομοιότυπο (fax): +357 22774945

-

Ηλ. Ταχυδρομείο (e-mail): apapanastasiou@environment.moa.gov.cy

-

Ιστοσελίδα (website): www.moa.gov.cy/environment

2.16.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό
Εντός του 2014, δημοσιεύθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο «Οι περί Αποβλήτων (Περιορισμός
Χρήσης Ορισμένων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμοί του
2014 (Κ.Δ.Π 203/2014) για σκοπούς εναρμόνισης με τη νέα οδηγία 2011/65/ΕΚ που
αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση), καθώς και των Οδηγιών 2012/50/ΕΕ,
2012/51/ΕΕ, 2014/1/EE, 2014/2/EE, 2014/3/EE, 2014/4/EE, 2014/5/EE, 2014/6/EE,
2014/7/EE, 2014/8/EE, 2014/9/EE, 2014/10/EE, 2014/11/EE, 2014/12/EE, 2014/13/EE,
2014/14/EE, 2014/15/EE και 2014/16/EE οι οποίες αφορούν εξαιρέσεις των
Παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, όπου και
τροποποιήθηκαν τα Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV. Οι εν λόγω Κανονισμοί ορίζουν κανόνες
για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό (ΗΗΕ) με σκοπό τη συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής ορθής ανάκτησης και
διάθεσης των αποβλήτων ΗΗΕ. Οι κανονισμοί περιέχουν πρόνοιες οι οποίες εστιάζονται
κυρίως σε υποχρεώσεις που αφορούν τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα και το διανομέα. Η σημαντικότερη απαίτηση των προνοιών
αυτών είναι (ι) η δημιουργία τεχνικού φακέλου, εκ μέρους του κατασκευαστή, στα
πλαίσια της νομοθεσίας για σήμανση CE και (ιι) η εποπτεία της αγοράς με βάση τον
Κανονισμό 765/2008/ΕΚ σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και
εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων.
H εποπτεία της αγοράς γίνεται με εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 765/2008. Ο
κανονισμός αυτός θεσπίζει σαφές νομικό πλαίσιο για τους ελέγχους των προϊόντων που
εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ και σαφείς υποχρεώσεις των αρμόδιων εθνικών αρχών,
π.χ. τελωνειακών αρχών. Απαιτεί από τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την
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εφαρμογή της νομοθεσίας να διενεργούν τους ενδεδειγμένους ελέγχους όσον αφορά τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων, στην κατάλληλη κλίμακα, από τη στιγμή της εισόδου
στην ΕΕ και πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Κατά κανόνα, οι τελωνειακές αρχές έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες βάσει των
άρθρων 27 και 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008:
• να αναστέλλουν την αποδέσμευση ενός προϊόντος όταν υπάρχει υπόνοια ότι
παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια και/ή δεν ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της νομοθεσίας εναρμόνισης της ΕΕ ή δεν πληροί τις απαιτήσεις
τεκμηρίωσης και επισήμανσης (άρθρο 27 παράγραφος 3).
• να μην επιτρέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία για τους λόγους που
αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 (εφαρμόζεται μετά από ενημέρωση που
έχει το Τελωνείο από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς).
• να επιτρέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία για τα προϊόντα που πληρούν
τις απαιτήσεις της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.
Σε περίπτωση αναστολής της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα τελωνεία πρέπει να το
κοινοποιήσουν αμέσως στην αρμόδια Αρχή Εποπτείας της Αγοράς (ΑΕΑ)-Τμήμα
Περιβάλλοντος, η οποία στη συνέχεια διεξάγει προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τα
προϊόντα και να αποφασίσουν:
• αν μπορούν να αποδεσμευτούν εφόσον δεν παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για
την υγεία και την ασφάλεια ή δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία
εναρμόνισης της ΕΕ
• αν δεν πρέπει να αποδεσμευτούν εφόσον απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι για
την εξακρίβωση της ασφάλειας και της συμμόρφωσής τους.
Η απόφαση για την αποδέσμευση ή την αναστολή της αποδέσμευσης των εμπορευμάτων
εμπίπτει στις αρμοδιότητες των τελωνειακών αρχών. Οι ΑΕΑ είναι αρμόδιες να
καθορίσουν αν τα εμπορεύματα προς θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία πληρούν τις
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και να κοινοποιήσουν έγκαιρα την
απόφασή τους στις τελωνειακές αρχές.
Αν οι ΑΕΑ κρίνουν ότι τα προϊόντα παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο ή δεν πληρούν τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας, απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά της ΕΕ. Παρ’ όλα
αυτά, οι ΑΕΑ μπορούν επίσης να αποφασίσουν να τα καταστρέψουν ή να τα
αχρηστεύουν με άλλο τρόπο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και αναλογικό. Σε περίπτωση
απαγόρευσης της εισαγωγής, οι τελωνειακές αρχές επισημαίνουν στο εμπορικό
τιμολόγιο, ή σε οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο ή στο ηλεκτρονικό σύστημα ότι
η εισαγωγή του προϊόντος απαγορεύεται επειδή είναι επικίνδυνο ή λόγω μη
συμμόρφωσής του. Παρόλο που οι ΑΕΑ λαμβάνουν την τελική απόφαση σχετικά με τη
δράση που πρέπει να αναληφθεί, είναι προφανές ότι οι τελωνειακές αρχές
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της εισόδου στην αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επικίνδυνων ή μη συμμορφούμενων προϊόντων.

52

2.16.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
Συνεργασία με Τελωνιακές Αρχές σε περιπτώσεις μη ύπαρξης σήμανσης CE και ζήτηση
διορθωτικών μέτρων εκ μέρους του Εισαγωγέα (Declaration of Conformity
Κατασκευαστή, Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων, Σήμανση «διαγραμμένου τροχοφόρου
κάδου») για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2011/65/ΕΚ.
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2.17 Τομέας – Οικολογικός σχεδιασμός και σήμανση ενεργειακής απόδοσης
2.17.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (εφεξής
«Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς») για την εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας
2009/125/ΕΚ που αφορά τον Καθορισμό Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού όσον
αφορά τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα (εφεξής Κανονισμός 2009/125/ΕΚ) και
για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, που αφορά τον καθορισμό του πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση
και για την κατάργηση της Οδηγίας 2010/30/ΕΕ καθώς επίσης των κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών (εφεξής Κανονισμός 2017/1369).
Στοιχεία επικοινωνίας:
Υπηρεσία Ενέργειας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Ανδρέα Αραούζου 13-15
1421, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +35722409303
Email: energyservice@mcit.gov.cy
www.energy.gov.cy
Φαξ: +35722304759

Γενική περιγραφή της υφιστάμενής κατάστασης
Η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς έχει στη διάθεση της προσωπικό που αντιστοιχεί σε
Λειτουργούς πλήρους απασχόλησης και Επιθεωρητές οι οποίοι διενεργούν επιθεωρήσεις
για σκοπούς αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς παράλληλα με άλλα καθήκοντα.
Προκειμένου να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 811/2013, 812/2013, 813/2013
και 814/2013 υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθεί το «Εργαστήριο Εφαρμογών
Ενέργειας». Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο (πιστοποιητικό διαπίστευσης L036) από
τον Κυπριακό Φορέα Διαπίστευσης (Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας,
CYS - CYSAB), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO / IEC 17025: 2005 και έχει
δημιουργήσει τις αναγκαίες υποδομές για να είναι σε θέση να διεξάγει δοκιμές σε ηλιακά
θερμικά συστήματα. σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Στα πλαίσια του
MSA-Laboratory Mapping 2019 έχουν καταχωρηθεί για την έρευνα του Joint Research
Center DG Grow οι απαραίτητες πληροφορίες σε εργαστηριακές υποδομές που
χρησιμοποιούνται στην επίβλεψη της αγοράς προς το Product Compliance Network
(PCN).
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2.17.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Αποστολή της Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς είναι ο έλεγχος της εύρυθμης
λειτουργίας της αγοράς των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων. Η στρατηγική που
ακολουθείται για διασφάλιση αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς περιλαμβάνει τόσο
προληπτικές δράσεις, αλλά και δράσεις εντός της αγοράς όταν δηλαδή τα προϊόντα
βρίσκονται προς διάθεση και λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους:
1.

