
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 

ΚΚ / 2.10.15.1 Σελίδα 1 από 10 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

 

Ο περί του Καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων που 

Συνδέονται με την Ενέργεια Νόμος του 2011 (Ν.17(Ι)/2011) 

 

1. Εισαγωγή 

Για σκοπούς αντικειμενικότητας και διαφάνειας κρίνεται αναγκαίο να καταρτιστεί ο 

παρών οδηγός υπολογισμού του ύψους του διοικητικού προστίμου (εφεξής ο 

«οδηγός») το οποίο επιβάλλεται με απόφαση της Υπηρεσίας Ενέργειας (αρμόδια 

αρχή) κατά την εφαρμογή του περί του Καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού 

Σχεδιασμού Προϊόντων που Συνδέονται με την Ενέργεια Νόμο του 2011 

(Ν.17(Ι)/2011) «εφεξής ο Νόμος» και των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (μέτρα εφαρμογής). Ο Νόμος είναι εναρμονιστικός της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 

Οκτωβρίου 2009 για την θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 

(εφεξής η «Οδηγία»). Σκοπός του Νόμου είναι ο καθορισμός πλαισίου για τη θέσπιση 

απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα συνδεόμενα 

με την ενέργεια προϊόντα, προκειμένου αυτά να διατίθενται στην αγορά ή/και να 

τίθενται σε λειτουργία και να κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά συμβάλλοντας  έτσι 

στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, του επιπέδου 

προστασίας του περιβάλλοντος και στην ταυτόχρονη αύξηση της ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασμού.  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που 

καλύπτονται από μέτρα εφαρμογής (Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 

ισχύ) μπορούν να διατίθενται στην αγορά ή και να τίθενται σε λειτουργία μόνο εφόσον 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Νόμου και τις απαιτήσεις των σχετικών 

Κανονισμών και φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης CE.  
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Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 

προϊόντα που καλύπτονται από μέτρα εφαρμογής (Κανονισμούς) μπορούν να 

διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία μόνο εάν έχουν συμμορφωθεί 

με τα εν λόγω μέτρα και φέρουν τη σήμανση CE. 

 

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος που 

καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, τοποθετείται στο προϊόν η σήμανση CE και 

εκδίδεται δήλωση συμμόρφωσης CE, με την οποία ο κατασκευαστής ή ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν έχει 

συμμορφωθεί με όλες τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής 

(Κανονισμού). 

 

Με βάση τα πιο πάνω γίνεται αντιληπτό ότι το ύψος των διοικητικών προστίμων δεν 

είναι εφικτό να τυποποιηθεί και να κατηγοριοποιηθεί επακριβώς, αλλά κρίνεται 

αναγκαίο, στον οδηγό να λαμβάνονται υπόψη κάποιοι παράγοντες οι οποίοι θα 

αυξάνουν ή θα μειώνουν αναλόγως το ύψος του διοικητικού προστίμου. 

 

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί πλήρως η 

υποκειμενικότητα από μέρους της αρμόδιας αρχής στην αξιολόγηση κάποιων από 

τους παράγοντες που αναφέρονται στον οδηγό, καθώς κάποιοι από αυτούς 

εξακολουθούν να παραμένουν στην κρίση της αρμόδιας αρχής. 

  

2. Επιβολή διοικητικού προστίμου 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου (επιβολή διοικητικού προστίμου), η αρμόδια 

αρχή εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 19-(3) δύναται να επιβάλει πρόστιμο 

που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκαοχτώ ευρώ (€3.418)  

 

α) στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τον εισαγωγέα, 

ανάλογα με την περίπτωση, σε περίπτωση που δεν παραχωρούν σε αυτή μέσα σε 

τακτή προθεσμία τη δήλωση συμμόρφωσης, ή τα απαιτούμενα έγγραφα ή 

πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης ή την τεχνική 

τεκμηρίωση που εμποδίζουν ή παρακωλύουν με οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες 

αυτές ή που παραχωρούν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες 
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β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, παρουσιάζεται, χωρίς την απαιτούμενη από τον περί 

των βασικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν καθορισμένες κατηγορίες 

προϊόντων Νόμο, έγκριση, ως κοινοποιημένος οργανισμός 

 

γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει, χωρίς οποιαδήποτε έγκριση, πιστοποιητικό ή 

άλλο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη 

διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης 

 

δ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό της 

αρμόδιας αρχής ή οποιοδήποτε τελωνειακό λειτουργό, ο οποίος ενεργεί κατ’ 

εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου 

 

ε) σε οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν χωρίς την 

απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και την απαιτούμενη σήμανση 

συμμόρφωσης 

 

To επιβαλλόμενο πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη 

διάρκεια της παράβασης. 