2.

3.

4.

5.

Οποιεσδήποτε καταγγελίες υποβάλλονται από καταναλωτές ή/και οικονομικούς
φορείς, έχουν προτεραιότητα και ως εκ τούτου εξετάζονται και αξιολογούνται
πρώτες. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, είτε μέσω τηλεμοιότυπου, είτε μέσω γραπτής επιστολής επώνυμα ή
ανώνυμα.
Ειδοποιήσεις που λαμβάνονται από το Τμήμα Τελωνείων και αφορούν συνδεόμενα
με την ενέργεια προϊόντα τα οποία εντοπίζονται στα εξωτερικά σύνορα της
Δημοκρατίας και τα οποία είτε δεν φέρουν σήμανση CE ή δεν έχουν
διαθέσιμη/ακριβή τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE, αξιολογούνται εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών και δίνονται σχετικές κατευθύνσεις στο Τμήμα Τελωνείων. Για
προιόντα που είναι ύποπτα για μη συμμόρφωση και καλύπτονται ταυτόχρονα από τις
σχετικές οδηγίες εξοπλισμός χαμηλής τάσης και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
(LVD, EMC) παράλληλα με τους κανονισμούς οικολογικού σχεδιασμού υπάρχει
συντονισμός με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσίων. Η συνεργασία αφορά
τόσο την είσοδο προιόντων μέσω των τελωνείων αλλά και προιόντα που έχουν ήδη
διατεθεί στην αγορά.
Eιδοποιήσεις που λαμβάνονται από Aρχές Εποπτείας της Αγοράς άλλου Κράτους
Μέλους μέσω του συστήματος Πληροφοριών και Επικοινωνίας ICSMS ή μέσω του
συστήματος CIRCA είτε μέσω άλλης ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας,
αξιολογούνται και λαμβάνονται υπόψη.
Παράλληλα με την διερεύνηση οποιονδηποτε καταγγελιών η Αρμόδια Αρχή
Εποπτείας Αγοράς ετοιμάζει τον Ιανουάριο κάθε έτους Ετήσιο Πρόγραμμα
Εποπτείας της Αγοράς. Στο ετήσιο πρόγραμμα αναγράφεται ο ελάχιστος
ενδεικτικός αριθμός επιθεωρήσεων ανά Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
καθορίζονται τα προϊόντα/ τεχνολογίες που αποτελούν προτεραιότητα. λαμβάνοντας
υπόψη το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας του κάθε Κανονισμού. Οι
επιθεωρήσεις γίνονται σε τυχαία βάση και λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική
κατανομή των σημείων πώλησης, το ιστορικό των παραβιάσεων ενώ έμφαση δίδεται
στα προιόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.
Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς σε φυσικά
σημεία πώλησης, σε διαδικτυακά σημεία πώλησης, σε πωλήσεις από απόσταση αλλά
και σε έντυπο και ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό. Οι επιθεωρήσεις συνήθως
παίρνουν τη μορφή οπτικών ελέγχων, κατά την διάρκεια των οποίων αξιολογούνται
τα συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων ενώ σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο η
αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής εργαστηριακών δοκιμών. Με βάση τα
αποτελέσματα της επιθεώρησης μπορεί για εξακρίβωση των στοιχείων να ζητηθεί η
τεχνική τεκμηρίωση του προιόντος που πρέπει να υποβληθεί σε συγκεκριμένο
χρονικό περιθώριο από τον ενδιαφερόμενο.
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6.

7.

8.
9.

Οι ελέγχοι περιλαμβάνουν αναλόγως της εφαρμοστέας κατά περίπτωση νομοθεσίας,
τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων των προϊόντων, τον έλεγχο της
διαθεσιμότητας της προβλεπόμενης δήλωσης συμμόρφωσης, τον έλεγχο πληρότητας,
ακρίβειας, αξιοπιστίας της τεχνικής τεκμηρίωσης και τη λήψη δειγμάτων για
περαιτέρω εργαστηριακές δοκιμές.
Σε κάθε περίπτωση η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς ακολουθεί σχετικές
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαικής Επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή των
σχετικών Οδηγιών και Κανονισμών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για
τη δοκιμή των προϊόντων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών
αρχών εποπτείας της αγοράς και της Επιτροπής (σχετικό το άρθρο 8(4) του
Κανονισμού 2017/1369).
Η διαδικασία εποπτείας της αγοράς, υποστηρίζεται μηχανογραφικά από ένα
λογισμικό που έχει αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό.
Η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς Αγοράς δίνει ιδιαίτερη σημασία σε δράσεις
πληροφόρησης και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων (καταναλωτών,
κατασκευαστών, εισαγωγέων, προμηθευτών, διανομέων, εμπόρων).

Εφαρμοστέες κυρώσεις:
Σε περίπτωση που εντοπιστεί μη συμμόρφωση, λαμβάνονται μέτρα, ανάλογα με την
σοβαρότητα της περίπτωσης. Αυτά συμπεριλαμβάνουν απλή προειδοποίηση, ειδοποίηση
μη συμμόρφωσης, επιβολή διοικητικού προστίμου, έκδοση ρήτρας διασφάλισης για την
αναστολή ή απόσυρση του προϊόντος από την αγορά ή/και δίωξη προσώπων ενώπιον
δικαστηρίων σε περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικημάτων και/ή μη πληρωμής των
προστίμων που επιβλήθηκαν.
Οικολογικός σχεδιασμός προιόντων που σχετίζονται με την ενέργεια
Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Περί του Καθορισμού των Απαιτήσεων του Οικολογικού
Σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων Νόμου του 2011
(Ν.17(Ι)/2011), πρόσωπο που έχει διαπράξει αδίκημα θα μπορούσε, σε περίπτωση
καταδίκης, να αντιμετωπίσει φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή
πρόστιμο που δεν θα υπερβαίνει τις οκτω χιλιαδες πεντακοσια σαναντα πεντε ευρώ
€8.545 ή και τις δύο ποινές μαζί. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης,
τα εν λόγω αδικήματα τιμωρούνται με φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 4
χρόνια ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιαδες ενενήντα ευρώ €17.090
ή/και τις δύο ποινές μαζί.
Επιπλέον, σύμφωνα με το εδάφο 1 του άρθρου 37 του Νόμου, η Αρμόδια Αρχή
Εποπτείας Αγοράς δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις
€3.418 για παραβάσεις του Νόμου και των σχετικών κανονισμών.
Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς δύναται να
επιβάλλει πρόστιμο το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ογδόντα πέντε ευρώ και
σαράντα πέντε σεντ (€85.45) ή μεγαλύτερο από εκατό εβδομήντα ευρώ και ενενήντα
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σεντ (€170.90) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα της
παράβασης.
Ενεργειακή Σήμανση
Τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς καθορίζονται στο
μέρος 4 των Περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από τα
Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα Νόμων του 2001 μέχρι 2012 (Ν.97(Ι)/2001,
Ν.172(Ι0/2002, Ν.26(Ι)/2012).
Όταν η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε
διάταξης του Νόμου ή των κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμών, έχει εξουσία να επιβάλει
διοικητικό πρόστιμο μέχρι οκτώμισι χιλιάδες ευρώ (€8.500). Σε περίπτωση δεύτερης ή
μεταγενέστερης παράβασης, η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς έχει εξουσία να
επιβάλει πρόστιμο μέχρι δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000).
Για την καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού 2017/1369 έχει ετοιμαστεί νομοσχεδιο το
οποίο προγραμματίζεται εντός του 2020 να τύχει νομοτεχνικού ελέγχου και να
προωθηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση του σε Νομο. .
Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες
Η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς έχοντας υπόψη τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 765/2008 συνεργάζεται με το Τμήμα Τελωνείων παρέχοντας οδηγίες και
συμβουλές κατά τη διάρκεια των φυσικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στα
προϊόντα που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά από τρίτες χώρες. Επιπλέον, η Αρμόδια
Αρχή Εποπτείας Αγοράς ενημερώνει το Τμήμα Τελωνείων σε σχέση με τις νέες
νομοθεσίες/απαιτήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς παρακολουθεί τις
συνεδριάσεις της σχετικής ομάδας διοικητικής συνεργασίας ADCO και συμμετέχει στις
συναντήσεις με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας και διατηρεί
επαφές με Αρχές Εποπτείας της Αγοράς άλλων κρατών μελών και ανταλλάζει
πληροφορίες και απόψεις σε περίπτωση που εντοπιστούν μη συμμορφωμένα προϊόντα.
Η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς διαπιστώνει ότι η πλειονότητα των οικονομικών
φορέων που δραστηριοποιείται στην Κύπρο συμμορφώνεται με τις πρόνοιες
τωνσχετικών εθνικών και ευρωπαικών νομοθεσιών. Ωστόσο, η γνώση της νομοθεσίας
μεταξύ των οικονομικών παραγόντων ποικίλλει και σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα
σε μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν τους πόρους για την παρακολούθηση των
ρυθμιστικών εξελίξεων, παρατηρείται δυσκολία στην ερμηνεία και τήρηση της
νομοθεσίας. Παράλληλα η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς θα συνεχίσει να διευρύνει
τα κανάλια επικοινωνίας που διατηρεί με τον επιχειρηματικό κόσμο και τους
οργανωμένους φορείς τους (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων) ώστε να γνωρίζει τα προβλήματα και τις
ανησυχίες τους αλλά και να αξιοποιεί την επιχειρηματική εμπειρία και την τεχνογνωσία
τους. Οι δράσεις αφορούν μεταξύ άλλων και την ενημέρωση για εφαρμογή νέων
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κανονισμών ή συζήτηση νομοθετικών προτασεων οικολογικού σχεδιασμού, ενεργειακής
σήμανσης.
«Προγραμματισμός για το 2020»
Η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς για το έτος 2020 έχει συμπεριλάβει κατάλληλους
πόρους στον προϋπολογισμό του Υπουργείου για κάλυψη των αναγκών εποπτείας της
αγοράς
Η εποπτεία της αγοράς για το 2020, προγραμματίζεται να καλύψει σχεδόν όλες τις
ομάδες προϊόντων για τις οποίες έχουν εκδοθεί κοινοτικά μέτρα εφαρμογής. Η επιλογή
των κατηγοριών των προϊόντων που συμπεριλήφθηκαν στο ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας
της αγοράς, θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των παραβιάσεων των
προηγούμενων χρόνων αλλά και δεδομένα για το μέγεθος της αγοράς. Ειδικά για το
2020 προγραμματίζεται να δοθεί έμφαση στις κατηγορίες προιόντων των κανονισμών
οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής σήμανσης που αφορούν θέρμανση, ψύξη,
κλιματισμό, εξαερισμό χώρων. Ο τομέας αυτός λόγω του θερμού κλίματος της Κύπρου
είναι εμπορικά αναπτυγμένος με μεγάλο αριθμό τεχνολογιών θέρμανσης χώρου να
κυκλοφορεί στην αγορά. Στον τομέα του κλιματισμού χώρων θα καλυφθεί ο εξοπλισμός
που δεν είναι οικιακός και που αφορά τα μεγάλα κτίρια (ξενοδοχεία, εμπορικά κτίρια)
και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2281.
Η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς στην ιστοσελίδα της (www.energy.gov.cy) έχει
αναρτήσει το νομοθετικό πλαίσιο (Νόμοι, Οδηγίες, Κανονισμοί) και άλλες πληροφορίες
για το κοινό. Εντός του 2020 προγραμματίζεται η δημιουργία συστήματος λήψης
παραπόνων για την ενεργειακή σήμανση, τον οικολογικό σχεδιασμό και τα ελαστικά και
μέσω της ιστοσελίδας.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται σεμινάρια, ημερίδες, εκθέσεις και
παρέχονται πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε οι απαιτήσεις των σχετικών
Κανονισμών να γίνουν κατανοητές. Επιπρόσθετα, κατόπιν αιτήματος οικονομικών
φορέων, πραγματοποιούνται κατ’ ιδίαν συναντήσεις για περαιτέρω επεξήγηση των
σχετικών Κανονισμών..
Για το 2020, θα γίνει προσπάθεια για βελτίωση του συντονισμού και συνεργασίας με
άλλα Τμήματα/ Υπηρεσίες οι οποίες καθορίζονται ως αρμόδιες αρχές σε άλλες
νομοθεσίες που απαιτούν σήμανση συμμόρφωσης CE όπως το Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Σε ό,τι αφορά τον Κανονισμό 2017/1369 και συγκεκριμένα για την εφαρμογή του
άρθρου 8 που αφορά τον έλεγχο προϊόντων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή αγορά,
εντός του 2020 θα γίνει συνεργασία/συντονισμός με το Τμήμα Τελωνείων ώστε να
ακολουθηθούν ανάλογες διαδικασίες που ισχύουν και στα προϊόντα οικολογικού
σχεδιασμού ή και στη βάση καλών πρακτικών των άλλων χωρών μελών που θα
αποκτηθούν με τη συμμετοχή στην επιτροπή Administrative Cooperation Group
(ADCO). Θα συνεχιστεί όπως και πέρυσι η ενημέρωση του προσωπικού του Τμήματος
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Τελωνείων για τεχνολογίες και κατηγορίες προϊόντων που εμπίπτουν στα πεδία
εφαρμογής του οικολογικού σχεδιασμού και της ενεργειακής σήμανσης και τα οποία
υπόκεινται στον έλεγχο. Θα δοθεί έμφαση σε λάμπες, φωτιστικά, ηλεκτρονικά
καταναλωτικά προϊόντα/συσκευές.
Εντός του 2020 θα αναβαθμιστεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης,
παρακολούθησης των επιθεωρήσεων που διατηρεί η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς.
Η καταχώρηση πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων από τις επιθεωρήσεις που
γίνονται από ταεπαρχιακά γραφεία θα γίνεται ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας
τυποποιημενους πίνακες (templates). Αυτό θα βοηθήσει την παρακολούθηση της
ποιότητας και ποσότητας των επιθεωρήσεων, την υλοποίηση των αριθμητικών στόχων
που τίθενται σε ετήσια βάση ανά τομέα και ανά κανονισμό (για οικολογικό σχεδιασμό,
ενεργειακή σήμανση, σήμανση ελαστικών οχημάτων), στην εξαγωγή συμπερασμάτων
για το βαθμό συμμόρφωσης της αγοράς καθώς και τη στατιστική επεξεργασία των
δεδομένων από τις επιθεωρήσεις.
Το 2020 θα εφαρμοστούν νέοι Οδηγοί Επιθεωρήσεων που θα περιλαμβάνουν
τυποποιημένες διαδικασίες για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στα προιόντα οικολογικού
σχεδιασμού και ενεργειακής σήμανσης και θα δημιουργηθούν οδηγοί για θέματα
επιβολής διοικητικών προστίμων για τα προιόντα οικολογικού σχεδιασμού και
ενεργειακής σήμανσης ώστε να εφαρμοζονται καλύτερα στα κριτήρια της
αναλογικότητας, αποτρεπτικότητας, αποτελεσματικότητας. Επισης, το 2020 θα
συνεχιστούν οι επιθεωρήσεις των προιόντων και ειδικά αυτών που εισάγονται από τρίτες
χώρες με την συνεργασία του Τμήματος Τελωνείων. Επίσης θα συνεχιστεί η χρήση του
συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών ICSMS.
Αναμένεται επίσης ότι με την συμμετοχή της Αρμόδιας Αρχής Εποπτείας Αγοράς στο
προγράμμα Conserted Action EEPLIANT 3 θα γίνει αντάλλαγη βελτιστών πρακτικών με
τια άλλες συμμετέχοντες χώρες σε ότι αφορά θεματα επιτηρηση της αγορας και τις
εργαστηριακές δοκιμές προιόντων σε διαπιστευμένα εργαστήρια.
Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εποπτείας της Αγοράς για το 2020 αναμένεται επίσης ότι, θα
δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε δράσεις ενημέρωσης για τις πρόνοιες του Κανονισμού
2017/1369 που θέτει το πλαίσιο για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και την
κατάργηση της Οδηγίας 2010/30/ΕΕ ειδικά για προμηθευτές από την Κύπρο. Θα αρχίσει
επίσης η διαδικασία επιθεώρησης των προιόντων χρησιμοποιώντας την βάση δεδομένων
EPREL.
2.17.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
Αν και τα τελικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς για το έτος
2019 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, κατά το χρονικό σημείο συγγραφής της παρούσας
έκθεσης, διαφαίνεται ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς
για το έτος 2019, έχουν επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό. Συγκεκριμένα,
πραγματοποιήθηκε σημαντικός αριθμός επιθεωρήσεων για όλες τις ομάδες προϊόντων
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που περιλαμβάνονταν στο προηγούμενο πρόγραμμα εποπτείας. Επιπρόσθετα
διανεμήθηκαν αναθεωρημένα ενημερωτικά τρίπτυχα για τους Κανονισμούς του
Οικολογικού Σχεδιασμού και Ενεργειακής Σήμανσης και έχουν δημιουργηθεί
λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση της ενεργειακής
απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας. Τον Απρίλιο του 2019 έγινε εκπαίδευση του
προσωπικού των επαρχιακών γραφείων για τους κανονισμούς οικολογικού σχεδιασμού
και ενεργειακής σήμανσης. Το προσωπικό (επιθεωρητές, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί)
ενημερώθηκε για τις διάφορες τεχνολογίες/προϊόντα που εμπίπτουν ή δεν εμπίπτουν στα
αντίστοιχα πεδία εφαρμογής των κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητας της
Κυπριακής αγοράς και τις πιο συνήθεις τεχνολογίες που εισάγονται. Αναλύθηκαν οι
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στις επιθεωρήσεις και σημεία των
Κανονισμών που αποτελούν γκρίζες ζώνες. Η έμφαση δόθηκε σε κανονισμούς
σύνθετους που περιλαμβάνουν μηχανολογικό εξοπλισμό ψύξης, θέρμανσης, εξαερισμού,
ζεστού νερού χρήσης. Εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής εποπτείας Αγοράς είναι να γίνει
βελτίωση των κατευθυντηρίων γραμμών που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Guidelines
to be used only to facilitate the implementation of the regulations) ώστε να
περιγράφονται πιο παραστατικά οι πολλές τεχνολογίες που καλύπτονται με σχήματα,
φωτογραφίες, διαγράμματα κλπ. και να επεξηγούνται καλύτερα ποιες
τεχνολογίες/προϊόντα εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής.
Ετοιμάστηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό για τα θέματα του οικολογικού σχεδιασμού και
της επισήμανσης των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων. Το υλικό διανέμεται
δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους από τα κεντρικά και περιφερειακά γραφεία του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και σε διάφορες εκδηλώσεις
σχετικές με την εξοικονόμηση ενέργειας.
Αξιοποιούνται τα κοινωνικά δίκτυα (facebook, Twiter) της Αρμόδιας Αρχής Εποπτείας
Αγοράς όπου γίνονται συχνές αναρτήσεις για θέματα που αφορούν τα ενεργειακά
αποδοτικά προϊόντα και την εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά το 2019 διενεργήθηκε
ευρείας κλίμακας εκστρατεία ενημέρωσης για θέματα ενεργειακής απόδοσης (κονδύλι
167.000 ευρώ με στόχευση τους πολίτες) με διαφημίσεις σε billboards, τηλεόραση,
ραδιοφωνο, διαδίκτυο για ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα εξοικονόμησης
ενέργειας, που περιελάβανε μεταξύ άλλων ενημέρωση του κοινού για την ενεργειακή
σήμανση των προϊόντων.
Βάση δεδομένων (EPREL)
Στις 21/06/2019 πραγματοποιήθηκε από την Αρμόδια Αρχή ενημέρωση των
ενδιαφερομένων (προμηθευτές και έμποροι) σχετικά με τις υποχρεώσεις για
καταχώρηση στοιχειων στη βάση δεδομένων (EPREL). Επιπρόσθετα, σε ειδική ημερίδα
που έγινε από την Oμοσπονδία Eργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) στις
22/07/2019 αναλύθηκαν όλες οι απαιτήσεις, υποχρεώσεις που θέτει ο Κανονισμός και
δόθηκαν παραδείγματα για τον τρόπο καταχώρησης των δεδομένων των προιόντων από
εμπειρογνώμονα με τον οποίο συνεργάζονται μέλη της ΟΕΒ. Επιπρόσθετα έγιναν και
άλλες συναντήσεις για ενημέρωση των επηρεαζομένων προμηθευτών/εισαγωγέων στα
γραφεία της Αρμόδιας Αρχής Εποπτείας Αγοράς
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Τέλος, η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς συμμετείχε κατά το 2019 στις συνεδρίες των
ομάδων ADCO για τον Οικολογικό Σχεδιασμό και την Ενεργειακή Σήμανση και στις
συναντήσεις «Energy Labelling Expert Group» για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής
βάσης δεδομένων EPREL του Κανονισμού 2017/1369.
Για τα προϊόντα του οικολογικού σχεδιασμού μέχρι τις 10/12/2019 έχουν διενεργηθεί
271 επιθεωρήσεις και έχουν βρεθεί 3 περιπτώσεις σε μη συμμόρφωση. Έχουν επιβληθεί
διοικητικά πρόστιμα για 2 περιπτώσεις με σύνολο των προστίμων να ανέρχεται σε δύο
χιλιάδες διακόσια ευρώ (€2.200).
Δεν λήφθηκαν περιοριστικά μέτρα σε προϊόντα.
Ο αριθμός περιπτώσεων που εφαρμόστηκε το άρθρο 28 του Κανονισμού 765/2008 για
την εποπτεία της αγοράς και αφορούσε προϊόντα οικολογικού σχεδιασμού για την
αποδέσμευση τους από τα Τελωνεία: 5
Για τα προϊόντα της ενεργειακής σήμανσης μέχρι τις 10/12/2019 έχουν διενεργηθεί 344
επιθεωρήσεις και έχουν βρεθεί 2 περιπτώσεις σε μη συμμόρφωση. Έχει επιβληθεί
διοικητικό πρόστιμο σε 1 περίπτωση ύψους 2.000 ευρώ.