 

Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει 

πρόστιμο το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ογδόντα πέντε ευρώ και 

σαράντα πέντε σεντς (€85.45) ή μεγαλύτερο από εκατό εβδομήντα ευρώ και ενενήντα 

σεντς (€170.90) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα 

αυτής. 

 

Κατά την επιβολή του προστίμου, η αρμόδια αρχή δύναται αν το θεωρήσει σκόπιμο, 

να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντι της από 

τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και 

τη προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής 

 

Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που 

βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο ή εκπρόσωπο του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.  
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Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης μετά την ειδοποίηση μη συμμόρφωσης που 

αναφέρεται στο άρθρο 19-(3) του Νόμου, η αρμόδια αρχή οφείλει να απέχει από τη 

λήψη οποιωνδήποτε μέτρων. Η ειδοποίηση που επιδίδεται στο κατάλληλο πρόσωπο 

αφορά τη μη συμμόρφωση προϊόντος προς οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου και των 

σχετικών Κανονισμών. 

 

3. Ορισμός κριτηρίων 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 της Οδηγίας, για την επιβολή των κυρώσεων τα κράτη μέλη 

θεσπίζουν κανόνες που επιβάλλονται για τις διάφορες παραβάσεις του Νόμου και των 

σχετικών Κανονισμών. Οι κυρώσεις πρέπει να  είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές λαμβάνοντας υπόψιν το βαθμό μη συμμόρφωσης και τον αριθμό 

τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 πιο πάνω, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό 

πρόστιμο μέχρι 3.418 ευρώ. Το πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 37-(3) υπολογίζεται 

ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης. 

 

Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει 

διοικητικό πρόστιμο από 85.45 ευρώ μέχρι 170.90 ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της 

παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. 

 

Το πεδίο εφαρμογής του Νόμου και των σχετικών Κανονισμών ποικίλει και αφορά 

πολλές κατηγορίες προϊόντων και τεχνολογίες (~200). Με βάση τα πιο πάνω, στο 

μέτρο του δυνατού τα κριτήρια της φύσης, βαρύτητας και διάρκειας της παράβασης 

και παράγοντες που αφορούν το βαθμό μη συμμόρφωσης των προϊόντων και τον 

αριθμό των τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων που έχουν 

διατεθεί/κυκλοφορήσει στην Κυπριακή αγορά. Επιπλέον υπάρχουν και πρόσθετοι 

ελαφρυντικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν στο ύψος του 

προστίμου.  

 

3.1  Κριτήρια φύσης, βαρύτητας και διάρκειας της παράβασης 

 

3.1.1 Φύση της παράβασης 

 

Στην εξέταση της φύσης της παράβασης λαμβάνονται υπόψη: 
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α) εάν αφορά μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του οικολογικού σχεδιασμού που 

καθορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς (όπως για παράδειγμα για την ενεργειακή 

απόδοση εξοπλισμού, όρια σε εκπομπές ρύπων, μέγιστη ηλεκτρική ισχύς, 

συντελεστής ισχύος, πάγιες απώλειες κυλίνδρων, ώρες ζωής λαμπτήρων κλπ.)  

 

β) εάν η παράβαση αφορά προθεσμίες που δεν τηρήθηκαν στην υποβολή εγγράφων, 

πληροφοριών ή για την μη υποβολή των εγγράφων, στοιχείων και πληροφοριών που 

ζητήθηκαν (δήλωση συμμόρφωσης, τεχνική τεκμηρίωση, έγγραφα της διαδικασίας 

εκτίμησης της συμμόρφωσης κλπ.)  

 

γ) εάν αφορά ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που παραχωρήθηκαν όπως 

μεταξύ άλλων για τη διαδικασία εκτίμησης  της συμμόρφωσης, τη δήλωση 

συμμόρφωσης, την τεχνική τεκμηρίωση  

 

δ) η διάθεση στην αγορά προϊόντων χωρίς την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης, 

απαιτούμενη τεχνική τεκμηρίωση, απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης CE. 