2.18 Τομέας – Σήμανση των ελαστικών
2.18.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (εφεξής
«Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς») για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.
1222/2009i (εφεξής Κανονισμός) σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων
αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Υπηρεσία Ενέργειας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Ανδρέα Αραούζου 13-15
1421, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +35722409303
Email: energyservice@mcit.gov.cy
www.energy.gov.cy
Φαξ: +35722304759

2.18.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Γενική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
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Αποστολή της Αρμόδιας Αρχής Εποπτείας Αγοράς είναι η διασφάλιση
αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις σήμανσης
Κανονισμού 1222/2009 και συμπεριλαμβάνει τόσο προληπτικές δράσεις, αλλά
δράσεις εντός της αγοράς όταν δηλαδή τα προϊόντα βρίσκονται προς διάθεση
λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους:

της
του
και
και

1.

Οποιεσδήποτε καταγγελίες υποβάλλονται από καταναλωτές ή/και οικονομικούς
φορείς έχουν προτεραιότητα και ως εκ τούτου εξετάζονται και αξιολογούνται
πρώτες. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, είτε μέσω τηλεομοιότυπου, είτε μέσω γραπτής επιστολής είτε
ανώνυμα.

2.

Παράλληλα με τη διερεύνηση οποιονδηποτε καταγγελιών η Αρμόδια Αρχή
Εποπτείας Αγοράς ετοιμάζει τον Ιανουάριο κάθε έτους Ετήσιο Πρόγραμμα
Εποπτείας της Αγοράς. Στο ετήσιο πρόγραμμα αναγράφεται ο ενδεικτικός αριθμός
επιθεωρήσεων.

3.