 

3.1.2 Βαρύτητα της παράβασης 

 

Στην εξέταση της βαρύτητας λαμβάνονται υπόψιν: 

 

α) ο αριθμός των τεμαχίων με βάση το παράγοντα της παραγράφου 3.2, το μέγεθος 

της απόκλισης από τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που καθορίζονται στους 

κανονισμούς με βάση το παράγοντα της παραγράφου 3.2.  

 

β) η σοβαρότητα της παράβασης όπως εάν υπήρχε πρόθεση/δόλος από τον 

οικονομικό φορέα, πρόσωπο για την υποβολή ψευδών, ανακριβών, παραπλανητικών 

πληροφοριών, στοιχείων και εγγράφων (όπως για δηλώσεις συμμόρφωσης, τεχνική 

τεκμηρίωση, σήμανση CE, τιμολόγια, αποθέματα, ποσότητες προϊόντων κλπ.). 

 

γ) αν εν γνώση του και πάρα την ειδοποίηση μη συμμόρφωσης που έλαβε από την 

Αρμόδια Αρχή, οικονομικός φορέας ή πρόσωπο διέθετε στην αγορά προϊόντα που δεν 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Νόμου και των σχετικών κανονισμών ή διέθετε 

στην αγορά προϊόντα χωρίς την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης ή με 
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ψευδή/παραπλανητική δήλωση συμμόρφωσης ή διαθέτει στην αγορά εν γνώση του 

προϊόντα χωρίς την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης CE ή πλαστή σήμανση 

συμμόρφωσης.  

 

3.1.3 Διάρκεια της παράβασης 

 

Η διάρκεια της παράβασης υπολογίζεται από την ημερομηνία διάθεσης των 

προϊόντων που δεν είναι σε συμμόρφωση στην αγορά μέχρι την ημερομηνία που 

τερματίστηκε η παράβαση.  

 

3.2 Πρόσθετοι παράγοντες στον υπολογισμό του διοικητικού προστίμου 

 

3.2.1 Ο βαθμός μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του οικολογικού σχεδιασμού 

 

Αφορά την απόκλιση από τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού οι οποίες 

καθορίζονται στο αντίστοιχο μέτρο εφαρμογής δηλαδή τον σχετικό Κανονισμό 

(τουλάχιστον σε μία απαίτηση π.χ. η εποχική ενεργειακή απόδοση SEER σε 

κλιματιστικό, η ηλεκτρική ισχύς σκούπας, η ενεργειακή απόδοση λέβητα κλπ.) και 

κατηγοριοποιείται σε τρία επίπεδα: 

 

α) μικρή απόκλιση δηλαδή μέχρι 10% απόκλιση από τις απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού 

 

β) μέτρια απόκλιση δηλαδή από 10.1% έως 30% απόκλιση από τις απαιτήσεις 

οικολογικού σχεδιασμού 

 

γ) μεγάλη απόκλιση δηλαδή πάνω από 30% απόκλιση από τις απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού 

 

 

3.2.2 Ο αριθμός τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων 

 

Λόγω της διαφοράς κλίμακας στη διάθεση των διάφορων  προϊόντων και τεχνολογιών 

που καλύπτουν οι Κανονισμοί οικολογικού σχεδιασμού  θα γίνεται αναλόγως του 

σχετικού Κανονισμού διαχωρισμός σε τρία επίπεδα/κατηγορίες (μικρή, μεσαία, 
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μεγάλη) ώστε να ληφθεί υπόψιν ο αριθμός/πληθυσμός των τεμαχίων της 

συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων.  

 

Δηλαδή διαφορετική θα είναι η ένταση του διοικητικού προστίμου για προϊόντα που  

διατίθενται στην αγορά σε μεγάλους αριθμούς τεμαχίων (παρτίδες, όγκος πωλήσεων)  

όπως λάμπες, εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος για υπολογιστές σε αντίθεση με άλλα 

προϊόντα όπως μεγάλοι ψύκτες κλιματισμού, μετασχηματιστές που διατίθενται στην 

αγορά σε περιορισμένους αριθμούς τεμαχίων. Συνεπώς οι τρεις κατηγορίες 

πληθυσμού των προϊόντων είναι:  

 

α) Κανονισμοί με μεγάλο αριθμό προϊόντων/τεχνολογιών στο πεδίο εφαρμογής που 

κυκλοφορούν στην αγορά ( λάμπες, εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος κλπ.) 

i) 1- 1000 τεμάχια, ii) 1001-10,000 τεμάχια και iii) άνω των 10,000 τεμαχίων  

 

β) Κανονισμοί με μέτριο αριθμό προϊόντων/τεχνολογιών στο πεδίο εφαρμογής που 

κυκλοφορούν στην αγορά (οικιακές συσκευές όπως ψυγεία, πλυντήρια, οικιακά 

κλιματιστικά, αντλίες/κυκλοφορητές κλπ.) 

i) 1-100 τεμάχια,  ii) 101-500 τεμάχια και iii) άνω των 500 τεμαχίων 

 

γ) Κανονισμοί με μικρό αριθμό προϊόντων/τεχνολογιών στο πεδίο εφαρμογής που 

κυκλοφορούν στην αγορά (ψύκτες κλιματισμού, μεγάλοι βιομηχανικοί ανεμιστήρες, 

μετασχηματιστές κλπ.)  

i) 1-10 τεμάχια, ii) 11-30 τεμάχια και iii) άνω των 30 τεμαχίων 

 

3.3 Υπολογισμός ύψος διοικητικού προστίμου 

 

Αφού αξιολογηθούν τα κριτήρια στις παραγράφους 3.1 και 3.2 πιο πάνω, το διοικητικό 

πρόστιμο θα υπολογίζεται έχοντας υπόψη τα εξής: 

 

α)  ότι το μέγιστο διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί σύμφωνα με το Νόμο 

είναι 3,418 ευρώ. 

 

β) ότι τα πρόστιμα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά  
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γ) εάν διαπιστώνεται επανάληψη παράβασης από τον οικονομικό φορέα ή πρόσωπο 

που αφορά προϊόντα του ίδιου Κανονισμού 

 

δ) εάν διαπιστώνεται επανάληψη παράβασης από τον οικονομικό φορέα ή πρόσωπο 

για οποιοδήποτε Κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού 

 

ε) αν πρόσωπο παρουσιάζεται χωρίς την απαιτούμενη έγκριση ως κοινοποιημένος 

οργανισμός (Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 

Κατηγορίες Προϊόντων Νόμος του 2002). 

 

ζ) αν πρόσωπο εκδίδει χωρίς έγκριση πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο το οποίο 

εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της 

συμμόρφωσης. 

 

η) αν πρόσωπο εσκεμμένα παρακωλύει ή εμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό της 

αρμόδιας αρχής ή οποιοδήποτε τελωνειακό λειτουργό, ο οποίος λειτουργεί κατ’ 

εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου (πρόσωπο που εμποδίζει ή 

παρακωλύει τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης). 

 

θ) για τη διάρκεια της παράβασης (παραγρ. 3.1.3) εάν είναι κάτω των  6 μηνών το 

χρονικό διάστημα της εισαγωγής των προϊόντων που δεν είναι σε συμμόρφωση μέχρι 

την ημέρα που τερματίστηκε η παράβαση δεν επιβάλλεται αύξηση στο πρόστιμο ενώ 

εάν είναι μεγαλύτερης διάρκειας επιβάλλεται αυξημένο πρόστιμο. 

 

Το ύψος του προστίμου θα διαμορφώνεται ανάλογα με την εκάστοτε υπόθεση 

λαμβάνοντας υπόψη επιπρόσθετους ελαφρυντικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες, 

κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής.   

 

 

3.3.1 Ελαφρυντικοί, επιβαρυντικοί παράγοντες 

 

Με βάση το άρθρο 37-(4) του Νόμου η αρμόδια αρχή κατά την επιβολή του προστίμου 

λαμβάνει υπόψη την ανάληψη δέσμευσης από τον παραβάτη για την προοπτική 

άρσης ή αποκατάστασης αυτής. Εάν ο οικονομικός φορέας με βάση το άρθρο 19-(3) 

του Νόμου συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας που του έχει δοθεί τότε η αρμόδια 
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αρχή δεν επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί 