Οι επιθεωρήσεις γίνονται σε τυχαία βάση και λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική
κατανομή των σημείων πώλησης, το ιστορικό των παραβιάσεων ενώ έμφαση δίδεται
στα προιόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Η εποπτεία γίνεται από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς σε φυσικά σημεία πώλησης, σε
διαδικτυακά σημεία πώλησης, σε πωλήσεις από απόσταση αλλά και σε έντυπο και
ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό. Οι επιθεωρήσεις παίρνουν την μορφή οπτικών
ελέγχων, κατά την διάρκεια των οποίων ελέγχεται η σήμανση των επισώτρων και
αξιολογούνται τα συνοδευτικά έγγραφα τους.
Η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς δίνει ιδιαίτερη σημασία σε δράσεις πληροφόρησης
και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων (προμηθευτών και διανομέων ελαστικών και
προμηθευτών και διανομέων οχημάτων).
Η διαδικασία εποπτείας αγοράς, υποστηρίζεται μηχανογραφικά από τη λειτουργία ενός
πληροφοριακού συστήματος που έχει αναπτυχθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Τα
επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου καταχωρούν σε ηλεκτρονική βάση όλα τα στοιχεία
των επιθεωρήσεων δίδοντας έτσι στην Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς άμεση
πρόσβαση για παρακολούθηση, έλεγχο, λήψη μέτρων επιβολής στους εισαγωγείς,
προμηθευτές, εμπόρους αλλά και για έλεγχο της αποτελεσματικότητας, συχνότητας,
ποιότητας των επιθεωρήσεων.
Εφαρμοστέες κυρώσεις:
Με βάση τις πρόνοιες των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν
Καθορισμένες κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 2002 έως 2013 οποιοδήποτε πρόσωπο
παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει τον Κανονισμό 1222/2009 η αρμόδια αρχή
δύναται να επιβάλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) και, σε
περίπτωση διάπραξης παρόμοιας παράβασης κατά το παρελθόν, σε πρόστιμο που δεν
υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€12.000). Επιπρόσθετα, σε περίπτωση συνέχισης
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της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει πρόστιμο από εκατό μέχρι και
διακόσια ευρώ (€100-€200) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη
βαρύτητα της παράβασης. Το πρόστιμο υπολογίζεται και επιβάλλεται ανάλογα με τη
βαρύτητα και τη φύση της παράβασης.
«Προγραμματισμός για το 2020»
Η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς διαπιστώνει ότι η πλειονότητα των οικονομικών
φορέων που δραστηριοποιείται στην Κύπρο συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου
και του Κανονισμού. Παράλληλα η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς θα συνεχίσει να
διευρύνει τα κανάλια επικοινωνίας που διατηρεί με τον επιχειρηματικό κόσμο και τους
οργανωμένους φορείς ώστε να γνωρίζει τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους αλλά και
να αξιοποιεί την επιχειρηματική εμπειρία και την τεχνογνωσία τους.
Σε σχέση με την αναμενόμενη θέσπιση του νέου Κανονισμού για τη σήμανση των
ελαστικών επισώτρων οχημάτων και την κατάργηση του Κανονισμού 1222/2009 θα γίνει
εντός του 2020 ενημέρωση όσων δραστηριοποιούνται στην κατασκευή ή προμήθεια
τέτοιων ελαστικών αλλά και των υπολοίπων προμηθευτών. Οι αλλαγές που
δρομολογούνται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη σήμανση για χιόνι, πάγο και την
συμπερίληψη της σήμανσης των ελαστικών στην βάση δεδομένων EPREL με βάση τον
Κανονισμό 2017/1369 για την ενεργειακή σήμανση.

2.18.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
Για τα ελαστικά, μέχρι τις 10/12/2019 έχουν διενεργηθεί 124 επιθεωρήσεις σε σημεία
πώλησης ελαστικών και χωρίς να υπάρξουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Πρόσθετα, η Αρμόδια Αρχή Εποπτείας Αγοράς έχει ετοιμάσει έντυπο ενημερωτικό
υλικό σχετικά με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1222/2009. Αυτό το υλικό διανέμεται
δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους από τα κεντρικά και περιφερειακά γραφεία του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και σε διάφορες εκδηλώσεις
σχετικές με τον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, η ιστοσελίδα της
Αρμόδιας Αρχής Εποπτείας Αγοράς επικαιροποιείται τακτικά και περιλαμβάνει όλο το
νομοθετικό πλαίσιο αλλά και άλλες πληροφορίες για το κοινό.
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2.19 Τομέας – Σκάφη Αναψυχής και Ατομικά Σκάφη
2.19.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
H Αρμόδια Αρχή για την Εποπτεία της Αγοράς για τα σκάφη αναψυχής, τα ατομικά
σκάφη και τις θαλάσσιες μηχανές που είναι εγκατεστημένες ή προορίζονται για
εγκατάσταση σε σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη, είναι το Υφυπουργείο
Ναυτιλίας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Οδός Κυλλήνης ,
Μέσα Γειτονιά 4007
Ταχυδρομικό Κιβώτιο 56193
3305, Λεμεσός
Κύπρος
Τηλ 357 25848100
Φαξ 357 25848200
Υπάρχουν δύο Επιθεωρητές Πλοίων στον Τομέα Ακτοπλοΐας που ασχολούνται με
θέματα Εποπτείας της Αγοράς.
Όλα τα σκάφη αναψυχής , τα ατομικά σκάφη και οι θαλάσσιες μηχανές που είναι
εγκατεστημένες ή προορίζονται για εγκατάσταση σε σκάφη αναψυχής και ατομικά
σκάφη που διατίθενται στην αγορά / τίθενται εις χρήση στην Ευρώπη πρέπει να
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, [Κανονισμοί 2017 Περί Βασικών Απαιτήσεων (
Σκάφη Αναψυχής και Ατομικά Σκάφη) (ΚΔΠ 191/2017)]
Η συμμόρφωση εξακριβώνεται από τον έλεγχο εγγράφων ή και τον φυσικό έλεγχο
σκάφους ή μηχανής.
Tα έγγραφα συμμόρφωσης ελέγχονται βασικά στο στάδιο εγγραφής.
Τα στοιχεία από φυσικούς ελέγχους παρέχονται ως επί το πλείστον από τους
επιθεωρητές της εξουσιοδοτημένης εταιρείας που διεξάγει τις επιθεωρήσεις
ταχύπλοων σκαφών. Στα πλαίσια της επιθεώρησης αυτής γίνεται γενικός έλεγχος του
σκάφους και της μηχανής, έλεγχος της Πινακίδας Κατασκευαστή, του αναγνωριστικού
αριθμού, όπως επίσης και έλεγχος σήμανσης CE επί των συστατικών μερών
(δεξαμενές καυσίμων, εύκαμπες σωληνώσεις καυσίμων, πηδάλιο, μηχανισμός κίνησης
πηδαλίου και συρματόσχοινα στρέψης πηδαλίου, όπως επίσης και έλεγχος των Φανών
Ναυσιπλοΐας ( Βασική Απαίτηση 5.7).
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2.19.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Για το 2020 στόχος του Υφυπουργείου είναι να δοθεί έμφαση στους φυσικούς
ελέγχους σκαφών αναψυχής και συστατικών μερών στους χώρους των οικονομικών
φορέων, βάσει προγράμματος.
Οι διαδικασίες για τη εποπτεία της αγοράς αφορούν πρωτίστως τον έλεγχο εγγράφων
συμμόρφωσης με τη κείμενη νομοθεσία, είτε στο στάδιο της εγγραφής για το σκάφος
και τη μηχανή είτε απευθείας από το οικονομικό φορέα ή το Τελωνείο( στις
περιπτώσεις που αρμόδιοι λειτουργοί εντοπίσουν απουσία σήμανσης/ πινακίδας
κατασκευαστή/ αναγνωριστικού αριθμού( εμφανείς μη συμμορφώσεις). Εξετάζονται
τα ακόλουθα έγγραφα : Δήλωση Συμμόρφωσης σκάφους, Δήλωσης Συμμόρφωσης
μηχανής (εκπομπές Ρύπων και ανάλογα του τύπου μηχανής, και Θορύβου), του
Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ΕΚ/ Αναφοράς (ενότητα αξιολόγησης Α1), σε
περίπτωση που εμπλέκεται Κοινοποιημένος Φορέας, όπως επίσης και του Εγχειριδίου
Ιδιοκτήτη και μηχανής. Γίνεται επίσης για όλες τις περιπτώσεις, έλεγχος στοιχείων
Πινακίδας Κατασκευαστή και του αναγνωριστικού αριθμού. Ο έλεγχος συστατικών
μερών που πρέπει να φέρουν σήμανση CE , o έλεγχος σήμανσης CE στον κινητήρα, η
θέση και τοποθέτηση του αναγνωριστικού αριθμού, ο έλεγχος της πινακίδας
κατασκευαστή γίνονται επί το πλείστον στα πλαίσια επιθεώρησης ταχύπλοου
σκάφους.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου εγγράφων (Δήλωση Συμμόρφωσης (σκάφους /
κινητήρα), Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ/ Αναφορά από Κοινοποιημένο Φορέα,
Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη)και του φυσικού έλεγχου (Πινακίδα κατασκευαστή με τη σήμανση
CE, αναγνωριστικό αριθμό, σήμανση CE μηχανής και σήμανση CE συστατικών μερών,
φανοί ναυσιπλοΐας) κατηγοριοποιούνται σε 4 βασικές κατηγορίες:
1. Tα έγγραφα και τα αποτελέσματα του φυσικού έλεγχου είναι σύμφωνα με τις
απατήσεις της σχετικής νομοθεσίας.
2. Tα έγγραφα και τα αποτελέσματα του φυσικού έλεγχου είναι βασικά σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας- παρουσιάζουν κάποια σημεία για τα οποία
απαιτείται διευκρίνιση / ενημέρωση από τον άμεσα εμπλεκόμενο οικονομικό φορέα ή
τον αιτητή.
3. Tα έγγραφα και τα αποτελέσματα του φυσικού έλεγχου παρουσιάζουν μη
συμμορφώσεις και ελλείψεις και απαιτείται διευκρίνιση από τον άμεσα εμπλεκόμενο
οικονομικό φορέα για να είναι αποδεκτά.
4. Tα έγγραφα και τα αποτελέσματα του φυσικού έλεγχου δεν είναι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και επιβάλλεται περαιτέρω έρευνα (διευκρίνηση
από τον άμεσα εμπλεκόμενο οικονομικό φορέα και έλεγχος του σκάφους).
Στις περιπτώσεις που εντοπιστούν μη συμμορφώσεις / ελλείψεις oι οικονομικοί φορείς
αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την νομοθεσία. Για τη διευκρίνιση
θεμάτων συμμόρφωσης σε μερικές περιπτώσεις παρέχονται πληροφορίες και από
Κοινοποιημένους Φορείς.
Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προβαίνει επίσης σε ελέγχους που αφορούν τους Κύπριους
κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών φακέλων. Οι οικονομικοί
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φορείς ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες
στους πιο πάνω Κανονισμούς.
Επιπλέον, γίνεται παρακολούθηση των εβδομαδιαίων γνωστοποιήσεων του
συστήματος RAPEX. Σε περίπτωση εντοπισμού γνωστοποιήσεων που αφορούν τα πιο
πάνω προϊόντα γίνεται έλεγχος κατά πόσο τα συγκεκριμένα προϊόντα βρίσκονται στην
Κυπριακή αγορά βασικά μέσω των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων και
λαμβάνονται δεόντως τα απαραίτητα μέτρα. Λαμβάνονται επίσης Ειδοποιήσεις μέσω
του ΄Βusiness Αpplication΄ και ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Το σύστημα ΙCSMS είναι
στη διαδικασία βελτίωσης για τα σκάφη αναψυχής
Υπάρχει στενή συνεργασία με το Τελωνείο.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει στενή συνεργασία με τις Αρχές Εποπτείας άλλων
Κρατών Μελών. Οι συναντήσεις ADCO ευκολύνουν το έργο της Αρχής Εποπτείας της
Αγοράς, εφόσον μέσω των συναντήσεων υπάρχει συντονισμός, ενημέρωση και
επίλυση προβλημάτων.
Στις περιπτώσεις εντόπισης σκάφους που δεν συμμορφώνεται /δεν υπάρχει Δήλωση
Συμμόρφωσης / σήμανση CE, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης για τη διαδικασία «
Αξιολόγησης μετά την κατασκευή» και απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και χρήση
του προϊόντος μέχρι τη συμμόρφωση .
Το Υφυπουργειο Ναυτιλίας διερευνά τις περιπτώσεις ατυχημάτων και επεξεργάζεται
τυχόν καταγγελίες.
2.19.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
Για το έτος 2019 έχουν γίνει συνολικά 218 αιτήσεις για εγγραφή σκαφών αναψυχής
συμπεριλαμβανομένων και των θαλάσσιων σκούτερ /ατομικών σκαφών, που είναι ένα
σημαντικό ποσοστό (36.6%). Σημειώνεται ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός εγγραφών
σκαφών αναψυχής και ατομικών σκαφών (62) που δεν εμπίπτουν στους ελέγχους
εποπτείας αγοράς επειδή αφορούν σκάφη που είχαν ήδη διατεθεί στην αγορά / είχαν
ήδη τεθεί εις χρήση στην Ευρώπη. Για το 2019 υπήρχαν 49 έλεγχοι εγγράφων στα
πλαίσια εποπτείας της αγοράς στο στάδιο εγγραφής στο Μητρώο Μικρών σκαφών και
18 στο Νηολόγιο, όπως επίσης και 68 έλεγχοι εγγράφων που αφορούν νέα θαλάσσια
σκούτερ/ ατομικά σκάφη. Ο αριθμός νέων θαλάσσιων σκούτερ που εγγράφθηκαν /
τέθηκαν εις χρήση το 2019 είναι αρκετά ψήλος ( 31.1 % του συνόλου των εγγραφών).
Γίνεται επίσης έλεγχος στα κανό και καγιάκ που φέρουν μικρή ηλεκτρική μηχανή,
εφόσον στις περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στο πεδίο των Κανονισμών Περί Βασικών
Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής και Ατομικά Σκάφη) και πρέπει να συμμορφώνονται.
Για το 2019 έγιναν 15 φυσικοί έλεγχοι. Υπάρχει αριθμός νέων σκαφών αναψυχής και
ατομικών σκαφών για τα οποία έγινε η εγγραφή αλλά δεν έγινε η επιθεώρηση μέχρι
στιγμής.
Για το 2019 εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις σκαφών και μια περίπτωση θαλάσσιας
μηχανής που συνοδεύονταν από πλαστά έγγραφα. Η πρώτη περίπτωση αφορά μικρό
φουσκωτό σκάφος και μηχανή τα οποία εισήχθηκαν από ιδιώτη. Η διάθεση στην αγορά
απαγορεύτηκε. Η τρίτη περίπτωση αφορά σκάφος ευρωπαϊκής κατασκευής με
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προέλευση από τρίτη χώρα, το οποίο συνοδευόταν από πλαστά έγγραφα για τη
διαδικασία αξιολόγησης μετά τη κατασκευή. Η υπόθεση διερευνάται από την
Αστυνομία. Το εν λόγω σκάφος αξιολογήθηκε εκ νέου από Κοινοποιημένο φορέα και
κατατέθηκαν τα ορθά έγγραφα.
To 2019 η Κύπρος συμμετείχε στην 39η συνάντηση ADCO, στο Βουκουρέστι Ρουμανίας.
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2.20 Τομέας – Θαλάσσιος Εξοπλισμός
2.20.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
H Αρμόδια Αρχή για την Εποπτεία της Αγοράς για τα σκάφη αναψυχής, τα ατομικά
σκάφη και τις θαλάσσιες μηχανές που είναι εγκατεστημένες ή προορίζονται για
εγκατάσταση σε σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη, είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Οδός Κυλλήνης ,
Μέσα Γειτονιά 4007
Ταχυδρομικό Κιβώτιο 56193
3305, Λεμεσός
Κύπρος
Τηλ 357 25848100
Φαξ 357 25848200
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2.21 Τομέας – Μηχανοκίνητα οχήματα και Ελκυστήρες - Μη οδικά κινητά
μηχανήματα
2.21.1Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βασιλέως Πάυλου 27, 2324 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22807000 Fax: +357 22354030
E-mail: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy - www.mcw.gov.cy/rtd
2.21.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
 Καθημερινός έλεγχος των εγγράφων των οχημάτων που εγγράφονται στο
Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων.