δυνατόν εντός της προθεσμίας αλλά ο οικονομικός φορέας που έχει διενεργήσει 

παράβαση δείξει πνεύμα καλής συνεργασίας και αναλάβει δέσμευση για πλήρη 

συμμόρφωση των προϊόντων με το Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς 

(παρέχοντας για παράδειγμα ορθή δήλωση συμμόρφωσης, πλήρη και ορθή τεχνική 

τεκμηρίωση, εκθέσεις δοκιμών κλπ.) εντός εύλογου χρονικού πλαισίου που ορίζεται 

από την αρμόδια αρχή τότε το ύψος του διοικητικού προστίμου μπορεί να μειωθεί 

διατηρώντας όμως τον αποτρεπτικό, αποτελεσματικό, αναλογικό του ρόλο. 

 

Οι επιβαρυντικοί παράγοντες όπως η εξακρίβωση πρόθεσης/δόλου στην παράβαση 

(για παράδειγμα ενώ γνώριζε ότι τα προϊόντα δεν ήταν σε συμμόρφωση τα διέθεσε 

στην αγορά)  η υποτροπή, η έλλειψη συνεργασίας από τον οικονομικό φορέα, η 

παρακώλυση λειτουργών στον έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων λαμβάνονται 

υπόψη στα πρόστιμα των παραβάσεων που παρατίθενται στη παράγραφο 3.3. Σε ότι 

αφορά το οικονομικό μέγεθος του φορέα δεν λαμβάνεται υπόψιν ως επιβαρυντικός 

παράγοντας καθώς λήφθηκε υπόψιν ο αριθμός τεμαχίων σε μη συμμόρφωση που 

διατέθηκαν στην αγορά. 

 

3.3.2 Πρόστιμα για συνέχιση της παράβασης 

 

Για την εφαρμογή του άρθρου 37-(2) του Νόμου που αφορά τη συνέχιση της 

παράβασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου εφαρμόζονται όλα τα ανωτέρω 

κριτήρια, παράγοντες (ελαφρυντικοί, επιβαρυντικοί εκτός σε ότι αφορά τις 

προθεσμίες). 

 

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης το πρόστιμο 

που επιβάλλεται είναι μεταξύ 85,45 ευρώ μέχρι 170,90 ευρώ για κάθε ημέρα 

συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. 

 

Για τον καθορισμό της βαρύτητας, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

 

α) απουσία σήμανσης συμμόρφωσης CE προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά 

(εσκεμμένα ή όχι) 

β) απουσία δήλωσης συμμόρφωσης προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά 

(εσκεμμένα ή  όχι)  
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γ) απουσία τεχνικής τεκμηρίωσης 

δ) ανακριβής ή ψευδής  δήλωση συμμόρφωσης ή τεχνική τεκμηρίωση 

ε) ελλιπής δήλωση συμμόρφωση ή τεχνική τεκμηρίωση  

 

Νοείται ότι ο αριθμός των ημερών αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία απόφασης 

επιβολής του διοικητικού προστίμου του άρθρου 37-(1) του Νόμου (μέχρι 3.418 ευρώ) 

και εφόσον συνεχιστεί η παράβαση. 

 

3.3.3 Περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης 

Σύμφωνα με το άρθρο 37-(1) του Νόμου η αρμόδια αρχή επιβάλει τα διοικητικά 

πρόστιμα εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 19-(3) σύμφωνα με το οποίο «σε 

περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης με την ειδοποίηση που περιλαμβάνει τα 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να λάβει ο οικονομικός φορέας (δηλαδή ο 

κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή ο εισαγωγέας ανάλογα με 

την περίπτωση), η αρμόδια αρχή οφείλει να απέχει από τη λήψη οποιωνδήποτε 

μέτρων». 

 

3.4  Τροποποίηση οδηγού 

Ο παρών Οδηγός μπορεί να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή από την αρμόδια αρχή 

όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Νόμος και ο μεγάλος αριθμός 

κανονισμών καλύπτουν ευρύ φάσμα κατηγοριών προϊόντων, τεχνολογιών και υπάρχει 

ενδεχόμενο κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις να μην έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον 

καταρτισμό του οδηγού είτε για τις περιπτώσεις έκδοσης νέων κανονισμών ή οδηγιών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Οδηγός αναρτάται στη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 

Ενέργειας. 

 