Διερεύνηση παραπόνων που αφορούν εκστρατείες ανάκλησης.

 Παροχή των στοιχείων των ιδιοκτητών οχημάτων που εμπλέκονται σε
εκστρατείες ανάκλησης προς τους αντιπροσώπους των κατασκευαστών οχημάτων για
διενέργεια των εκστρατειών.


Συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές κρατών μελών.

2.21.3Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
Κατά την διάρκεια του 2019 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες:
 Έλεγχος των εγγράφων των οχημάτων που εγγράφηκαν στο Μητρώο του
Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων.
 Παρακολούθηση εκστρατειών ανάκλησης που διενεργήθηκαν από τους
αντιπροσώπους των κατασκευαστών οχημάτων.
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2.22 Τομέας – Λιπάσματα
Έλεγχος των Λιπασμάτων που εισάγονται ή παράγονται στην Κύπρο
2.22.1 Αρμόδια Αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Τμήμα Γεωργίας, (Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων)
Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα, 1412, Λευκωσία
Τηλ: 22408633, 22408634
E-mail: director@da.moa.gov.cy, psofocleous@da.moa.gov.cy,
nelia@da.moa.gov.cy
Προσωπικό: Επιθεωρητές Λιπασμάτων
Τεχνικά Μέσα: Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων - Εργαστήριο
Τμήματος Γεωργίας για ποιοτικό έλεγχο Λιπασμάτων.
2.22.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς


Έλεγχος των εγγράφων των λιπασμάτων (χημική ανάλυση,
ετικέτα, τιμολόγιο αγοράς) για έκδοση άδειας εισαγωγής /
γνωστοποιηση άφιξης λιπασμάτων. Περαιτέρω έλεγχος των
λιπασμάτων στην αγορά όσο αφορά τη σήμανση, συσκευασία καθώς
και λήψη δειγμάτων για ποιοτικό έλεγχο.



Συνεργασία με τελωνειακές αρχές και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
τα λιπάσματα.

2.22.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
Κατά το 2019 οι εκδοθείσες άδειες εισαγωγής κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου
επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά (37.706 τόνους λιπασμάτων για το 2018) και
έγιναν 18 δειγματοληψίες για ποιοτικό έλεγχο των λιπασμάτων. Επίσης
πραγματοποιήθηκαν περίπου 59 έλεγχοι σε καταστήματα και σημεία πώλησης για
έλεγχο της σήμανσης και συσκευασίας των λιπασμάτων.
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2.23 Τομέας – Βιοκτόνα
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 528/2012 για τη διάθεση στην αγορά και χρήση
βιοκτόνων, το Κράτος-μέλος ασκεί εποπτεία της αγοράς για να διασφαλίζει ότι
εφαρμόζονται οι πρόνοιες της Νομοθεσίας. Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού βιοκτόνων
προϊόντων (22 τύποι προϊόντων), απαιτείται έλεγχος ενός πολύ μεγάλου αριθμού
επιχειρήσεων και άλλων υποστατικών.
2.23.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Η Αρμόδια Αρχή είναι το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων.
Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα, 1412, Λευκωσία
Τηλ: 22408633, 22408634 και 22408636
E-mail: doagrg@da.moa.gov.cy, psofocleous@da.moa.gov.cy, nelia@da.moa.gov.cy και
ahadjigeorgiou@da.moa.gov.cy
Η Αρμόδια Αρχή είναι ένα 10μελές Συμβούλιο του οποίου τα μέλη προέρχονται από
διάφορες Κρατικές Υπηρεσίες. Η διεκπεραίωση των εργασιών που απαιτούνται για την
εφαρμογή της Νομοθεσίας των βιοκτόνων πραγματοποιούνται από τον Κλάδο
Αγροχημικών και Ζωοτροφών του Τμήματος Γεωργίας του οποίου το προσωπικό
αποτελείται από την Αν. Προϊσταμένη του Κλάδου, 2 Λειτουργούς και 1 επιθεωρήτρια.
Το Τμήμα Γεωργίας δεν διαθέτει οποιαδήποτε τεχνικά μέσα.
2.23.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Λόγω της πολλών διαφορετικών τύπων βιοκτόνων η στρατηγική της Αρμόδιας Αρχής
είναι όπως εφαρμόζεται εποχικότητα ως προς τους τύπους βιοκτόνων που ελέγχονται
ανάλογα με το εύρος διάθεσης τους στην αγορά, π.χ. Μάρτιο-Απρίλιο τα απολυμαντικά
κολυμβητικών δεξαμενών, Μάιο-Ιούλιο τα απωθητικά εντόμων κλπ.
Ο Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των ελεγκτικών
εργασιών που πραγματοποιούνται από τις Μονάδες Ελέγχου, σε Παγκύπρια βάση, με
στόχο τον έλεγχο της διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων στην Κυπριακή αγορά.
2.23.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
Κατά το 2019 πραγματοποιήθηκαν διάφορες επιθεωρήσεις για σκοπούς ελέγχου
εφαρμογής της νομοθεσίας για τα βιοκτόνα προϊόντα. Συγκεκριμένα και βάσει του
ετήσιου προγράμματος ελέγχου, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για τη διάθεση των
βιοκτόνων προϊόντων στην αγορά, διενεργήθηκαν 133 επιθεωρήσεις σε διάφορα σημεία
πώλησης βιοκτόνων όπως υπεραγορές, καταστήματα D.I.Y., αποθήκες και καταστήματα
υλικών οικοδομής.
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2.24 Άλλα καταναλωτικά προϊόντα βάσει της ΟΓΑΠ
2.24.1 Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Αρμόδια Αρχή: Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας
Στοιχεία Επικοινωνίας:
-

Διεύθυνση: Αγαπήνορος 2, 1421 Λευκωσία, Κύπρος

-

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παύλος Πουλλής

-

Τηλέφωνο: +357 2200930

-

Τηλεομοιότυπο (fax): +357 22867357

-

Ηλ. Ταχυδρομείο (e-mail): ppoullis@mcit.gov.cy

-

Ιστοσελίδα (website): www.consumer.gov.cy

Πόροι:
-

Προϋπολογισμός: Περίπου €5.000 για δειγματοληψίες και εργαστηριακούς
ελέγχους.

-

Προσωπικό: 5 λειτουργοί και 35 επιθεωρητές (υπεύθυνοι επίσης για την
εφαρμογή άλλων νομοθεσιών).

2.24.2 Διαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Συνολική στρατηγική και διαδικασίες
1) Επιθεωρήσεις στην αγορά: η εποπτεία της αγοράς διεξάγεται σχεδόν σε καθημερινή
βάση σε όλη την Κύπρο με τους επιθεωρητές να διενεργούν οπτικούς και φυσικούς
ελέγχους σε προϊόντα στα σημεία πώλησης όπως επίσης και, εάν απαιτείται, έλεγχο των
εγγράφων (έλεγχος τεχνικών φακέλων). Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται συνήθως αυτεπάγγελτα
ή/και κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών. Επίσης διεξάγονται ελέγχοι στην αγορά,
σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανακοίνωση του RAPEX.
2) Δειγματοληψία και εργαστηριακός έλεγχος προϊόντων: η ΥΠΚ συμμετέχει σε
εξειδικευμένα ευρωπαϊκά προγράμματα για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπου
μέσω αυτών των προγραμμάτων διεξάγονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές δοκιμές σε
ευρωπαϊκά εργαστήρια. Επίσης, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους,
πραγματοποιούνται εργαστηριακοί ελέγχοι για την ευφλεκτότητα π.χ των παιδικών
πυντζάμων.
3) Εκστρατείες εποπτείας της αγοράς: Πραγματοποιούνται εκστρατείες ελέγχου της αγοράς
σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων κατά τη διάρκεια του έτους.
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4) Λήψη περιοριστικών μέτρων: Λαμβάνονται μέτρα για μη συμμορφούμενα ή/και
επικίνδυνα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά.
5) Παράπονα καταναλωτών: Οι καταγγελίες των καταναλωτών μεταφέρονται κυρίως στην
αρμόδια εθνική αρχή μέσω της ιστοσελίδας της ΥΠΚ. Οι καταγγελίες εξετάζονται
προσεκτικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχης υπηρεσίας, έτσι ώστε να
πιστοποιηθεί η εγκυρότητα τους, ενώ παράλληλα ελέγχεται εάν τα εν λόγω προϊόντα
πληρούν όλες τις απαιτήσεις που προνοούνται. Η καταγγελία προωθείται σε εξειδικευμένο
προσωπικό που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο σε διαδικασίες για το χειρισμό των
καταγγελιών. Στη συνέχεια, αφού συλλεχθούν όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για να
ξεκινήσει η έρευνα (επαφές με τους καταναλωτές, τους λιανοπωλητές, τους διανομείς ή
τους εισαγωγείς των προϊόντων), γίνεται δειγματοληψία των προϊόντων για έρευνα.
6) Κυρώσεις σε οικονομικούς φορείς: η αρχή είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση των
παραβιάσεων της Οδηγίας. Κυρώσεις επιβάλλονται από το δικαστήριο σε περιπτώσεις
ποινικών διώξεων και από την αρχή σε περιπτώσεις διοικητικών διαδικασιών.
7) Επικοινωνία με οικονομικούς φορείς και καταναλωτές: Αποστέλλονται σε τακτική βάση,
ενημερωτικά δελτία στους εισαγωγείς ειδών παιδικής φροντίδας με τα οποία
ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους και δίνονται διάφορες συμβουλές και οδηγίες.
Πραγματοποιούνται επίσης τακτικές επισκέψεις σε διανομείς και εισαγωγείς όπου γίνεται
προφορική ενημέρωση και έλεγχος. Τέλος, εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να διοργανωθούν
σεμινάρια κατά τη διάρκεια του έτους για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
8) Ανακοινώσεις στον Τύπο: Η Υπηρεσία εκδίδει εβδομαδιαία ανακοίνωση σχετικά με την
ασφάλεια των προϊόντων. Οι ανακοινώσεις διαβιβάζονται σε μέσα ενημέρωσης,
συνδέσμους καταναλωτών και άλλους φορείς. Επιπλέον, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
της Υπηρεσίας.
9) Συνεργασία με άλλες αρχές
Η ΥΠΚ συνεργάζεται με το Τμήμα Τελωνείων στέλνοντας οδηγίες και συστάσεις και
απαντώντας σε ερωτήματα που τίθενται κατά τον εκτελωνισμό προϊόντων σχετικά με την
πληρότητα των τεχνικών φακέλων και τις απαραίτητες σημάνσεις. Η ΥΠΚ συμμετέχει
επίσης στις συνεδριάσεις του Δικτύου Ασφάλειας Καταναλωτών, της Επιτροπής για ην
Οδηγία για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων και στις συναντήσεις των σημείων επαφής
του συστήματος RAPEX. Η ΥΠΚ συμμετέχει επίσης σε διάφορες κοινές Ευρωπαϊκές
δράσεις εποπτείας της αγοράς.
2.24.3 Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού
Αποτελέσματα Εποπτείας της Αγοράς για το έτος 2019
Αριθμός επιθεωρήσεων σε υποστατικά

5011

Αριθμός προϊόντων που υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές δοκιμές

0

Αριθμός Ειδοποιήσεων Απόσυρσης

51

- Σύνολο προϊόντων που αφορούσαν

154

Αριθμός Ειδοποιήσεων Συμμόρφωσης

1

- Σύνολο προϊόντων που αφορούσαν

1

Ανακοινώσεις Υπηρεσίας

62
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Προϊόντα που κοινοποιήθηκαν ως επικίνδυνα στο σύστημα RAPEX

77

Εκστρατείες για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων

4
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Παράρτημα Α: Καταλογος αναφοράς των τομέων προϊόντων
Τομείς προϊόντων

Σχετική νομοθεσία

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

2. Καλλυντικά προϊόντα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009

3. Παιχνίδια

Οδηγία 2009/48/ΕΚ

4. Μέσα ατομικής προστασίας

Κανονισμός (EΕ) 2016/425

5. Δομικά προϊόντα

Κανονισμός (EΕ) 305/2011

6. Συσκευές αερολυμάτων

Οδηγία 75/324/ΕΟΚ

7. Απλά δοχεία πίεσης και εξοπλισμός
υπό πίεση

Οδηγίες 2014/29/ΕΕ και 2014/68/ΕΕ

8. Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση

Οδηγία 2010/35/ΕΕ

9. Μηχανολογικός εξοπλισμός

Οδηγία 2006/42/ΕΚ

10. Ανελκυστήρες

Οδηγία 2014/33/ΕΕ

11. Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα

Οδηγία 2000/9/ΕΚ

12. Εκπομπές θορύβου από εξοπλισμό
προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Οδηγία 2000/14/ΕΚ

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

Οδηγία 2014/34/ΕΕ

14. Αντικείμενα πυροτεχνικής

Οδηγία 2013/29/ΕΕ

15. Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης

Οδηγία 2014/28/ΕΕ

16. Συσκευές αερίου

Κανονισμός (EΕ) 2016/426

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

Οδηγίες 2014/32/ΕΕ και 2014/31/ΕΕ,
Οδηγίες 2007/45/EΚ, 75/107/ΕΟΚ,
76/211/ΕΟΚ και οδηγία 80/181/ΕΟΚ

18. Ηλεκτρικός εξοπλισμός στο πλαίσιο
της EMC

Οδηγία 2014/30/ΕΕ

19. Ραδιοεξοπλισμός (RED)

Οδηγία 2014/53/ΕΕ

20. Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός
στο πλαίσιο της οδηγίας LVD

Οδηγία 2014/35/ΕΕ

Κανονισμός (EΕ) 2017/745 (MDR)
Κανονισμός (EΕ) 2017/746 (IVDR)
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21. Είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού στο πλαίσιο των οδηγιών
για τα RoHS, WEEE και τους
συσσωρευτές

Οδηγίες 2011/65/ΕΕ, 2012/19/ΕΕ και
2006/66/ΕΚ

22./A Χημικές ουσίες στο πλαίσιο του
REACH και των κανονισμών ταξινόμησης
και επισήμανσης

Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1907/2006 και
1272/2008

22./B Άλλες χημικές ουσίες
(απορρυπαντικά, βαφές, έμμονοι οργανικοί
ρύποι, φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου,
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος κ.λπ.)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004, οδηγία
2004/42/ΕΚ, κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 850/2004, κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 842/2006, κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 517/2014 και κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1005/2009

23. Οικολογικός σχεδιασμός και σήμανση
ενεργειακής απόδοσης

Οδηγίες 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ·

24. Σήμανση των ελαστικών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009

25. Σκάφη αναψυχής

Οδηγία 2013/53/ΕΕ

26. Θαλάσσιος εξοπλισμός

Οδηγία 2014/90/ΕΕ

27. Οχήματα με κινητήρα και ελκυστήρες

Κανονισμός (EΕ) 168/2013˙ Οδηγία
2007/46/ΕΚ˙ Κανονισμός (EΕ) 167/2013

28. Μη οδικά κινητά μηχανήματα

Οδηγία 97/68/ΕΚ

29. Λιπάσματα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003

30. Άλλα καταναλωτικά προϊόντα βάσει
της ΟΓΑΠ (προαιρετικά)

Οδηγία 2001/95/ΕΚ

31. Βιοκτόνα

Κανονισμός (EΕ) 528/2012

32. Επισήμανση των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των
υποδημάτων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2011 και
οδηγία 94/11/ΕΚ

33. Κρύσταλλα

Οδηγία 69/493/ΕΟΚ

34. Dental Amalgam

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/852
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